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PROTEÇÃO AOS BENS COMUNS: ENSAIO COMPARADO 
ACERCA DA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA E BRASILEIRA 
 
Josirene Candido Londero1 

1 Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil 
 
RESUMO: 
O estudo constitui-se em uma análise comparada acerca da legislação portuguesa e brasileira 
relativas ao tratamento constitucional dispensados aos bens comuns, compreendidos como 
todos os bens naturais que subsidiam a vida nos diversos territórios. Pretende-se verificar as 
semelhanças entre os ordenamentos jurídicos dos dois países em relação ao ‘ambiente’, 
considerado como ‘bem de uso comum do povo’. Parte-se da necessária explanação sobre a 
questão da principiologia supranacional ambiental, direcionando-se a análise à inserção dos 
princípios nas Constituições dos dois Estados-nações. Procede-se, também, à análise sobre os 
dispositivos penais dos dois países, na tentativa de evidenciar os aspectos criminais mais 
relevantes, bem como para a comparação quanto às penas cominadas para os casos de 
degradação ambiental. Para a efetivação da análise, empregou-se o método comparado 
relativamente à pesquisa nos textos legais, com as conseqüentes observação e 
sistematização. Conclui-se que os ordenamentos contêm dispositivos consistentes no que se 
refere à proteção ambiental, assim como semelhanças na apresentação dos dispositivos, mas 
que, apesar disto, especialmente no caso brasileiro, ainda são verificados crimes ambientais 
que degradam em demasia o capital natural, pela ineficácia dos regramentos, especialmente o 
infraconstitucional municipal, pelo fato de ser o Município mal aparelhado e os gestores 
apresentarem pouca qualificação.  
PALAVRAS-CHAVE: bens comuns; legislação brasileira; legislação portuguesa 
 
INTRODUÇÃO 
A preocupação com a tutela do meio ambiente teve seu início com a Conferência de 
Estocolmo, de 1972. A partir daí, os Estados-Nações incluíram em suas agendas, 
prioritariamente, o cuidado com os ecossistemas e a propositura de políticas públicas 
direcionadas à proteção dos bens comuns. Verificou-se, então, o processo de democratização, 
com alterações substanciais nos textos de diversos países, como foi o caso de Portugal na 
União Européia e de Brasil na América Latina. Embora os contextos sociais, geográficos, 
culturais e econômicos atuais não sejam os mesmos, é possível uma aproximação e uma 
análise sobre a situação atual da tutela ambiental nestes dois países que tiveram participações 
conjuntas em processos históricos de outrora, quando o Brasil foi colônia de Portugal por mais 
de trezentos anos. 
A Declaração de Paris, de 1972, foi o marco europeu da revolução dos valores a partir da 
questão ambiental, porque submeteu o progresso à proteção ecológica. De lá em diante, de 
forma surpreendente, o Tribunal Europeu passou a fundamentar inúmeras decisões com base 
na idéia de direito ambiental fundamental na Comunidade Européia. A evolução conduziu à 
edição do Tratado Único Europeu, de 1987, que atribuiu competências ambientalistas à 
Comunidade Européia, avançando com o Tratado de Maastrich, de 1992, que consagrou a 
idéia de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ecológico [1]. 
Por ocasião da Conferência de Estocolmo, sugeriu-se às instituições da então Comunidade 
Européia, que demonstrassem até meados do ano de 1973, formas de cuidado com o meio 
ambiente, através de ações ambientais. Esta medida representou grande avanço e, aliada a ela, 
também foi relevante o papel da Organização das Nações Unidas (ONU), que criou o organismo 
denominado PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Porém, foi nos 
anos 90 que houve uma maior condução “ao reconhecimento da importância central do 
ambiente como valor em si [...]” [2]. 
Realmente, é de se concordar que diversos documentos supranacionais revestem-se de 
autoridade, adquirindo força e peso no próprio ordenamento jurídico dos países. “É o que se 
passa, por exemplo, com textos oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU) e de suas 
agências (OMS, OIT, UNESCO e outras)” que, muitas vezes, relacionam-se com o Direito 
Internacional e, em outras, “abordam questões de interesse específico de grupos de países ou 
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de setores da comunidade internacional [...]”. Assim, “as convenções e os tratados implicam 
determinado grau de obrigatoriedade, na medida em que são formalmente subscritos por 
governos”, como por exemplo, a “Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a 
Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção das Nações 
Unidas sobre a Biodiversidade, etc”. [ 3].  
No entanto, neste estudo, os focos serão as constituições de Portugal e Brasil. Por isso, as 
colocações até aqui explanadas revelam-se de vital importância para que seja possível 
entender o discurso de cada estado-nação (neste caso, Portugal e Brasil), no que se refere aos 
dispositivos e princípios insculpidos nas suas respectivas Cartas Constitucionais, advindos dos 
documentos supranacionais.  Isto porque o constitucionalismo contemporâneo enfrenta 
desafios especialmente quando é necessário cuidar do capital natural para o hoje e para o 
futuro. Importa referir, no entanto, que os sistemas jurídicos ocidentais podem tomar para si 
duas acepções: “a gramatical (em face de seus enunciados que pretensamente estão 
racionalmente construídos e concatenados), e a pragmática (enquanto projeção empírica de 
seus comandos sobre a realidade circundante do cotidiano das pessoas)” [4].  
Nesse norte, pode-se inferir que as interpretações sobre o sistema jurídico e sua aplicação 
devem ter presentes condições e contextos em que estas normas nascem (abstratamente) e 
aquelas sob as quais se efetivam no tempo e no espaço, de modo concreto [5]. Daí a 
importância de um estudo comparado, já que, por meio dele, chegar-se-á à aplicação dos 
mandamentos constitucionais, provavelmente, de formas diferenciadas, embora os países em 
foco tenham, como já referido, vivido contextos históricos conjuntos. Deve existir concatenação 
entre os institutos jurídicos, bem como as regras jurídicas, com as relações sociais, a 
oportunizar que a vontade social seja absorvida pelo sistema jurídico, “demarcadas pelo 
processo político e legislativo legítimo da manifestação de vontade da soberania popular” [6]. 
Assim, pode-se afirmar que também as políticas ambientais dos estados-nações devem pautar-
se em medidas de prevenção e medidas antecipatórias, no sentido de chamar à 
responsabilidade aquele que produzir danos aos bens comuns do meio ambiente [7].  
Para que este ensaio seja profícuo, primeiramente, será estabelecido o conceito de bens 
comuns e a noção de meio ambiente nos documentos magnos dos dois países escolhidos 
para, em um segundo momento, demonstrar-se as situações que evidenciam a efetividade dos 
ordenamentos constitucionais, atentando para a principiologia que deve pautar e embasar cada 
um dos ordenamentos. Partindo dessas colocações, foi possível empregar-se a metodologia da 
pesquisa documental, para o levantamento dos pontos semelhantes e dessemelhantes das 
legislações de cada país relativamente aos bens comuns e sua proteção. Logo após, 
apresenta-se os resultados e as discussões, seguidas das conclusões obtidas. 
 
  
2 ‘MEIO AMBIENTE’ E ‘BENS COMUNS’ 
A expressão ‘meio ambiente’ teria sido utilizada pela primeira vez por Geoffroy de Saint-Hilaire, 
na obra Études progressive d‘un naturaliste, no ano de 1835 [8] e, mais tarde, foi redesenhada 
por Auguste Comte, sendo certo afirmar que “não há acordo entre os especialistas sobre o que 
seja ‘meio ambiente’”. O termo ‘ambiente’ parece indicar o âmbito que nos cerca, em que 
vivemos. “Em certo sentido, portanto, nela já se contém o sentido de ‘meio’. Por isso, até é 
possível reconhecer que na expressão ‘meio ambiente’ se denota certa redundância”, 
podendo-se afirmar que constitui, sim, “um conjunto de elementos naturais e culturais, cuja 
interação constitui e condiciona o meio em que se vive.  Daí porque a expressão ‘meio 
ambiente’ manifesta-se mais rica de sentido (como conexão de valores) do que a simples 
palavra ‘ambiente’. (...)”. Isso aduz que o conceito de ambiente deve ser “globalizante, 
abrangente de toda a Natureza original e artificial, bem como de bens correlatos”, 
compreendendo as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 
arqueológico, o solo, a água, o ar, a flora [9]. 
A contrario sensu, há quem sustente não haver redundância entre os termos ‘meio’ e 
‘ambiente’, afirmando que “[...] não chega a ser redundante a expressão ‘meio ambiente’, 
embora no sentido vulgar, a palavra ‘ambiente’ indique o lugar, o sítio, o recinto, o espaço que 
envolve os seres vivos e as coisas. Afirma-se que se trata de “expressão consagrada na língua 
portuguesa, pacificamente usada pela Doutrina, pela lei e pela Jurisprudência de nosso País, 
que, amiúde, falam ‘meio ambiente’, em vez de ‘ambiente’ apenas” [10]. 
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De qualquer forma, tem-se que ‘meio ambiente’ seria “a interação do conjunto de elementos 
naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as 
suas formas” [11]. O conceito legal de meio ambiente no Direito brasileiro, advém da Política 
Nacional do Meio Ambiente, consubstanciada na Lei Nº 6.938/1981. Esta lei considera 
‘ambiente’ como sendo “o conjunto de condições, leis, influências de interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, não 
havendo nenhuma referência às variáveis econômica e social [12]. 
A Constituição brasileira de 1988 elegeu como bem ambiental aquele “que tem características 
específicas, a saber, ser essencial à sadia qualidade de vida e de uso comum do povo, que 
não se confundem com bens públicos e muito menos privados”. Busca-se, assim,  
fundamentos no direito italiano, delimitando-se o campo de aplicação dos bens ambientais “a 
certo tipo de bem que se distingue muito mais em razão de uma valoração técnico-
discricionária de caráter prevalentemente estético ou cultural, do que em virtude de suas 
características físicas”[13]. 
A conservação do meio ambiente subsumida no cuidado para com os bens comuns colide com 
a conflituosidade que existe entre sua conservação e a necessidade de seus recursos para o 
desenvolvimento do homem [14], de modo que a Carta Nacional brasileira elegeu, no art. 225, a 
proteção para com o capital natural, adotando o termo “bem de uso comum do povo”, conforme 
segue: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  
A partir do alerta de Hardin [15], empregando a nomenclatura ‘tragédia dos bens comuns’[16] 
entendeu-se que o capital natural estava sob perigoso processo de degradação, pois o poder 
econômico consubstanciado na sobrevivência das empresas e na subsistência humana 
indicava o caminho da defesa dos interesses particulares em detrimento do atendimento ao 
bem-comum, sem o uso apropriado dos recursos naturais (renováveis e não-renováveis). Bens 
comuns são os bens de ‘livre acesso’, que não se coadunam com os direitos de propriedade de 
aplicabilidade legal civil e que seriam de propriedade de todos. Esse entendimento hardiniano 
alterou o modo de se pensar a ação coletiva [17].  
Hardin afirma, ainda, que “alguém que não pode ser excluído dos benefícios de um bem 
coletivo, uma vez que o bem seja produzido, tem pouca motivação para contribuir 
voluntariamente no fornecimento desse bem”.  Entende que “seria impossível a ação coletiva 
para regular o uso apropriado dos recursos. As únicas alternativas pareciam ser a regulação 
central (pelo Estado) ou a privatização” [18]. 
Há entendimentos no sentido de que a gestão dos bens comuns dá-se em nível institucional, 
com base no neo-institucionalismo da escolha racional. “Essas diferenças refletem uma 
oposição de longa tradição entre escolas de pensamento que, de forma simplificada, têm uma 
visão do homem, por um lado, como indivíduo racional orientado pelos seus próprios 
interesses”. Por outro lado, “como ser social orientado por normas sociais e, apenas em 
segundo lugar, um indivíduo”. Nesta acepção, associado a Émile Durkheim (Homo 
sociologicus) [19]. 
Não é de se afastar a possibilidade de gestão dos bens comuns, especialmente os recursos da 
Natureza, como de responsabilidade das instituições, dentre elas, o Estado, reflexo do poder, 
ligando esse argumento àquele que defende que os recursos naturais atendem aos interesses 
(econômicos) de sobrevivência, e também a outros interesses, tais como prestígio e honra [20]. 
Há que se considerar, ainda, os mecanismos de mudança nos processos ecológicos e no meio 
ambiente [21]. 
Seria otimizada a sistemática que envolvesse a comunidade interessada, antes mesmo da 
ação governamental, o que equivaleria ao uso compartilhado dos recursos, em ações grupais 
[22]. Essas ações são necessárias para que o uso dos recursos naturais seja sustentado e, 
para tal, a ‘lei do respeito’ ao conjunto de regras e valores costumeiros corresponda à 
reciprocidade social, no sentido da Figura 1, que segue. 
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Figura 1- Os quatro aspectos determinantes do desenvolvimento sustentável 
Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Algarve – 

Componente Ambiental I [23] 
Para atender a esta proposta, os ordenamentos português e brasileiro insculpiram em suas 
Cartas Nacionais como direito fundamental dos cidadãos a qualidade ao meio ambiente. A 
Constituição portuguesa estabelece no art. 66 que “todos têm direito a um ambiente de vida 
humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”. A Constituição brasileira 
dispensou o Capítulo VI para tratar do Meio Ambiente, especificamente no art. 225 (já referido), 
dispondo acerca do direito ao meio ambiente equilibrado, tomando-o como bem de uso comum 
do povo e qualificando-o como essencial à qualidade de vida. Impõe, ainda, ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defender e preservar o meio para presentes e futuras gerações. 
É necessário lembrar que as questões econômicas assumem imponência por vezes maior 
perante as questões ambientais, residindo aí ponto nevrálgico a reger essas discussões, já que 
há expectativa de potencial esgotamento dos recursos naturais que são essenciais à 
sobrevivência dos seres vivos no Planeta. Essa é a razão principal da associação direta entre 
as diversas faces do desenvolvimento, dentre elas a econômica, a social e a ambiental nas 
Cartas Constitucionais dos países. O discurso é, então, no sentido de que ao dimensão 
econômica do desenvolvimento preocupe-se não só com o capital econômico e monetário, mas 
também com a preservação do espaço natural, promovendo capital social, com base nas 
habilidades, conhecimentos e capacidades dos cidadãos das comunidades. Já a dimensão 
ambiental tende a neutralizar os impactos das atividades humanas sobre os recursos do capital 
natural, de modo a existir coexistência que resulte em desenvolvimento sustentado, na exata 
intersecção destes elementos, conforme denota a Figura 2. 
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Figura 1: Intersecção com o espaço no qual aconteceria o desenvolvimento com sustentabilidade 
Fonte: Elaboração da autora com base em Souza et.al. (2003)[24] 

 
 
Colocada a questão, impõe-se de imediato, a relação entre o desenvolvimento com 
sustentabilidade em face do crescimento econômico, objetivo de qualquer estado-nação. 
Nesse norte, é evidente que em termos de comandos constitucionais, regramentos ambientais, 
consciência política e preservacionista, os países desenvolvidos disparam à frente, 
considerando-se, ainda o processo de globalização dos mercados. A indicação aos países em 
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desenvolvimento é que procurem seguir a linha preservacionista, o que esbarra, sem dúvida, 
no combate à pobreza [25].     
 
 
3 A PESQUISA 
A pesquisa deu-se no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011, através de revisão da 
literatura sobre o Direito Ambiental no Brasil e em Portugal, desde a bibliografia levantada. O 
campo de investigação incluiu a legislação constitucional dos dois países, desde as suas 
Cartas iniciais até a que vige atualmente. Estes documentos foram selecionados para a 
pesquisa a partir de obras específicas em acervos bibliográficos particulares e de grandes 
universidades. 
A metodologia constou de levantamento da lógica de representação social, bem como sobre a 
questão que envolve a gestão ambiental nos territórios de enfoque. O método empregado foi o 
comparativo, buscando-se detectar na legislação constitucional de ambos os países a 
institucionalização do Direito Ambiental e suas implicações no contexto social, verificando sua 
efetividade nas comunidades portuguesa e brasileira. 
O método comparativo [26] permite a abordagem sobre os objetivos institucionais 
governamentais que embasaram as inserções de dispositivos de defesa e proteção ambiental. 
Para este desiderato, serão importantes a contextualização e a fundamentação das políticas de 
inseridas nas cartas Constitucionais dos dois países. O método comparativo analisa 
“sociedades sujeitas, por sua proximidade, à ação das mesmas grandes causas e pelos menos 
com alguns traços originários comuns” [27]. Assim, com a união desses elementos, será 
possível encontrar uma relação entre os regramentos constitucionais para a satisfatividade das 
políticas ambientais as quais se propuseram os dois países.  
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES: OS BENS COMUNS E A CONSTITUIÇÃO 
A Constituição brasileira protege “a qualidade do meio ambiente, em função da qualidade de 
vida” [28]. Sob essa égide, pode-se afirmar que existem dois tipos de tutela: um imediato, 
inserto na qualidade ambiental e outro, mediato, “que é a saúde, o bem-estar e a segurança da 
população”. Isto porque há entendimento no sentido de que “todos têm o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”[29]. O que é “objeto do direito é o meio ambiente 
qualificado” [30]. É pacífico o entendimento do direito ao equilíbrio de meio ambiente. “Essa 
qualidade é que se converteu em um bem jurídico. Isto é o que a Constituição define como 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” e “estes atributos do meio 
ambiente não podem ser objeto de apropriação privada, mesmo quando seus elementos 
constitutivos pertençam a particulares” [31]. 
Com isso, tem-se a consciência de que aquele que detém a propriedade não pode dispor da 
qualidade do meio ambiente como bem entender, “porque ela não integra sua disponibilidade”, 
embora a Constituição federal brasileira, já no seu art. 5º, refira-se ao direito de propriedade, 
dispondo que “é garantido o direito de propriedade“ [32], atribuindo, também, que a 
propriedade atenderá a sua função social [33]. Bens como a água, o ar, por exemplo, não são 
considerados pela legislação brasileira como bens comuns e sim, bens de interesse público. 
Esses bens são dotados de regime jurídico especial, pois são de interesse coletivo [34]. 
Em Portugal, especificamente, notou-se o gradativo aumento da preocupação com o meio 
ambiente, nas últimas três décadas dos anos 90, com o advento do moderno documento 
magno que comporta direitos ambientais de primeira e de segunda gerações. A primeira ordem 
de discussão jurídica ambiental é aquela que se refere aos problemas ecológicos e ambientais 
que englobam a prevenção e o controle da poluição, suas causas e efeitos, colocando o direito 
ao ambiente como direito fundamental. A segunda ordem enfoca os efeitos da poluição e suas 
implicações, tais como a destruição da biodiversidade e as questões climáticas, os problemas 
causados pelo efeito estufa e o comprometimento da camada de ozônio. Em ambos os casos, 
a legislação penal entra em cena, como forma de coibir novas destruições, para a garantia dos 
bens de uso comum às gerações de hoje e às futuras [35]. 
A partir disso, percebe-se na Constituição Portuguesa dois paradigmas: um, chamado de 
“Paradigma da flexibilização dos modos, formas e procedimentos julgados adequados à defesa 
e proteção do ambiente” e outro, o “"Paradigma do planejamento orientador e directivo 
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preocupado com o déficit de comando e eficácia dos instrumentos de flexibilização jurídico-
ambiental” [36]. Assim é que a República de Portugal, baseando-se “na dignidade da pessoa 
humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária” [37] respeita e garante “a efectivação dos direitos e liberdades fundamentais”[38], 
cooperando com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade” 
[39].  
A Lei Maior portuguesa garante a todos os cidadãos “o direito à propriedade privada, nos 
termos da Constituição”[40] e, no artigo 80.º, evidencia “a preocupação com a organização 
económico-social”, assentada em diversos princípios fundamentais, dentre eles a “propriedade 
pública dos recursos naturais e de meios de produção, de acordo com o interesse colectivo” 
[41]. Estes princípios visam “ao planejamento democrático do desenvolvimento económico e 
social” [42].  
A regência ambiental na Constituição portuguesa aparece no capítulo  “Ambiente e qualidade 
de vida”, garantindo a todos os cidadãos o “ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 
equilibrado e o dever de o defender” (...), “no quadro de um desenvolvimento sustentável” [43]. 
Esse direito incumbe ao Estado, com a participação dos cidadãos, no sentido de:  
a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das 
actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem;  
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger 
paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de 
interesse histórico ou artístico;  
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de 
renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações;  
e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida 
urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas;  
f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial;  
g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente;  
h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e qualidade 
de vida [44]. 
A Constituição portuguesa, no art. 84, também refere os bens de domínio público, dispondo 
que pertencem a esta classe:  
a) As águas territoriais com os seus leitos e os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e 
cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos;  
b) As camadas aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao proprietário ou superficiário;  
c) Os jazigos minerais, as nascentes de águas mineromedicinais, as cavidades naturais subterrâneas 
existentes no subsolo, com excepção das rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente usados 
na construção [45]. 
Em verdade, o texto constitucional português de 1976 sofreu revisões para que os problemas 
ecológicos de segunda geração possam ser aclarados, já que envolvem dificuldade de 
interpretação, por vezes. Isto porque “se o comportamento das gerações atuais continuar sem 
medidas restritivas, acabará por comprometer os interesses das gerações futuras” [46] . Aliás, 
esse comprometimento para com as gerações futuras vem centrado na Constituição 
Portuguesa na idéia de desenvolvimento sustentável para a estabilidade ecológica com o uso 
racional dos recursos naturais, que ainda necessita, de efetividade, o que vem referendado 
pela “institucionalização de mecanismos nacionais e internacionais de cooperação das metas 
ambientais”[47]. 
A partir disso, tanto a Constituição portuguesa como a brasileira conferem especial atenção ao 
direito de propriedade, atrelando-o à função social da propriedade, acrescentando-lhe o 
aspecto ambiental [48]. Isso significa afirmar que “a função social da propriedade reflete os 
princípios em que se fundamenta a ordem econômica, inclusive a proteção ambiental” [49], 
dispondo também que toda a atividade econômica potencialmente poluidora, que não 
considere o ambiente e fira a lei, estará em desacordo com a ordem econômica do país, 
devendo ser interrompida.  
Infere-se do exposto que ambos os países tratam os bens comuns como capital natural e como 
bens de todos, englobados por um conjunto de elementos reunidos em um ‘ambiente’ 
(Portugal) e ‘meio ambiente’ (Brasil), aduzindo, também, ao ‘direito de propriedade’ que, no 
século XIX foi tão exaltado e “que suplantou o direito de liberdade e até o direito à vida” [50]. 
Em um sentido mais amplo, então, a discussão sobre os bens comuns “vuelve la mirada a 
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culturas donde el sistema de propiedad se ha mantenido colectivo a lo largo de las centurias, 
con un valor añadido en el respeto a la vida y a la naturaleza [51].  
 A esse respeito, em Portugal, foi muito discutido o caso da chamada Quinta do Taipal, 
localizada na comarca de ‘Montemor-o Velho’, no qual o Ministério Público alegou que se trata 
de local que abrigava diversas espécies raras e que se ali fossem feitas atividades do chamado 
‘enxugo’ sairia prejudicado, irremediavelmente, o equilíbrio ecológico do referido local. Tem-se, 
então, o confronto entre o direito correspondente e o dever ao qual o proprietário, enquanto tal, 
não pode fugir. Parte da sentença proferida pela 1ª instância do Tribunal Judicial da Comarca 
de Montemor – o Velho, de Portugal diz: 
 Um direito, finalmente, que, no caso concreto, se afirma com a expressão do seu núcleo mais valioso do 
mínimo necessário à sua existência, e que, portanto, justifica a subida à matriz constitucional para 
justificar essa tutela. Há boas razões, portanto, para proibir as operações de enxugo de terras na área em 
causa. Por todo o exposto, dou pela parcial procedência da ação; condeno os réus a se absterem, por si 
ou por intermédio de outros, de executar quaisquer trabalhos de enxugo dos terrenos que componham a 
área de 50 hectares na ponta norte do Quintal, da Quinta do Taipal. [52]  
Desde essa decisão paradigmática, pode-se afirmar que, em Portugal, desde o art. 62, nº 1 da 
Constituição Política, o direito de propriedade individual é fundamental, tendo sido eleito como 
inseparáveis da pessoa, permitindo o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Este 
regramento estabelece liame com o art. 1.305, do Código Civil daquele país, determinando o 
uso, a fruição e a disposição dos bens em questão. Isso conduz ao raciocínio de que, em 
Portugal,  
a idéia de um direito de propriedade absoluto e ilimitado, fruto das concepções político-económicas do 
liberalismo, tem vindo a descaracterizar-se pela acentuação do fim social daquele direito, em paralelo 
com a evolução dos sistemas político-económicos para formas mais solidárias de participação dos 
cidadãos e das instituições. As restrições (de direito privado e de direito público) ao gozo pleno e 
exclusivo do proprietário, admitidas no falado artº 1305º, C.C., fazem parte do conteúdo do próprio direito, 
como seus elementos normais. Não devem ser encarados, pois, como agressões excepcionais ao poder 
absoluto do dominus. Algumas destas restrições, de direito privado, tal como as dos artºs. 1346º, C.C., 
relevam, já, de uma preocupação ecológica. Não é, porém, o ambiente como "conjunto dos elementos 
que, na complexidade das suas relações, constituem o quadro, o meio e as condições de vida do homem, 
tal como são, ou tal como são sentidos" que estava na linha de preocupações do legislador civil, quando 
"pensou" normas como as citadas [53]. 
À luz do pensamento de Duguit [54], a solidariedade conduz à concepção da 
propriedade/função social, estampada na Constituição brasileira no art. 182 (questão da 
propriedade urbana), com regulamentação pelo chamado Estatuto da Cidade e, no âmbito 
rural, no art. 186 (questão rural), que assim regem, respectivamente: 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. [55]  
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores[56]  
Assim, o relacionamento entre os indivíduos e o ambiente é desenvolvido sob a ótica da 
propriedade. A partir disso, pode-se afirmar que tanto a Constituição portuguesa como a 
brasileira conferem especial atenção ao direito de propriedade, atrelando-o à função social da 
propriedade, acrescentando-lhe o aspecto ambiental. Isso significa afirmar que, no caso 
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brasileiro, “a função social da propriedade reflete os princípios em que se fundamenta a ordem 
econômica, inclusive a proteção ambiental” [57]. 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. [58]  
Na Constituição brasileira de 1988, a ordem econômica vem fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, desde que observados diversos princípios, dentre eles, o 
da propriedade privada [59], o da função social da propriedade [60] e o da defesa do meio 
ambiente [61]. A falta de respeito para com os bens comuns vem pautada na legislação penal 
dos estados-nações. No caso brasileiro, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, evidenciou, oportunamente, “o princípio da responsabilidade através do 
dever dos Estados de desenvolver a legislação pátria no tocante à responsabilização dos 
agentes e o dever de indenizar as vítimas dos acidentes ambientais”[62]. No entanto, o que se 
observou foi a incompletude da legislação que surgiu a partir daquele evento, uma vez que não 
normatizou o dever de reparar o ambiente danificado em prol da coletividade [63].  
 
 
CONCLUSÃO 
Do exposto, conclui-se pela semelhança entre os textos constitucionais de Brasil e Portugal, 
uma vez que ambos os ordenamentos conferem especial atenção aos bens comuns do meio 
ambiente. Este cuidado legislativo vem consubstanciado nas assinaturas dos documentos 
supranacionais dos quais os dois países foram signatários. Esses documentos internacionais 
comandaram aos países a inscrição de dispositivos especiais em seus ordenamentos jurídicos, 
referindo-se ao cuidado para com o ambiente. Os documentos magnos convergem aos 
mesmos pontos de cuidado ao que Brasil chama de ‘meio ambiente’ e Portugal denomina 
‘ambiente’. Nota-se que a Constituição Brasileira, no art. 225, emprega a denominação ‘bens 
de uso comum do povo’, o que não é verificado expressamente na Constituição portuguesa, 
embora, implicitamente, exista a conotação. 
Este cuidado registrado constitucionalmente converge ao chamado desenvolvimento com 
sustentabilidade, pautado na intersecção entre os âmbitos econômico, social e ambiental. O 
desenvolvimento aqui referido e desejado internacionalmente é visto como a perfeita interação 
entre os aspectos referidos. Para os países desenvolvidos, esta realidade é bem mais palpável 
do que para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tendo de levar-se em 
consideração, ainda, as suas dimensões. Por esta razão, conclui-se que o atendimento ao 
requisito ‘sustentabilidade’, estampado na Constituição brasileira de 1988, não encontra 
efetividade.  
Os acordos de cooperação e iniciativas locais que Portugal vem mantendo com outros países 
da União Européia, garantem os efeitos positivos, no que diz respeito à sustentabilidade 
ambiental no plano local, conferindo-lhe uma situação bem mais cômoda do que a situação do 
Brasil. Essas tratativas atendem aos ditames da Constituição portuguesa. O documento magno 
brasileiro, no que se refere à questão ambiental é, pode-se garantir, bem elaborado, o que não 
garante a efetividade de seus regramentos, especialmente pela extensão territorial do país. 
No entanto, é de referir que ambos os regramentos magnos analisados referem-se aos 
princípios constitucionais (de forma explícita ou implícita), dedicando diversos dispositivos ao 
meio ambiente. As disposições também dão conta de tratar da propriedade privada, enquanto 
direito constitucional, atrelando-o ao direito civil. Isto tudo, porém, condicionado às limitações 
impostas pelo direito de propriedade. Isso significa afirmar que o só título de propriedade de 
bens com características ambientais não pode ser entendido como absoluto, não tendo o 
proprietário a liberdade para dele dispor conforme entender, e sim, atentando ao respeito ao 
capital natural, bem comum de todos. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é demonstrar o comprometimento ambiental da empresa COPELMI 
MINERADORA LTDA, localizada no município de Butiá, localizado no estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, como forma de evidenciar a eficácia do princípio da garantia do desenvolvimento 
econômico e social ecologicamente sustentado, por meio da compensação ambiental praticada 
pela empresa. Procura-se ressaltar a atividade da mineração do carvão em seus 
procedimentos operacionais, a partir de visitas in loco às minas de carvão mineral exploradas 
pela empresa, por meio de entrevistas com os gestores da empresa e com os técnicos que 
acompanham os procedimentos, para o conhecimento das formas de compensação ambiental 
efetivadas pela empresa, para devolver ao ambiente o que é usado por meio da mineração. 
Conclui-se que os procedimentos estão coadunados com a Constituição brasileira e leis 
infraconstitucionais pertinentes, bem como que existem atividades de compensação ambiental 
eficazes, o que pode ser comprovado pelos documentos, projetos e relatórios que serviram de 
base para a pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: carvão mineral, compensação ambiental, COPELMI 
 
INTRODUÇÃO 
A partir das colocações de Hardin [1] sobre a  denominada ‘tragédia dos bens comuns’, o 
mundo parou para pensar e  sugerir maiores cuidados para com os bens comuns, 
considerados como bens de livre acesso e que seriam de propriedade de todos. Isso resultou 
nas inserções de dispositivos pertinentes nas legislações dos mais diversos países. Em 
verdade, a preocupação maior deu-se com a questão da propriedade privada desses bens que, 
em última instância, embora possam pertencer ao patrimônio particular de outrem, são de toda 
a coletividade. Esse raciocínio é, naturalmente, uma questão  cultural dos povos que habitam o 
Planeta, razão pela qual denota-se um processo lento e desencontrado de conscientização. 
O discurso mais atual é o de que o proprietário detém o direito de alienação, sendo possível a 
afirmação de que particulares, associações, empresas privadas e governos podem ser titulares 
de direitos bem definidos para um determinado recurso natural. Neste contexto, faz-se 
necessário um exame mais minucioso destes conjuntos de direitos, uma vez que esses 
‘operadores autorizados’ assumem a legitimidade de uso de um conjunto de direitos que pode 
variar em relação a aspectos como, por exemplo, quantidade, localização e utilização dos 
recursos. Pode haver, então, o perigo substancial de esgotamento de certos recursos, pelo uso 
constante e embora a existência de regras criadas por quem detém direitos coletivos em 
relação ao sistema de recursos. É lícito, então, garantir que o chamado ‘regime de propriedade 
comum’ envolve diretamente os proprietários (pessoas que detêm o título de propriedade de 
determinada área ou região), sem, no entanto, serem detentoras do direto de venda da gestão, 
podendo estabelecer legado aos membros da família. Vale afirmar que os direitos dos 
proprietários nunca serão absolutos, sendo-lhe defeso gerar riscos e agravos, especialmente 
em se tratando do capital natural [2]. 
Note-se que estudos empíricos sobre as instituições de propriedade comum, denotam que os 
proprietários têm direitos suficientes no sentido da tomada de decisões para os investimentos a 
longo prazo e exploração sustentável de recursos. Por isso, entendeu-se interessante uma 
reflexão sobre a extração de carvão mineral do subsolo, aliando-se as análises sobre as 
formas de compensação ambiental por parte de quem explora recursos naturais como o carvão 
mineral, para que estas ações possam vir a servir de exemplo, colaborando, então, para a 
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sustentabilidade ambiental e para o processo de regulação das relações entre o meio ambiente e 
as diferentes culturas [3]. 
O presente estudo, então, procura verificar quais são e como se processam as atividades 
relacionadas à compensação ambiental para a sustentabilidade demonstradas pela empresa 
COPELMI MINERADORA LTDA, que se dedica à extração de carvão mineral no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Por isso, de pronto, discorre-se brevemente sobre a história do carvão 
mineral no estado do Rio Grande do Sul/Brasil, analisando-se, em um segundo momento, o 
Princípio do Desenvolvimento Econômico e Social Ecologicamente Sustentável. Após, tem-se a 
metodologia e os procedimentos de pesquisa, caracterizando-se a empresa pesquisada 
inserida na região e, finalmente, as ações compensatórias à atividade de extração de 
carvão mineral pela empresa COPELMI. 
 
 
1 NOTAS SOBRE A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DE CARVÃO NO RIO GRANDE 
DO SUL  
O carvão mineral é um “combustível fóssil sólido formado a partir da matéria orgânica de 
vegetais depositados em bacias sedimentares”, acomodados por “ação de pressão e 
temperatura em ambiente sem contato com o ar”[4]. Essa formação é possível, a partir da 
solidificação de restos de vegetais, em um processo denominado carbonificação, que consiste 
na perda de oxigênio e hidrogênio, com ganhos de carbono. Esse processo acontece sob 
intensa pressão e elevadas temperaturas e a qualidade do carvão está condicionada ao tempo 
de duração do processo de carbonificação. Não é demais ressaltar que “o estágio mínimo para 
a utilização industrial do carvão é o do linhito” [5] e que o chamado grade [6] constitui-se em 
outro índice qualitativo do carvão.   
O carvão mineral é fundamental para a economia mundial, sendo maciçamente utilizado na 
geração de energia e na produção de aço, ocupando o primeiro lugar “em abundância e 
perspectiva de vida útil, sendo a longo prazo a mais importante reserva energética mundial”[7]. 
Também é utilizado na siderurgia na forma coqueificável [8] ficando abaixo apenas do petróleo 
e funcionando como importante moderador de preços no mercado de recursos energéticos. 
De acordo com o Sumário Mineral do ano de 2009, produzido pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral, em 2008, “a produção brasileira de carvão mineral, com relação ao ano 
anterior, apresentou um crescimento de 9,53 %, equivalente aos 6,78 x 106 t, comparado às 
6,19 x 106 toneladas produzidas em 2007”.  A partir desses dados, pode-se inferir acerca da 
“importância do carvão mineral para alavancar e promover a eficiência produtiva e também 
energética do País”. Ressalte-se que o estado do Rio Grande do Sul, atualmente, é o maior 
produtor de carvão mineral do país, responsável por 53,07% da produção. O estado de Santa 
Catarina aparece como produtor de 46,93% e o estado do Paraná com 1,35% do total da 
produção nacional [9]. 
Apesar da pressão que a atividade carbonífera vem sofrendo especialmente por parte de 
ambientalistas, o mineral mantém-se de forma inabalável como gerador de energia. Nesse 
sentido, pode-se afirmar que, “em parte, o sucesso da resistência do carvão se deve ao 
extraordinário progresso da tecnologia de prevenção e recuperação de danos ambientais em 
sua mineração e queima, ocorrido nos últimos anos”. Pode-se atribuir, também, a referida 
resistência, “à realidade da dificuldade tecnológica dos recursos limpos aumentarem sua 
participação na matriz energética mundial”. Assim, em face da grande necessidade energética 
global atual e futura, não permite “dispensar os combustíveis fósseis como base energética da 
sociedade industrial moderna” [10].  
No estado do Rio Grande do Sul, as jazidas da localidade conhecida como região do Baixo 
Jacuí, na parte central do Rio Grande do Sul, localizada a oeste da Capital Porto Alegre, tem 
em Mato Leão a região de interesse para este estudo. Por isso, impõe-se um pequeno retorno 
na História, para a contextualização necessária.  
Na verdade, a história do carvão no estado do Rio Grande do Sul remonta à década de 40, 
momento em que ocorreram diversas transformações em nível mundial e que oportunizaram a 
retomada das exportações de carvão e a concorrência do produto nacional [11]. O governo 
brasileiro da época compreendeu a necessidade de desenvolver a indústria carbonífera, uma 
vez que foi detectada a carência do mineral no mercado consumidor, o que possibilitou a 
expansão deste ramo industrial, com o apoio governamental, no sentido da adoção de uma 
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política de defesa do carvão nacional. Também colaborou para esta expansão, o 
“redirecionamento da estrutura das estradas de ferro e da indústria em geral”, bem como 
“iniciativas do legislativo no sentido de promover a obrigatoriedade da compra de maquinários 
que obedecessem aos padrões necessários ao consumo do minério nacional”[12] . 
Assim, o governo incrementou a atividade de extração de carvão mineral no Rio Grande do 
Sul, ampliando, também sua comercialização, uma vez que a Viação Férrea do Rio Grande do 
Sul “tornou-se uma fonte constante do consumo de carvão do Estado e, conseqüentemente, da 
“Companhia Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo” (Arroio dos Ratos) e da “Companhia 
Carbonífera Rio Grandense” (Butiá), com o abastecimento do mercado interno e o 
mercadoexterno. Esta situação, no entanto, modificou-se após a Segunda Guerra valoriza e o 
mineral sofreu desvalorização “com o advento de outras formas de energia, diminuindo, assim, 
a produção pelas indústrias do setor no Rio Grande do Sul”.  Houve mudança nas estratégias 
das empresas mineradoras de carvão com o fito de “dinamização da atividade e otimização na 
administração dessas empresas” [13]. 
O século XX trouxe reivindicações dos trabalhadores em minas de carvão, no sentido da 
facilitação de seu cotidiano, buscando-se melhores condições de moradia, saúde, educação e 
lazer. “Essas ações contribuíram no sentido de formar a sociedade mineradora e permitiram a 
construção de uma série de justificativas para a realização da atividade de extração nas minas” 
[14]. Desta forma, chega-se à conformação mais atual, que dá à atividade características 
específicas quanto à descoberta de carvão na região e às estratégias de instalação das 
companhias de mineração, dentre elas, aquela que é objeto desta análise. 
 
 
2 O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL E A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ANTE OS 
BENS DE USO COMUM 
O Desenvolvimento Sustentável é aquele “que atende às necessidades do presente, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades” 
[15] e vem também consubstanciado na legislação ambiental brasileira, especificamente na Lei 
Nº 6.938 de 1981, que regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente. Em seu art. 2º, esta 
lei dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo “a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana”.  No art. 4º, a mesma Lei rege que “a Política Nacional do Meio 
Ambiente visará: I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” [16].  
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o conceito de 
desenvolvimento sustentável dado pela Lei 6.938, de 1981, foi recepcionado pela nova Carta 
Magna, o que vem corroborado pelo texto dos artigos 170 e 225 da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRB/88). O primeiro dispositivo trata da Ordem Econômica e Financeira, 
fundando-se na “valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”, assegurando a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social. Refere o dispositivo, ainda, que são 
observados os seguintes princípios: “VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação”.  
Já o art. 225 aparece no Capítulo ‘Do Meio Ambiente’, referindo-se ao desenvolvimento 
econômico e social para a preservação ambiental com foco nas gerações presentes e futuras.  
É de se notar que, hodiernamente, “o desenvolvimento sustentável é formado pelo tripé 
Econômico/Social/Ambiental” [17], sendo que esses fatores equivalem-se e são 
interdependentes entre si, valendo lembrar que são integrados por princípios constitucionais 
que dizem com os direitos individuais, coletivos e sociais. 
Aliás, ‘princípio’ “é o mandamento nuclear de um determinado sistema, é o alicerce do sistema 
jurídico; é aquela disposição fundamental que influencia e repercute sobre todas as demais 
normas do sistema”[18]. São os princípios que nos permitem compreender a autonomia do 
Direito Ambiental. Eles auxiliam “no entendimento e na identificação da unidade e coerência 
existentes entre as normas que figuram a legislação ambiental. È do próprio principio que se 
reflete a as formas de compreensão da sociedade quanto a proteção do Meio Ambiente” [19]. 
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Para Canotilho, os princípios são “normas jurídicas impositivas de uma optimização 
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os  condicionalismos fácticos e 
jurídicos. Permitem o balanceamento de valores e interesses”, consoante seu peso e 
ponderação á luz de outros princípios [20].  
O ‘Princípio do desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentável’, que 
“configura a visão política atual em relação à problemática ambiental, consagrada na 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro em 1992” [21]. Esse princípio consolida a própria expressão do desenvolvimento 
sustentável. Este princípio inclui a proteção do meio ambiente, “como peça fundamental 
integrante do processo de desenvolvimento dos países. Em consonância, busca-se equiparar a 
importância da questão ambiental às dos valores econômicos e sociais já protegidos pela 
legislação vigente” [22].  
Busca-se, portanto, a coexistência harmônica entre economia e meio ambiente, permitindo-se 
o desenvolvimento, porém, de modo sustentável, planejado, para que os recursos que hoje são 
oferecidos aos homens não lhes faltem nem a seus descendentes amanhã. Por isso é que se 
pode afirmar que o princípio do desenvolvimento sustentável “tem por conteúdo a manutenção 
das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades”[23].  
Passou-se, então, à busca do ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento social, o 
crescimento econômico e a utilização sustentada dos recursos naturais, razão pela qual a livre 
iniciativa que rege as atividades econômicas tomou outro enfoque, necessitando de 
adequações à luz da principiologia constitucional [24]. A liberdade de agir e de dispor da 
propriedade privada também tomou novos rumos, ou seja, passou-se a analisar o princípio da 
sustentabilidade atrelado ao direito à propriedade privada. Isso significa afirmar que deve 
conciliação entre o crescimento econômico, o direito de propriedade, a exploração dos 
recursos naturais, a preservação e a restauração dos ecossistemas e dos processos 
ecológicos essenciais, a utilização racional dos recursos ambientais, o controle das atividades 
potencialmente poluidoras e a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio 
genético dos países [25]. 
A sustentabilidade ambiental, então, é o foco na Constituição brasileira, bem como na 
legislação ambiental infraconstitucional dela decorrente. Quando ocorrem situações em que a 
sustentabilidade não é atendida, recorre-se a um procedimento que tenta recolocar os bens 
comuns envolvidos e degradados. Esse procedimento recebeu o nome de compensação 
ambiental e é o foco deste estudo, que analisa, exatamente, os esforços empreendidos pela 
empresa COPELMI, que se dedica à extração de carvão mineral do subsolo para posterior 
comercialização com outras empresas que, por sua vez, dedicam-se à geração de energia em 
todas as suas formas. 
Não caberá aqui, e isso é importante frisar, a comparação entre as formas de compensação 
ambiental empregadas por outras empresas e, sim, saber como é realizado esse procedimento 
de compensação ambiental por parte da empresa referida e se os objetivos propostos na 
aplicação desta forma de reposição de recursos naturais é ou não efetiva e porque. No mesmo 
sentido, a empresa foi escolhida por pertencer ao chamado COREDE (Conselho Regional de 
Desenvolvimento) Centro-sul, integrado pelo município de Butiá, dentre outros. [26]. 
   
 
3 A PESQUISA 
A pesquisa realizada aconteceu no período de cinco de janeiro a 16 de abril de 2011. 
Inicialmente, buscou-se ciência a respeito da possibilidade de realização do estudo proposto, 
apresentando-se pré-projeto junto ä Direção Executiva da Empresa Copelmi, para a aprovação 
e direcionamentos pertinentes. Após essa fase inicial, buscou-se conhecimento teórico, para 
melhor desenvolvimento do estudo. 
A delimitação da temática mineral centrada na extração de carvão mineral, deve-se à polêmica 
que envolve a atividade, bem como a localização e inserção das minas em uma delimitação 
chamada COREDE (Conselho de Desenvolvimento Regional) Centro-Sul, criação 
eminentemente gaúcha e que abriga o município de inserção da empresa [27]. 
Do mesmo modo, o questionamento acerca da reposição de carvão mineral no subsolo é de 
extrema importância para o atendimento ao princípio do desenvolvimento econômico e social 
ecologicamente sustentável, quando se sabe do comprometimento que a extração do mineral 
gera ao meio ambiente e, por conseguinte, à geração presente e futura. 
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Com esse argumento, a empresa foi procurada e, dos contatos, pode-se detectar diversas 
atividades específicas. As visitas in loco foram realizadas para o conhecimento da forma física 
de reposição de elementos no subsolo, como forma de compensação ambiental. O 
método empregado neste estudo foi o método dedutivo, por permitir raciocínio lógico a partir da 
dedução para a obtenção das conclusões a respeito das premissas levantadas. Dados 
estatísticos secundários foram colhidos com a autorização da empresa, bem como realizadas 
entrevistas com a Direção-Geral, para a construção dos textos. Empregou-se a técnica do 
estudo exploratório, em face da necessidade de reunir dados que descrevessem o processo de 
extração do carvão mineral do subsolo, bem como quanto ás questões que envolvem a 
compensação ambiental, o que exigiu a observação direta e série sistemática de entrevistas 
[28]. 
 
4 A COPELMI MINERADORA LTDA NO COREDE CENTRO-SUL 
A COPELMI é uma empresa brasileira voltada à produção de carvão mineral. É considerada a 
maior mineradora privada de carvão no País e detém 80% do mercado industrial e 18% do total 
do mercado de carvão mineral nacional.  A produção flexível atende desde o mercado 
termelétrico até outras indústrias, como petroquímica, celulose, alimentação e cimento. Em sua 
atuação, a COPELMI procura seguir  rígidos critérios de responsabilidade socioambiental, que 
vão desde a qualidade nos locais de trabalho até os locais de extração de carvão mineral [29] . 
A empresa mantém atividades nas cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Butiá, Minas do 
Leão, Cachoeira do Sul, Charqueadas e Triunfo. A principal mina em atividade é a Mina do 
Recreio, localizada entre os municípios de Butiá e Minas do Leão, movimentando anualmente 
mais de 30 milhões de toneladas de estéril e 2 milhões de toneladas de minério. Também são 
operadas pela COPELMI as minas de Butiá Leste e Cerro [30]. 
A empresa localiza-se no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, no município 
de Butiá, que está localizado a 60 Km da capital, Porto Alegre. Butiá fica localizada às margens 
da BR 290 na micro-região do Vale do Jacuí e atualmente conta com uma área territorial de 
769 Km², a uma latitude 30º07’11” sul e a uma longitude 51º57’44” oeste, estando a uma 
altitude de 71 metros. [31]. Butiá possui grande vocação para extração mineral, principalmente 
o carvão, com 877.912 toneladas produzidas em 2007 [32] . 

 
Figura  - Localização do município de Butiá no RS e no Brasil 

Fonte: IBGE, 2010 [33]. 
O município teve o povoamento iniciado aproximadamente no ano de 1882 e, no ano de 1907, 
“os primeiros exploradores de carvão, pertencentes a uma rancharia, fundaram uma Vila, 
dando início, assim, ao município de Butiá”, sendo que a primeira notícia de carvão no Rio 
Grande do Sul data de 1795 e “foi atribuída a um soldado português, ferreiro de profissão, em 
Curral Alto, situado no município de Minas do Leão, emancipado do município de Butiá”. Em 17 
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de julho de 1965, pela Lei nº 4.995, passou a denominar-se Butiá, e não mais Minas do Butiá 
[34]. 
O nome do município de Butiá “teve origem num solitário pé da planta de mesmo nome que 
servia como referência geográfica e localizava-se próximo a uma fazenda, de propriedade de 
Luíza Severina de Souza e, posteriormente, Manoel Machado de Lima”. Com o passar do 
tempo,  planta solitária cujo nome popularizou-se. Serviu de referência ao local chamado de 
Cerro do Clemente, onde aflorou o carvão mineral [35].  
O estado do Rio Grande do Sul foi dividido para a constituição de Conselhos de 
Desenvolvimento Regional, os COREDES, de modo que o município de Butiá está enquadrado 
no COREDE Centro-Sul, conforme Figura 2. 
 

 
Figura 1.1 – Regiões Funcionais de Planejamento e Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

no RS em 2010 
Fonte: SEPLAG/DEPLAN, 01/2008 [36] 

 
Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs foram criados “pela Lei 10.283 de 
17 de outubro de 1994. Constituem-se em fóruns de discussão e decisão a respeito de políticas 
e ações que visam ao desenvolvimento regional“ [37]. Dentre os objetivos dos COREDEs estão 
“a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentável; a integração dos recursos 
e das ações do governo na região, a melhoria da qualidade de vida da população, a 
distribuição eqüitativa da riqueza produzida”. Também são objetivos dos COREDEs “o estímulo 
à permanência do homem na sua região e a preservação e a recuperação do meio ambiente” 
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[38]. Neste contexto é que a COPELMI vem, adequando-se às propostas do governo do estado 
e a elas aliando as suas metas para o desenvolvimento regional. 
 
 
ANÁLISE SOBRE AS AÇÕES COMPENSATÓRIAS À ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO 
DE CARVÃO MINERAL PELA EMPRESA COPELMI 
O setor ambiental da empresa foi o responsável pelas informações sobre  as formas de 
compensação ambiental que a empresa Copelmi Mineradora Ltda emprega. O SGA - Setor de 
Gestão Ambiental [39],é o órgão responsável pelo monitoramento de todas as atividades da 
empresa que necessitam orientação sobre normas relativas ao Meio Ambiente. Consolidado 
em um manual rigidamente seguido, o SGA normatiza as atividades, fazendo com que a 
produção mineral seja eficaz quanto à proteção do Meio Ambiente e à responsabilidade social. 
A Compensação Ambiental é um mecanismo financeiro que tenta amenizar os efeitos de 
impactos ambientais não mitigáveis, sendo comandada pelo ordenamento jurídico aos 
empreendedores, sob duas modalidades distintas: no licenciamento ou quando do dano 
efetivo. Há, por vezes, certo grau de confusão no uso do termo, sendo-lhe atribuídos outra 
terminoliogia, tais como ‘Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para 
Fins de Geração de Energia Elétrica’ (CFURH) e ‘Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais’ (CFEM) [40], este último adequado caso aqui analisado. 
Certo é que a Constituição brasileira de 1988 atribui aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e a órgãos da administração direta da União o direito à participação ou 
compensação financeira advinda do resultado da exploração de petróleo ou gás natural, o 
mesmo ocorrendo no que diz respeito a outros recursos minerais (como o carvão mineral) no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. O 
fundamento dessa forma de compensação pode ser encontrado no § 1º do art. 20 da Carta. A 
legislação infraconstitucional, como a Lei Nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, também faz a 
mesma referência, não definindo, no entanto, os percentuais que caberiam aos entes 
federativos. “A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, preencheu essa lacuna, ao definir os 
percentuais destinados a cada esfera federativa, no caso, 45% para os Estados, 45% para os 
Municípios e 10% para o Poder Executivo Federal” [41].   
No caso do carvão mineral retirado das jazidas ou minas para fins de aproveitamento 
econômico, há a fiscalização por parte do Departamento Nacional da Produção Mineral 
(DNPM). Esta Autarquia, que é vinculada ao Ministério de Minas e energia (MME) controla as 
atividades de extração de minerais do subsolo pátrio, sob o pálio da Lei nº 8.876, de 2 de maio 
de 1994, em seu art. 3º, IX. [42].  
Para a determinação do valor a ser compensado, é considerado o valor da saída por venda do 
produto mineral das áreas das minas ou dos depósitos minerais. Também considera-se a 
transformação industrial e, ainda, o consumo por parte do minerador. O cálculo da  CFEM  
(Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) é efetuado sobre o valor do 
“faturamento líquido obtido por ocasião da venda do produto mineral, ou seja, do valor da 
venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos que incidem na comercialização e as 
despesas com transporte e seguro” [43], o que está previsto no art. 20,  § 1º , da Constituição 
brasileira. 
Tanto a Constituição da República, como a legislação que trata da Compensação Ambiental 
(Lei Nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989) são rigorosamente seguidas pela COPELMI 
Mineradora Ltda. A empresa recebeu a Certificação pertinente, a “ISO 14001”, que “é uma 
norma internacionalmente aceita e  que define os requisitos para estabelecer e operar um 
Sistema de Gestão Ambiental” [44] . Esta Norma reconhece que as organizações podem lucrar 
com seus produtos sem deixar de preocupar-se com o impacto de suas atividades no meio 
ambiente. “Na prática, o que a norma oferece é a gestão de uso e disposição de recursos”, 
sendo reconhecida mundialmente “como um meio de controlar custos, reduzir os riscos, 
melhorar o desempenho, atender às expectativas das partes interessadas, bem como 
aumentar o lucro através de uma maior eficiência” [45]. 
A Compensação Ambiental provém do Princípio do Poluidor- Pagador, que estabelece 
responsabilidades e estipula valores associados ao dano ambiental ocorrido. Ou seja, “os 
custos e as responsabilidades resultantes da exploração ambiental dentro do processo 
produtivo deverão ser arcados pelo empreendedor” [46]. A atividade desenvolvida pelo 
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empreendedor, então, está atrelada à ocorrência de danos ambientais, sendo o Licenciamento 
Ambiental o procedimento preventivo. O empreendedor poluidor ou causador do dano 
ambiental , então, é chamado à responsabilidade e deve arcar com as possíveis reparações do 
dano, mesmo que se tenha agido sem culpa (responsabilidade objetiva por danos ambientais) 
[47]. Também a Constituição Federal brasileira, no art. 225, § 3º, estabelece que as condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores às sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar o dano causado. O instrumento da Compensação 
está contido expressamente no art. 36 da Lei nº 9.985 de 18 Julho de 2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e regulamentado pelo Decreto nº 
4340, de 22 de agosto 2002, alterado pelo Decreto Nº 5.566, de 2005. 
É possível, ainda, associar-se a compensação ambiental e o princípio do poluidor-pagador ao 
Principio da Garantia do Desenvolvimento Econômico e Social Ecologicamente Sustentado, 
oportunizando ao empreendedor a compensação ao ambiente degradado [48] pelas perdas 
geradas desde a extração do carvão mineral, por meio das formas ambiental, social e 
econômica.  No caso da COPELMI, o repasse econômico de compensação é feito através do 
SGA – Sistema de Gestão Ambiental, o qual coordena as ações e programas que o recurso 
será aplicado. 
A Compensação de cunho social é efetivada pelo compromisso de desenvolver e proporcionar 
métodos e ambientes de trabalho seguros e saudáveis aos seus colaboradores, parceiros e 
prestadores de serviços. Isso ocorre através da determinação das medidas de 
Responsabilidade Compartilhada, assegurando e contribuindo para que os métodos e 
ambientes de trabalho sejam saudáveis e seguros. A educação, a prevenção e a 
conscientização são realizadas para desenvolver e aprimorar as ações de prevenção, bem 
como comportamentos e atitudes seguras dos colaboradores e prestadores de serviço no 
ambientes de trabalho e convívio social [49]. 
Os Programas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional da COPELMI, que consolidam 
os Objetivos e Metas, são elaborados com base no levantamento e identificação de perigos e 
riscos significativos nas atividades desenvolvidas à luz do rigor legal, bem como na busca do 
aprimoramento contínuo do desempenho em saúde e segurança ocupacional. Trabalhos em 
parcerias com ONGs, escolas e entidades são realizadas pela empresa, que busca sempre 
levar a consciência ambiental às comunidades de seu entorno [50]. 
A COPELMI Mineração Ltda dispensa cuidado especial à Compensação Ambiental, objeto 
deste estudo, para que todas as atividades pertinentes estejam coadunadas à legislação 
ambiental. A parte compensada pelas atividades é a topográfica. Quando uma cava é aberta 
para o processo de mineração busca-se refazer a primeira camada do solo (em torno de 60 
cm) com as características da região a que esta pertence. A reconstituição topográfica 
impossibilita a distinção dos locais minerados de áreas ainda não trabalhadas [51]. 
Importa salientar que a reconstituição topográfica é a adequação e a forma de realização do 
retorno da área a sua conformação anterior ou ainda a uma nova conformação natural estável 
geotecnicamente apropriada para o uso [52]. “Na recuperação das áreas mineradas em 
subsolo o essencial é evitar que as águas ácidas contaminem os recursos hídricos”, razão pela 
qual, prioritariamente, “deverão ser contempladas as bocas de minas que promovam o 
ingresso de água, a partir da superfície, para o subsolo”, procedendo-se ao tamponamento dos 
“pontos de surgência de drenagem ácida [53]”. A obra de tamponamento deverá oferecer 
resistência suficiente para suportar a pressão hidráulica decorrente da inundação da mina. 
“Quando houver tamponamento, é promovido o adequado monitoramento, de forma a 
minimizar riscos de rupturas acidentais do próprio sistema [54]. 
A empresa COPELMI obtém a certeza de estar realizando a compensação ambiental de forma 
correta, por estar devidamente respaldada pela Certificação do ISSO 14001, que é  uma norma 
internacionalmente reconhecida, que define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. Esta norma “é desenvolvida com o objetivo de criar o 
equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental, com o 
comprometimento de toda a organização”[55]. A partir dos objetivos do negócio proposto, 
busca-se a compreensão da legislação ambiental pertinente para o alcance dos propósitos dos 
programas de gestão otimizados. 
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CONCLUSÕES 
O estudo proposto oportunizou uma aproximação com a empresa COPELMI Mineradora Ltda, 
para a efetiva ciência acerca da atividade desenvolvida junto ao setor minerário gaúcho e 
nacional. O estudo exploratório foi possível a partir do direcionamento e do 
acompanhamento do setor que responde pela Gestão Ambiental da empresa. As entrevistas 
realizadas com os gestores e colaboradores responsáveis pela gestão ambiental 
oportunizaram a densificação do estudo e o alcance dos objetivos propostos. 
Desse modo, e a partir da ciência sobre a história do carvão na região de enfoque, foi possível 
concluir que a atividade minerária, ao mesmo tempo em que se faz necessária para a geração 
de energia, impacta o meio ambiente. No entanto, detectou-se a efetiva obrigatoriedade de 
reposição dos elementos extraídos do subsolo, bem como a responsabilização perante os 
danos causados. Esses procedimentos de recolocação de elementos no subsolo estão 
descritos em lei específica, que direciona os caminhos a serem seguidos. 
Verificou-se, ainda, que às empresas que atendem aos requisitos legais, há certificação 
específica. Nesse norte, pode-se afirmar que: 
a) A empresa COPELMI cumpre com a Compensação ambiental, porque devolve ao 
ambiente (subsolo), sob a forma monetária, bem como sob a forma física de reposição de 
materiais nesta camada do solo, os elementos extraídos pela atividade minerária, necessários 
à reconstituição desta camada do solo. 
b) A empresa COPELMI cumpre com a Compensação ambiental já no Licenciamento 
Ambiental, determinado pela Constituição da República e também pela legislação 
infraconstitucional. 
c) Há  fiscalização direta por parte do Departamento Nacional da Produção Mineral 
(DNPM, que controla as atividades de extração de minerais do subsolo , sob o pálio da Lei nº 
8.876, de 2 de maio de 1994, em seu art. 3º, IX. 
d) A empresa COPELMI reconstitui topograficamente a região de extração de carvão 
mineral, havendo, portanto,  a adequação e a forma de realização do retorno da área a sua 
conformação anterior ou ainda a uma nova conformação natural estável geotecnicamente 
apropriada para o uso, reconhecendo-se, no entanto, que, muitas vezes, o interregno entre o 
início do trabalho de reposição e o produto final advindo deste processo ocorre de forma lenta. 
Mas, é cumprido. 
e) É efetivo o compromisso e o cumprimento do Princípio do desenvolvimento 
econômico e social ecologicamente sustentável pela empresa COPELMI, já que 
desenvolve diversas atividades sociais ambientais, aliadas à compensação ambiental, 
esta atrelada ao princípio do poluidor-pagador. 
f) A Compensação ambiental é cumprida pela empresa COPELMI, já que podem ser 
verificados destino de valores para este fim nos processos contábeis da empresa. 
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RESUMO 
O artigo apresenta resultados preliminares de um estudo sobre a gestão de espaços e recursos 
comuns compartilhada por agricultores familiares do Semiárido nordestino. Analisa, em 
particular, a influência da aprendizagem coletiva na construção dos sistemas que regulam as 
ações no âmbito das experiências locais. O universo de estudo é a comunidade Lagoa dos 
Cavalos, localizada na zona rural do município de Russas (Ceará, Brasil). A experiência 
combina, dentre outras, as atividades de apicultura, ovinocultura, agrosilvopastoril, produção e 
armazenamento de sementes nativas (banco comunitário de sementes), produção de farinha 
(casa de farinha comunitária) e infra-estrutura de captação e armazenamento de água 
(adutora, cisterna de placa, barragem subterrânea). Adota o conceito de ação coletiva como 
construção social, articulando-o com a teoria dos bens e recursos de uso comum. Como 
instrumento auxiliar para a identificação da evolução dos sistemas de produção e formas de 
organização local utiliza, com adaptações, a metodologia do estudo das trajetórias de 
desenvolvimento. Conclui que se engendram e se articulam vários modos de regulação no 
interior das experiências desenvolvidas nos diversos grupos coletivos locais, predominando 
aqueles construídos socialmente por meio da aprendizagem coletiva. 
Palavras-chave: Ação coletiva; aprendizagem coletiva; recursos de uso comum; sistema de 
regulação; semiárido nordestino.    
 
 
INTRODUÇÃO 
A formulação da famosa expressão “tragédia dos commons” (tradução livre do titulo The 
tragedy of the commons, sendo commons terras de uso comunal) por Hardin [18] colocava 
como destino inevitável de recursos de uso comum a degradação massiva. Argumentava o 
autor que frente a situações dessa natureza, os indivíduos defenderiam preferencialmente seus 
interesses pessoais, tornando inviável a ação coletiva para a regulação do uso de tais recursos. 
A solução, segundo o autor, seria a privatização ou a manutenção dos recursos comuns sob a 
gestão direta do Estado, a quem caberia a imposição de regras de acesso e uso. 
Três anos antes da publicação de Hardin, outro estudioso, Olson [27], partiu da análise de 
organizações para questionar a idéia de membros de grupos de interesses comuns agirem de 
forma voluntária para promover tais interesses. Para Olson, se os interesses individuais entram 
em contradição com os interesses do grupo, o indivíduo age em função da defesa dos seus 
interesses próprios. O argumento principal utilizado por este autor foi de que os indivíduos têm 
pouca motivação para contribuir para uma ação coletiva se percebem que não podem ser 
excluídos do uso do recurso ou do benefício alcançado. Concluiu, então, que seria necessário 
aplicar mecanismos de sanções ou incentivos externos para libertar os indivíduos dos dilemas 
sociais aos quais estariam presos e evitar a atuação dos free riders (aproveitadores ou 
caronas). Estes teriam mais oportunidade de expressar condutas individualistas quanto maior e 
impessoal for o grupo e em circunstâncias em que os desvios não são percebidos ou cobrados 
pela coletividade.  
As análises de Hardin e Olson mostram o quanto é difícil para um grupo de indivíduos 
empreender uma ação coletiva. Mas nem sempre os grupos se comportam da forma como 
preveem estes autores. Características fundamentais dos fenômenos sociais foram 
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obscurecidas em suas análises. Eles desconsideraram que normas, valores ou padrões 
culturais podem criar condições que levam os indivíduos, sem a necessidade de sanções ou 
incentivos externos, a criarem e respeitarem acordos que viabilizam a ação coletiva. Estudos 
empíricos realizados por Ostrom [28-29-30] e Feeny et al. [13], dentre outros, mostram tais 
possibilidades. O caso aqui analisado é exemplar neste sentido. 
Trata-se da comunidade Lagoa dos Cavalos, cuja história de organização tem origem em 
meados dos anos 1980. Nesse percurso verificou-se inicialmente o surgimento de pequenos 
grupos coletivos informais com interesses comuns voltados para a viabilização da produção e 
de infraestrutura coletiva. Posteriormente surgiram outros grupos, ligados a questões 
socioculturais, e se formalizou uma associação comunitária que se tornou uma espécie de 
guarda-chuva no processo de gestão dos espaços e recursos comuns, além de viabilizar o 
acesso ao crédito e a participação em redes e comissões de interesse local. 
O presente trabalho foi desenvolvido nesse contexto, como parte de uma proposta mais ampla 
de investigação, cujo objetivo geral é entender os mecanismos que mobilizam e garantem a 
ação coletiva para a gestão de espaços e recursos comuns naquela comunidade. A atenção é 
dirigida especialmente à análise de como o conhecimento construído nas experiências 
coletivas influencia as inovações nos sistemas que regulam o comportamento dos atores nelas 
envolvidos.  
O documento é composto de quatro seções e de considerações finais. Na primeira seção é 
apresentada uma síntese do referencial teórico-metodológico adotado. Na segunda, é feito o 
resgate das formas históricas de ocupação e organização dos espaços locais. Na terceira, 
discute-se o conceito adotado para definir a ação coletiva e respectivas ligações com a teoria 
dos recursos comuns. Na quarta seção é feita a análise da construção dos sistemas que 
regulam as ações coletivas locais e o papel que exerce a aprendizagem coletiva em tal 
construção. 
 
 
1. POSICIONAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
A base teórica adotada neste trabalho é resultado de uma articulação entre o conceito de ação 
coletiva como construção social [8] e a teoria dos bens e recursos de uso comum [28-29-30-
13]. A metodologia do estudo das trajetórias de desenvolvimento [16] sofreu adaptações, para 
servir de instrumento auxiliar na identificação da evolução das formas de ocupação e 
organização do espaço e recursos locais.  
Respaldado no uso combinado de fontes testemunhais e documentais, o estudo buscou 
informações em campo, lançando mão da entrevista individual não-estruturada, da observação 
simples, de conversas, materiais não oficiais e matérias em jornais, revistas especializadas, 
periódicos, livros, dentre outras fontes.  
Os entrevistados foram identificados após algumas visitas à Comunidade, utilizando-se da 
amostragem não probabilística intencional [22-8] e de modo a contemplar informantes-chaves: 
(a) agentes internos detentores da memória sobre a história local; (b) agentes internos 
envolvidos no processo de construção e gestão da ação coletiva e dos espaços e bens de uso 
comum; (c) agentes e instituições externos que exercem ou exerceram papel estratégico em 
algum momento da trajetória da Comunidade. Foram entrevistadas 23 pessoas (13 moradores 
e 10 agentes externos/representantes de instituições externas), totalizando 28 entrevistas (5 
dos atores internos concederam duas entrevistas cada). As visitas à Comunidade foram 
realizadas durante os meses de abril de 2009, abril, maio, junho e setembro de 2010. Os atores 
externos foram entrevistados entre abril de 2009 e março de 2011. 
As entrevistas foram baseadas em roteiros de questões, valendo-se da gravação e das notas 
de campo. As informações coletadas por meio dos vários instrumentos tiveram seus conteúdos 
analisados e confrontados através da técnica de triangulação de dados (38-8-36], permitindo 
verificar tanto sua coerência e consistência quanto a compreensão do fenômeno a partir das 
diversas perspectivas. 
 
 
2. HISTÓRIA DE OCUPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS E RECURSOS 
A investigação abarcou quatro comunidades rurais (Lagoa dos Cavalos, Córrego Salgado, 
Junco e Barbatão) cujas trajetórias de desenvolvimento se entrelaçam. Compartilham projetos 
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produtivos e são ligadas à mesma associação comunitária. O conjunto caracteriza-se como 
uma rede de proximidade (fortes laços de parentesco, amizade e compadrio) e homogeneidade 
social e econômica. Tal fenômeno pode ser associado ao que Mendras [25] definiu como inter-
conhecimento. De acordo com este autor, em sociedades com essas características o território 
é o local de vida e trabalho. Vida doméstica e vida coletiva se combinam. Quando coincidem 
laços de parentesco com território e posse de uma fração desse território, o pertencimento ao 
território e a “parentela” tornam-se indissociáveis. Assim, abriu-se mão dos limites geográficos 
entre as três comunidades em favor da influência mútua entre espaço e as relações sociais 
nele desenvolvidas ao longo da história. Adotou-se arbitrariamente o termo Comunidade Lagoa 
dos Cavalos como categoria analítica para fazer referência ao conjunto, por ser essa a maior e 
mais conhecida em relação às demais (Figura 1). 
Lagoa dos Cavalos localiza-se a 22 km da Sede do Município de Russas (160 km de 
Fortaleza), nas proximidades da 1ª Etapa do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, 
microrregião do Baixo Jaguaribe, semiárido cearense, totalizando uma área de 8,17 km2.  
 

 
FIGURA 1.   Mapa do município de Russas destacando a comunidade Lagoa dos Cavalos 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do ETENE (Escritório Técnico de Estudos 
Econômicos do Nordeste) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 
A população local é de 261 habitantes, dos quais 72,4% em idade economicamente ativa 
(Tabela 1) e 95% alfabetizados, distribuídos em 79 famílias. 
 
Tabela 1: Distribuição da população de Lagoa dos Cavalos por faixa etária segundo o gênero, 

em 2010 
Faixa Etária Homem Mulher Total 

Quant. % 
Até 14 31 41 72 27,59
Entre 15 e 30 41 37 78 29,89
Entre 31 e 60 50 46 96 36,78
Acima de 60 8 7 15 5,75
Total Geral 130 131 261 100,00
Total em idade ativa (a partir de 15 anos) 99 90 189 72,41

Fonte: Pesquisa de campo 
 
Em termos de ocupação da população, Lagoa dos Cavalos apresenta um perfil pluriativo, 
característico de outras áreas do Semiárido [1-2-3-7]. Considerando-se a população em idade 
economicamente ativa (Tabela 1), observa-se uma maioria de agricultores familiares (84%). 
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Idosos com mais de 60 anos aposentados pela Previdência Social Rural somam 8% e outros 
17% de moradores exercem atividades não-agrícolas (assalariados numa filial da indústria 
gaúcha de calçados Dakota instalada na Sede do Município: 5%; outras profissões: 12%). 
O Quadro 1 apresenta um esquema da história agrária de Lagoa dos Cavalos a partir dos anos 
1930, ocasião em que se estabeleceram as primeiras famílias. As subseções 2.1 a 2.4, 
mostram uma síntese da organização dos espaços e dos recursos locais. Para efeito didático, 
esse percurso é apresentado em quatro fases: formação e consolidação da comunidade rural; 
ações coletivas em grupos informais; ações coletivas sob coordenação da Associação 
Comunitária/Implantação de projetos na perspectiva de convivência com o Semiárido; e conflito 
socioambiental.  

Quadro 1. História de Organização do Espaço e dos Recursos em Lagoa dos Cavalos 
Fase Atividades Eventos/Inovações Atores/Vetores

1932/85 
(Formação e 

consolidação da 
Comunidade) 

 Colheita castanha caju, 
galinhas, suínos, ovinos, 

bovinos,  extração madeira 
p/lenha, extração pó 

carnaúba, feijão, 
mandioca, milho, produção 

farinha 

Primeiras famílias, aumento população, 
expansão áreas/aquisição, redução 
áreas/divisão por herança/pressão 
recursos naturais, uso de soltas, 

adjunto (ajuda mútua), representação 
sindical (delegado sindicato de 

trabalhadores rurais-STR) 

Agricultores, 
proprietários rurais 
absenteístas, STR 

1986/94 
(Ações coletivas 

em grupos 
informais) 

Colheita castanha caju, 
criação abelhas, galinhas, 
suínos, ovinos, bovinos, 
extração pó carnaúba, 

feijão, hortaliças, 
mandioca, milho,  
produção farinha 

Aumento população, grupos coletivos 
(“grupo de produtores”, apicultura, 

banco comunitário de sementes, grupo 
de jovens, horta comunitária), casa de 

farinha 

Agricultores, BNB,  
 Ematerce, Esplar,  

Obra Kolping, 
Secretaria Estadual de 

Agricultura, STR  

1995/2007 
(Ações coletivas 
sob coordenação 

da Associação 
Comunitária/ 
Implantação 
Projetos na 

perspectiva de 
Convivência com 

o Semiárido) 

Capim elefante, sorgo, 
colheita castanha caju, 

criação galinhas, suínos, 
ovinos e bovinos, 

ensilagem, criação 
abelhas,  extração pó 
carnaúba, mandioca, 

milho, feijão, preservação 
e reflorestamento mata 

nativa,  produção farinha 

Aumento população, pressão sobre os 
recursos naturais, energia elétrica, 

escola 10. grau, casa do mel, fundo de 
reserva apicultura, adutora, 

formalização Associação, concorrência 
a pleito eleitoral (p/vereador), 

participação em redes (Abelha Ceará, 
Abelha Nordeste e De Sementes do 
Ceará), proposta convivência com o 
Semiárido (comissão de convivência, 

grupo ovinocultura, silos, sistema 
agrosilvopastoril, unidade de raspa de 

mandioca, expansão apicultura, 
cisternas de placa, barragens 

subterrâneas, agrofloresta), redução 
áreas/divisão por herança, redução 
queimadas, redução extração lenha, 
representação sindical (diretor STR), 
seca lagoa/fim horta comunitária, uso 

de soltas  

Agricultores, 
Articulação do 

Semiárido, BNB,  
Bodega Nordeste 
Solidário, Cáritas,  
Dnocs, Prefeitura, 
Emater, Embrapa, 
Governo do Ceará,  

Rede Abelhas,  
Rede de Sementes,  

Senaes, STR, 
proprietários rurais 

absenteístas 

A partir de 2008 
(Conflito socio-

ambiental) 

 Capim elefante, sorgo, 
olheita castanha caju, 

galinhas, suínos, ovinos, 
bovinos, ensilagem, 

extração pó carnaúba, 
mandioca, milho, feijão, 

preservação/ 
reflorestamento mata 

nativa,  produção farinha,  
criação abelhas  

2ª etapa Perímetro Irrigado Tabuleiro de 
Russas/ameaça expropriação, 

comissão de defesa e negociação, 
grupos microcrédito, mecanização casa 

de farinha, uso de soltas 

Agricultores,  
Arquidiocese de 

Limoeiro do Norte,  
Assembléia Legislativa 

CE, BNB, Cáritas, 
Centec Limoeiro, 
Dnocs, Ministério 

Público, STR, UFC, 
proprietários rurais 

absenteístas  
Fonte: pesquisa de campo 
Adaptado de Gama da Silva et. al. [17] e Sabourin [35]. 
 
2.1. FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA COMUNIDADE (1932-1985) 
Entre os anos de 1932 e 1938 se estabeleceram as três primeiras famílias em Lagoa dos 
Cavalos. Nos anos 1950, membros da segunda geração constituíram novos núcleos familiares, 
com uma pequena expansão por aquisição de novas áreas. Daí em diante, as terras só 
sofreram divisão, principalmente por sucessão hereditária. 



 
 

38 
 

Este processo de divisão foi bastante acelerado especialmente nos anos 1970, conseqüência 
de uma terceira geração, numerosa, que alcançava a idade adulta, contraía matrimônio e 
formava novos núcleos familiares. Isso fez da comunidade um agrupamento populacional 
homogêneo em termos sociais e econômicos, com fortes laços de parentesco, amizade e 
compadrio.  Por outro lado, tal processo foi responsável pela fragmentação fundiária e 
crescente aumento da pressão sobre os recursos naturais, resultando na estrutura atual 
apresentada na Tabela 2. 
Nessas pequenas unidades familiares de produção desenvolveu-se a criação, principalmente 
de bovinos e ovinos. Em virtude da limitação de suas terras, valiam-se das áreas sem 
cercamentos para criar os animais em sistema de “solta”. O termo solta designa o pastoreio 
comunitário em áreas coletivas no interior da caatinga, afastadas das áreas individuais. Deriva 
do costume que se instalou no Nordeste Semiárido a partir do período colonial, em que 
fazendeiros soltavam os animais para pastar em áreas (campos) comuns (sem cercas), nas 
quais se misturavam e por lá permaneciam durante a maior parte do ano [20-5]. 
Até os anos 1940, somente os travessões (valas ou cercas de pedra, varas, ramos ou 
cactáceas) eram utilizados para dividir as terras das grandes fazendas, cujos limites eram 
imprecisos. Nesse momento surgiu o arame farpado, que daria início aos cercamentos e 
restringiria as áreas de soltas [14]. Em algumas áreas do sertão ainda é possível encontrar 
situações de animais criados em soltas, como é o caso da Bahia, onde recebem a 
denominação de fundos de pasto. Os agricultores de Lagoa dos Cavalos e da redondeza 
dispõem de uma dessas soltas. Trata-se das terras abandonadas de um projeto de irrigação (1ª 
Etapa do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas) implantado no final dos anos 1990 e 
transformados pelos agricultores em área comum para o pasto de ovinos e bovinos. A 
denominada “solta do tabuleiro”.  
Nos quintais os membros da comunidade estudada criavam suínos, galinhas caipiras e 
capotes. Nos roçados plantavam-se pequenas áreas de milho, feijão e mandioca, basicamente 
para o consumo familiar, sendo comum o “adjunto”. A prática do adjunto era adotada 
principalmente durante a broca, a capina e a colheita, sendo a queima, a semeadura e a 
construção de cercas por conta da própria família. Tais práticas ainda são comuns nos dias 
atuais. 
O adjunto é um termo utilizado por esses agricultores para expressar o mutirão. Ele permite 
agilidade no cumprimento de tarefas que requerem grande esforço físico e mão-de-obra, 
mesmo quando se trata de família pouco numerosa, servindo para designar a ajuda mútua na 
construção de bens comuns (estrada, escola, barragem, cisterna etc) e em trabalhos de um 
grupo em benefício de uma família (desmatar um roçado, construir uma cerca ou uma casa 
etc). Dependendo do local em que acontece, pode ser conhecido como “batalhão”, “balaio”, “boi 
roubado” [32], ajutório, adjutório, entre outros. Sua existência no Semiárido nordestino é 
relatada em diversos momentos da história de ocupação da Região [20-16-5].  
Produtos como a farinha de mandioca, a lenha, o pó extraído da folha de carnaúba e a 
castanha de caju, eram vendidos para a aquisição de produtos de primeira necessidade. As 
casas de farinha estavam (e continuam) ligadas ao cultivo da mandioca  e nelas, a ajuda mútua 
é uma prática usual. Assim como em outras comunidades rurais nordestinas, a função das 
casas de farinha em Lagoa dos Cavalos nunca foi meramente produtiva e econômica. Na 
própria organização e produção da farinha, no passado e no presente elas são espaços de 
reforço das relações sociais. Associadas à festa e ao lazer que motiva os vizinhos, amigos, 
compadres e familiares, fortalecem os laços e a confiança entre os envolvidos e aglutinam as 
experiências cotidianas, a cultura local e as histórias de cada um. 
Durante os anos 1970 se formou a primeira liderança local, a partir da eleição para 
representação sindical de trabalhadores rurais (delegado sindical) e que seria determinante na 
viabilização da intervenção externa iniciada nos anos 1980, conforme mostrado no item 
seguinte. 
 
2.2. AÇÕES COLETIVAS EM GRUPOS INFORMAIS (1986-1994) 
Na década de 1980 as unidades familiares locais eram cada vez menores e continuavam 
reproduzindo as práticas produtivas adotadas pelos primeiros moradores. O agravamento da 
fragmentação fundiária gerava pressão sobre um ambiente de reconhecida escassez de água, 
subsolo rochoso, solos rasos e em geral pouco férteis. 
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Por outro lado, essa foi uma fase fundamental no desenvolvimento local, na medida em que 
nela surgiram as primeiras iniciativas de ação organizada. Para tanto, foi determinante a 
primeira intervenção pública em 1986, viabilizada pelas articulações realizadas pela primeira 
liderança local, envolvendo o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Russas (STR) e a 
Ematerce (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará). Dessa intervenção, 
resultou a criação de um “grupo de produtores” com 23 membros. Com recursos do Programa 
São Vicente (Programa de Apoio à Organização de Pequenos Produtores Rurais do Nordeste), 
o grupo arrendou uma área de 50 hectares por 10 anos, para a criação de animais e o cultivo 
de culturas alimentares básicas em regime coletivo. Este foi o primeiro de uma série de grupos 
coletivos que seriam criados em Lagoa dos Cavalos. 
Em seguida, no ano de 1988, também com o estímulo e apoio da Ematerce, aquele grupo 
iniciou uma experiência com apicultura. No mesmo ano surgiu o grupo de jovens que, com o 
estímulo e apoio da mesma entidade pública, implantou uma horta comunitária. No início dos 
anos 1990, tendo a horta comunitária fracassado, o grupo de jovens se agregou ao de 
produtores em torno do grupo de apicultura. No mesmo ano, chegaram à Comunidade o banco 
comunitário de sementes, cuja implantação foi de responsabilidade da ONG Esplar (Centro de 
Assessoria e Pesquisa) e a casa de farinha comunitária, com recursos do governo estadual. 
Posteriormente, foram incorporadas melhorias à casa de farinha: uma unidade de raspa para 
produção de ração animal (2002); aquisição de forno, peneira e cevador elétricos (2009). 
 
2.3. AÇÕES COLETIVAS SOB COORDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA/IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONVIVÊNCIA COM O 
SEMIÁRIDO (1995-2007) 
Na segunda metade dos anos 1990 começaram a se formar novos núcleos familiares, em 
função de uma quarta geração de descendentes que alcançava a idade adulta, acentuando a já 
problemática disponibilidade de terras no local. Nesse momento a Comunidade já contava com 
uma associação informal (sem status jurídico) e novas lideranças formadas no processo 
organizativo iniciado na década de 1980, inclusive com presença marcante no sindicato de 
trabalhadores rurais do Município. O presidente da chapa eleita para o mandato iniciado em 
1990, e que permaneceria no cargo por cerca de 20 anos, é morador de Lagoa dos Cavalos.  
A capacidade de organização local foi o passaporte da Comunidade para receber a intervenção 
da ONG Cáritas Brasileira. Para chegar a Lagoa dos Cavalos, a entidade realizou um processo 
seletivo entre comunidades rurais supostamente organizadas, com o objetivo de implantar um 
projeto-piloto de convivência com o Semiárido. O significado dado ao termo convivência 
engloba a busca de qualidade de vida para os sertanejos a partir da articulação entre a 
construção e o resgate de tecnologias e práticas econômica e ambientalmente apropriadas às 
realidades locais [36]. 
No mesmo período, a associação comunitária recebeu uma estrutura jurídica formal, tornado-
se uma espécie de guarda-chuva para os diversos grupos coletivos. A institucionalização dessa 
instância facilitou o reconhecimento público dos grupos e, por conseqüência, o acesso a apoio 
técnico, a recursos públicos e financiamento bancário. Passou a compor a Comissão Municipal 
de Articulação para a Convivência com o Semiárido, inserindo-se na discussão política da 
problemática das secas, das potencialidades locais e do acesso a água. Filiou-se às redes 
Abelha Ceará, Abelha Nordeste e de Intercâmbio de Sementes do Ceará.  
A intervenção sobre convivência envolveu, além da Cáritas, diversos organismos públicos 
(Quadro 1) em momentos diferentes, englobando: tecnologias de captação e armazenamento 
de água (cisternas de placa, barragens subterrâneas, adutora), de garantia da produção (grupo 
ovinocultura, unidade de raspa de mandioca, casa do mel, silos trincheira) e preservação da 
biodiversidade (reflorestamento, sistemas agroflorestais e agrosilvopastoris). Envolvia, também, 
a instalação do sistema de eletrificação rural e da construção de uma escola pública municipal. 
No conjunto, a implantação dos projetos de convivência proporcionou mudanças significativas 
no modo dos agricultores enxergarem e lidarem com os recursos naturais. O olhar sob a ótica 
da convivência ajudou-lhes a perceber, por exemplo, a importância de preservar e reflorestar a 
vegetação nativa para viabilizar a atividade apícola. Na medida em que aquela atividade se 
consolidava, aumentava o nível de consciência sobre a importância disso. A problemática do 
desmatamento e das queimadas, até então amplamente praticados no local, passaram a fazer 
parte das preocupações do grupo. A forma de conduzir os roçados mudou pelo menos para os 
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envolvidos com apicultura, os quais substituíram as queimadas pelo manejo agroflorestal e as 
derrubadas pela valorização e replantio de árvores nativas. Em determinado momento, estes 
agricultores começaram, inclusive, a monitorar as ações praticadas por não membros do grupo 
de apicultura. 
Também os sistemas agroflorestal e agrosilvopastoril são exemplares nas lições sobre como 
tirar proveito da riqueza da natureza respeitando os seus princípios. Se por um lado eles se 
apóiam no modelo de diversificação e consórcio comum entre esses agricultores, por outro sua 
implantação e manejo trouxeram a novidade de promover a cobertura do solo e descartar as 
queimadas, proporcionando inúmeros benefícios à biodiversidade e à saúde humana. 
A consolidação da prática de trabalhos coletivos aconteceu em função, principalmente, da 
necessidade de criar estratégias e acordos para viabilizar determinados recursos e áreas de 
cultivo, porque fortemente dependentes do uso de recursos naturais. Deve-se considerar que 
unidades maiores podem se tornar mais produtivas quando exploradas coletivamente, visto 
que os sistemas de recursos naturais são interativos, tanto em termos de fluxos hidrográficos 
quanto da interdependência das espécies [24]. Além disso, a ação coletiva permitiu o acesso a 
apoios e recursos que os agricultores normalmente não conseguiam para a exploração 
individual. Tais estratégias foram responsáveis por uma mudança paulatina nos regimes de uso 
dos recursos locais, distanciando-os dos tipos ideais de propriedade descritos na literatura (Box 
1). Atualmente, pode-se dizer que predominam regimes sobrepostos e complexos, aqui 
denominados de mistos.  

Box 1. Categorias ideais de direito de propriedade 
Existem quatro categorias ideais de direito de propriedade [24-13]: livre acesso, propriedade privada, 
propriedade comunal e propriedade estatal.  
No livre acesso existe a definição da ausência de direito de propriedade, mas não a de regulação para o 
seu acesso ou uso (ex. ar atmosférico). Os direitos de acesso e uso na propriedade privada são 
exclusivos de determinado indivíduo (ou grupo de indivíduos), com reconhecimento e imposição pelo 
Estado. Ele pode vendê-la sem necessidade de consulta (ex. corporação por ações). Na propriedade 
comunal, um grupo de usuários interdependentes acessa, usa e regula os recursos, ao mesmo tempo em 
que exclui indivíduos externos, mas não pode vender suas cotas. Em geral, internamente os recursos não 
são transferíveis nem seu uso é exclusivo, sendo iguais os direitos para todos os usuários, podendo ser 
reconhecidos legalmente ou de facto. Sendo estatal ou pública a propriedade, existem poderes coercitivos 
de imposição por parte do Estado, o qual detém os direitos de propriedade e regula o acesso e o uso dos 
cidadãos. 
Na prática, quando se trata de manejo de recursos, em muitos casos as categorias se sobrepõem umas 
às outras. Às vezes o manejo dos recursos até abriga combinações conflitantes de categorias de 
propriedade. 
Os regimes mistos de exploração praticados em Lagoa dos Cavalos são formados por arranjos 
inseridos na rede de proximidade. Por exemplo, a propriedade que mede pouco mais de 500 
hectares (Tabela 2) é, na verdade, uma área explorada em regime comunal por 13 famílias 
descendentes de um mesmo tronco familiar.  
 

Tabela 2. Distribuição Fundiária de Lagoa dos Cavalos 
Tamanho das propriedades rurais Quantidade 

De 1 a 30 17
Acima de 30 a 100 01
Acima de 500 01
Total 19

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
Mesmo as propriedades formal ou informalmente privadas, na prática se caracterizam como 
regime de propriedade misto, na medida em que diversos lotes particulares se agregam para a 
exploração coletiva de determinadas atividades, em geral comerciais, e se separam quando 
exploram culturas alimentares básicas destinadas à subsistência da família. Há um 
entrelaçamento de terrenos originários de heranças familiares que na prática não são divididos. 
Apesar da crescente subordinação dos recursos naturais ao uso e domínio da propriedade da 
terra, as formas de uso observadas em Lagoa dos Cavalos mostram que não há 
incompatibilidade entre usos comuns e usos privados dentro do sistema familiar de produção 
local. O que ocorre é uma combinação e complementação entre ambos.  
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2.4. CONFLITO SOCIOAMBIENTAL (A PARTIR DE 2008) 
Desde maio de 2008 o evento mais importante em Lagoa dos Cavalos tem sido o conflito 
socioambiental, em decorrência da ameaça de expropriação dos moradores para expansão do 
Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas (PITR). Trata-se da implantação da sua 2ª etapa do 
projeto do Governo Federal que integra áreas dos municípios de Morada Nova, Limoeiro do 
Norte e Russas, prevendo a desapropriação das terras de Lagoa dos Cavalos e de outras 
comunidades circunvizinhas (Bananeiras, Cipó, Sussuarana, Lagoa do Peixe, Lagoa dos 
Cavalos, Barbatão, Córrego Salgado e Junco (Figura 2). Vale lembrar que, para efeito deste 
trabalho, as quatro últimas são tratadas como uma unidade, sob a denominação de Lagoa dos 
Cavalos).  
 

 
FIGURA 2. Mapa da segunda etapa do Projeto Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas 

Fonte: [41]. 
Diante da ameaça de expropriação dos moradores, as lideranças locais, por meio da 
Associação, passaram a dedicar grande parte do seu tempo e trabalho a buscar saídas em 
favor dos comunitários. Em 2008 criou-se um canal de interlocução com o poder público, a 
Comissão de Defesa e Negociação (CDN). Composta por representantes das diversas 
comunidades atingidas e algumas entidades da sociedade civil, essa comissão conseguiu criar 
e manter um diálogo com representantes do Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas), órgão do Governo Federal responsável pela implantação do PITR, resultando num 
processo de negociação que, no mínimo, tem postergado a efetivação da expropriação. 
O envolvimento do Ministério Público no processo de negociação foi um divisor de águas no 
conflito. Esse órgão contribuiu inicialmente com a encomenda de um relatório de impactos do 
Perímetro sobre as comunidades, que serviu de base para a elaboração de uma proposta 
alternativa ao projeto do Dnocs. Tal relatório apresenta uma síntese do modo de vida das 
famílias, do sistema de manejo de flora e fauna, demonstrando o conhecimento dos moradores 
sobre o ecossistema local e sua capacidade de exploração sustentável dos recursos naturais. A 
proposta alternativa sugere a permanência dos moradores com o direito a lotes em área 
específica, garantindo a preservação do seu modo de vida, organização e exploração dos 
recursos naturais. O processo de negociação continua e não há previsão de definição final. 
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3. AÇÃO COLETIVA COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL 
Como mencionado no item 2, existe uma rede de proximidade em Lagoa dos Cavalos, cuja 
origem está nos primórdios de sua ocupação. As normas e valores que regem essa rede 
privilegiam a reciprocidade, expressando-se principalmente no “adjunto”, tipo de ajuda mútua 
que acontece durante os trabalhos tradicionais da casa de farinha e dos roçados.  
A partir de meados dos anos 1980 surgiu o trabalho coletivo com princípios diferentes, porque 
mobilizado em torno principalmente do uso comunal de espaços e recursos, e baseado na 
divisão do resultado entre os participantes. Desde então, as duas modalidades de ação coletiva 
subsistem no local: a primeira, nos roçados individuais e na casa de farinha; a segunda, nas 
comissões e nos grupos coletivos. 
Ação coletiva aqui é entendida conforme definida por Crozier e Friedberg [10]. Para estes 
autores, ela não é um fenômeno natural e espontâneo que surge automaticamente das 
interações humanas, nem consequência lógica de problemas que necessitam ser resolvidos. A 
noção de ação coletiva e ação organizada se confundem, sendo o resultado de uma 
construção social para alcançar objetivos comuns em meio a comportamentos divergentes e 
contraditórios de atores relativamente autônomos com recursos e capacidades particulares.  
Envolve um mínimo de organização dos campos de ação (formalizada e consciente ou fruto da 
história, dos costumes e das crenças), sua evolução e as regras que as mantêm no sentido de 
que existe um “sistema de ação concreto” que o estrutura mediante certas regras do jogo [10]. 
Implica que as soluções advindas da ação coletiva dependem tanto das propriedades 
intrínsecas dos problemas objetivos que se pretende resolver, quanto da estruturação social do 
campo de ação. Em conseqüência, nunca serão únicas nem as melhores. Serão sempre 
indeterminadas e arbitrárias, podendo gerar conseqüências não previstas, não desejadas ou 
até aberrantes.  
Portanto, é na prática da ação coletiva que se aprende a agir coletivamente. As mudanças 
proporcionadas nessa construção nada mais são que o resultado da criação coletiva por meio 
da qual os membros de uma coletividade, juntos, adquirem capacidades cognitivas, de relação 
e organizativas correspondentes [10]. À medida que é construída a ação coletiva, os problemas 
se redefinem e os campos de interação se reorganizam.  
Como se observa, a ação coletiva é complexa, não sendo suficiente determinado grupo 
manifestar o interesse de agir coletivamente para que a ação efetivamente aconteça e, se 
acontece, não quer dizer que perdurará. Desvendar os enigmas da ação coletiva requer, 
portanto, em primeiro lugar, que se faça a distinção dos princípios e mecanismos que a 
mobilizam [10], sendo necessário para tal a compreensão de como ela é elaborada e 
construída socialmente. Implica compreender as organizações, sua evolução e as regras que 
as mantêm [35], pois a durabilidade da ação coletiva no âmbito de determinado grupo está 
diretamente relacionada à capacidade que ele tem de criar e manter um sistema de regras [10-
30]. Por isso, independente do contexto em que surge e se reproduz a ação coletiva, seu 
entendimento exige uma atenção especial na observação empírica das relações sociais, em 
particular o sentido do comportamento dos atores e seus interesses individuais. 
A ação coletiva é influenciada por algumas características (ou atributos) dos atores e dos 
recursos disponíveis (na percepção desses usuários) e por variáveis estruturais exógenas [28-
30]. Dentre os atributos dos atores, destacam-se a reciprocidade, a reputação, a confiança, a 
dependência que os atores têm dos recursos (ou de outros usuários de tais recursos) e a 
percepção comum sobre os atributos dos recursos e conseqüências das ações coletivas. Entre 
os atributos dos recursos são importantes o estado do recurso, a distribuição espacial e os 
limites externos conhecidos. As variáveis estruturais exógenas mais importantes seriam [36]: 
tamanho do grupo, homogeneidade dos membros, taxa de atualização do recurso, distribuição 
dos ativos (equitativa ou não, com ou sem diferenciação de impacto sobre a totalidade dos 
atores), autonomia e experiência do grupo de atores (ligadas principalmente à capacidade que 
teriam de fixar regras internas). 
Ostrom [29] formulou a hipótese de que a ação coletiva é construída e coordenada a partir da 
combinação de três processos diversos: delegação de poder e de responsabilidade, 
aprendizagem coletiva e regulação. Apesar de conduzidos diversamente, tais processos 
ocorrem de forma simultânea e combinada [34] e são indissociáveis dos atributos do grupo de 
atores envolvidos na ação coletiva [21-30]. 
Sabourin [34] alerta para o cuidado que se deve ter ao analisar estes três processos, para não 
passar a idéia de que seriam etapas sucessivas de um processo único, muito menos uma 
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perspectiva linear ou seqüencial. Assim, embora a proposta de análise neste texto se restrinja à 
aprendizagem coletiva e à regulação, subentende-se que a delegação de poder e de 
responsabilidade permeia todo o processo organizativo em questão.  
 
 
4. APRENDIZAGEM COLETIVA E REGULAÇÃO  
Pensar a ação coletiva como uma construção social remete a pensá-la ao mesmo tempo como 
promotora e resultado da aprendizagem coletiva, pois ambas se retroalimentam na medida em 
que avança a organização das ações em determinado grupo de indivíduos.  
Aprendizagem coletiva aqui é entendida como os conhecimentos ou valores que os indivíduos 
fazem circular durante a interação no contexto de uma ação organizada, de forma a promover 
mudanças estáveis na maneira de se comportar dos indivíduos [33-35]. Sua construção se dá 
pela confrontação de representações individuais ou coletivas que geram um referencial comum, 
ou seja, novos conhecimentos e novas representações coletivas [34]. Permite a realização de 
acordos internos para incorporar e adaptar regras às necessidades dos membros de um grupo 
e sua implementação apresenta novos desafios e novas oportunidades de aprender. Deste 
modo, o circulo virtuoso que se estabelece entre aprendizagem e inovação estimula a evolução 
do sistema de regulação que rege a relação entre indivíduos e destes com o ambiente e com a 
base de recursos da qual dependem. 
Sobre a regulação de recursos comuns, a literatura mostra que se manifesta de diferentes 
modos, podendo variar radicalmente de situação para situação, porque reflete a realidade local 
com a cultura e todo o seu repertório de regras que se firmaram e são geralmente usadas [30]. 
Os modos de regulação podem ser adquiridos (pela transmissão de regras e normas), 
impostos por marcos administrativos (municipalidade, serviços de extensão, escolas etc), 
jurídicos (sindicato, associação, cooperativa etc), ideológicos (igrejas, ong’s, partidos etc) ou 
construídos socialmente por meio de aprendizagem coletiva [33].  
Em seu estudo sobre as organizações, Friedberg [15] refere-se à regulação mista, segundo ele, 
composta por dispositivos formais e informais. No seu entender, a formalização de qualquer 
organização é apenas a parte visível do que efetivamente é sua regulação, composta pela 
combinação de dispositivos formais e de estruturas que surgem de forma espontânea ou 
natural, não intencional ou construída. Tais dispositivos e estruturas formais podem ser 
associados aos marcos administrativos e jurídicos descritos por Sabourin [33]. Da mesma 
forma, os dispositivos informais podem englobar outros três modos de regulação identificados 
pelo mesmo autor: adquiridos pela transmissão através das gerações, ideológicos e 
construídos socialmente. 
Na prática, qualquer sistema de regulação se configura a partir de uma mescla dos diversos 
modos e dispositivos de regulação anteriormente mencionados, sejam eles formais ou 
informais, espontâneos ou construídos, podendo em cada campo social haver a predominância 
de algum deles. Isso posto, retoma-se o caso de Lagoa dos Cavalos, com a análise do papel 
da aprendizagem coletiva na construção do sistema de regulação nos grupos locais. 
 
4.1. O CASO DE LAGOA DOS CAVALOS 
A evolução da organização nessa comunidade se expressa principalmente na associação 
comunitária, nos grupos (apicultura, casa de sementes, ovinocultura, sistemas agroflorestal e 
agrosilvopastoril) e nas comissões (de Convivência com o Semiárido, de Defesa e 
Negociação), bem como na construção de equipamentos coletivos (casa de farinha 
comunitária, colégio, quadra de esportes e lazer, adutora) e participação em redes (Abelha 
Ceará, Abelha Nordeste e de Intercâmbio de Sementes do Ceará). Além da aquisição e troca 
de conhecimentos no tocante a tecnologias, recursos naturais, perspectiva de gênero, 
instituições externas, autonomia e cidadania, a experiência tem permitido a aprendizagem em 
termos organizativos, pela inovação em mecanismos de regulação capazes de solucionar os 
dilemas comuns à ação coletiva.   
Ressalte-se que a formalização da associação comunitária em meados dos anos 1990 e o 
papel central que essa organização assumiu em relação a todos os grupos coletivos 
repercutiram tanto no sistema de regulação dos grupos, quanto da própria Associação. Por um 
lado, a instituição formal (associação) adaptou-se às normas e regras dos grupos; por outro, os 
grupos incorporaram alguns novos modos de funcionamento introduzidos no processo formal 
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(jurídico) da Associação. Com isso, formou-se um sistema misto, no qual predominam os 
modos construídos socialmente pela aprendizagem coletiva. Ainda que as regras e normas 
adquiridas das gerações passadas não sejam objeto de análise deste texto, cabe explicar que 
a experiência recebe influência importante deste modo de regulação, em função da rede de 
proximidade e da lógica de reciprocidade, que permeiam as relações sociais locais. 
Por ser fruto principalmente de aprendizagem coletiva, a construção do sistema de regras em 
Lagoa dos Cavalos não ocorre de forma linear nem seqüencial [34], mas envolvendo uma série 
de acertos, erros, conflitos e muita negociação interna. Nesse processo, algumas das regras 
inicialmente fixadas têm sido revistas ou reelaboradas. 
A primeira experiência do “grupo de produtores”, acontecida entre meados dos anos 1980 e 
início dos anos 1990, passou a compor a memória da Comunidade como uma representação 
simbólica da capacidade dos moradores de agir coletivamente. A experiência se constituiu 
como base para a consolidação posterior da organização e de revelação de lideranças locais. 
Os erros e acertos construíram aprendizagem coletiva, porque permitiram a produção de 
referências locais que auxiliariam nas tomadas de decisões coletivas nos grupos posteriores. A 
principal falha naquele grupo revelou-se ser a falta de mecanismos de controle do 
comportamento dos participantes e a não punição dos transgressores. No momento de sua 
implantação, a experiência coletiva que o grupo conhecia e praticava era o adjunto que, em 
essência, é regido por princípio diferente. O adjunto não é remunerado, mas baseado na 
devolução do favor. No dizer de um agricultor local, “no adjunto, uma mão lava a outra”.  Cada 
participante se sente moralmente obrigado a retribuir a ajuda que os demais lhe prestaram em 
outro momento. Neste caso não há necessidade de mecanismos explícitos de coerção, visto 
que se trata de acordo moral tácito raramente quebrado, pelo receio que cada indivíduo tem de 
abalar a reputação e a confiança no âmbito da rede de proximidade, com repercussão negativa 
nos vínculos das relações sociais. Ou seja, trata-se de atividade regida pela reciprocidade que, 
por um lado, é a reprodução da dádiva e, por outro, gera e reproduz o sentido desta [38].  
Dádiva aqui é entendida a partir do conceito atribuído por Mauss [23], operando como um 
princípio que regula as relações sociais. Envolve a obrigação dos indivíduos de se submeterem 
à lei do simbolismo e à exigência de dar, receber e retribuir. Nela, os rituais visam fortalecer os 
vínculos das relações sociais pela incerteza e pela não equivalência. A incerteza, neste 
contexto, é um espaço para a manifestação da confiança, pois aquilo que é dado não é 
mensurado, mas espontâneo e incerto. O seu preço é o da honra e o da grandeza de quem dá 
ou da desonra e vileza de quem, aceitando, recusa-se a devolver. 
No “grupo de produtores”, diferentemente do adjunto, além de envolver pessoas não 
participantes da rede de proximidade, o trabalho ocorria em área comum e implicava a divisão 
do resultado final entre os participantes. Sem mecanismos claros de controle e sanções aos 
que contrariassem suas disposições (a partilha do produto final ignorou as ausências de 
membros nos trabalhos coletivos), a experiência possibilitou o comportamento oportunista ou 
free rider [27]. Indivíduos com este comportamento desfrutam dos benefícios dos trabalhos ou 
bens coletivos sem pagar pelos seus custos, sobrecarregando significativamente cada um dos 
outros participantes. Tal fato provocou insatisfação e conflitos internos. A consequência foi o 
desestímulo e a desistência de vários participantes, levando à perda de 56% dos sócios entre a 
sua criação e o ano de 1994.  
Os problemas enfrentados nessa primeira experiência coletiva proporcionaram alguns 
ensinamentos aos agricultores e contribuíram para o êxito dos grupos criados posteriormente, 
que por sua vez têm se configurado como verdadeiros espaços de aprendizagem coletiva em 
relação a mecanismos de regulação. Uma das lições refere-se ao tamanho dos grupos. O 
“grupo de produtores” foi o maior que já existiu em Lagoa dos Cavalos. Excetuando-se a 
atividade apícola e o banco de sementes (com respectivamente 19 e 16 membros), o número 
de participantes dos grupos atuais não ultrapassa sete.  
Se o comportamento free rider é o principal fator de fracasso dos grupos numerosos [27], os 
grupos heterogêneos (em termos de interesses individuais e condições socioeconômicas) 
também se tornam mais susceptíveis à ação de atores com esse comportamento [30], porque 
haverá a tendência de exploração dos mais fortes pelos mais fracos [27]. Essa parece ser outra 
lição aprendida pelos atores locais. Enquanto o grupo inicial incluía membros de outras 
comunidades e nem sempre com relações de inter-conhecimento, os atuais dispõem de 
condições socioeconômicas semelhantes, pertencem à mesma rede de proximidade, cujas 
características incluem traços de reciprocidade. Estudos de Sabourin [33-35] mostram que 
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quando se trata de pequenos grupos de agricultores, principalmente aqueles em que 
permanece essa lógica, os interesses coletivos dominam sobre o interesse individual. Mas 
esses não são os únicos fatores que influenciam a persistência dos pequenos grupos. Olson 
[27] inclui nesse rol os custos de organização (de comunicação, de negociação, de 
administração), por serem diretamente proporcionais ao tamanho do grupo e o ganho individual 
em relação ao total grupal, por ser inversamente proporcional ao tamanho do mesmo.  
Por fim, os grupos pequenos são privilegiados pelo fato dos indivíduos apresentarem maior 
propensão de se envolver numa comunicação interpessoal [24]. Isso permite a cada um ter 
clareza quanto aos mecanismos e sansões, mas também sobre o comportamento dos outros e, 
por conseguinte, facilitar a pressão social para que cumpram os acordos [30]. 
Além de submeterem-se às regras gerais da Associação, os atuais grupos contam com uma 
coordenação eleita em assembléia e regras definidas pelos sócios, de forma a atender às suas 
especificidades, as das atividades que desenvolvem, do meio em que se inserem e as 
necessidades decorrentes de exigências externas. Tais características podem ser associadas 
ao que Ostrom [28-30] denominou de atributos dos usuários, atributos dos recursos disponíveis 
e variáveis estruturais exógenas, descritos no item 3 anterior.  
As inúmeras lições obtidas ao longo de sua trajetória e a capacidade dos grupos locais de se 
mobilizar, negociar e agir em favor dos objetivos comuns têm possibilitado a inovação no 
sistema de regulação pela criação, adaptação e fixação de regras. Como ilustração, apresenta-
se a evolução do sistema de regulação em três grupos locais de destaque (apicultura, 
ovinocultura e banco comunitário de sementes) e alguns conflitos que ajudaram na sua 
evolução. 
 
4.2. CONSTRUÇÃO DA REGULAÇÃO EM TRÊS GRUPOS LOCAIS 
Conforme explicado em item precedente, a construção de um sistema de regulação é 
permeada por processos que, embora conduzidos diversamente, são simultâneos e 
combinados. Portanto, os exemplos a seguir apresentados subentendem o papel fundamental 
de algumas lideranças locais a quem, em momentos cruciais de decisão, foi delegado poder e 
responsabilidade. 
Apicultura 
Em sua fase inicial, os trabalhos desse grupo eram realizados em três equipes (colheita, 
preparação das caixas e processamento do mel), cada uma com um coordenador. Mais tarde 
foi criada uma coordenação geral e reduzidas as equipes a duas (campo e casa do mel). 
Posteriormente, cada uma das duas equipes passou a contar com uma coordenação, 
subordinada à coordenação geral.  
No campo, realizam-se os trabalhos de captura, revisão, limpeza e abastecimento (água) das 
colméias durante o verão, bem como a colheita do mel. A colheita conta com o trabalho de todo 
o grupo, enquanto as demais atividades de campo envolvem exclusivamente os homens. Na 
Casa do Mel são realizados os trabalhos de limpeza dos materiais, desoperculação (abertura 
dos alvéolos dos favos de mel), cozimento da cera e processamento do mel, predominando a 
participação feminina. 
Em determinado momento criou-se um fundo de reserva, com o objetivo de custear a 
manutenção da casa do mel e cobrir despesas com a colheita. O Fundo é mantido com 7% do 
resultado da produção obtida pelo grupo e 3% oriundos da taxa de 10% paga por apicultores 
não-sócios que utilizam a estrutura local para beneficiamento de mel (os restantes 7% pagam a 
força de trabalho). A comercialização é feita de forma coletiva e as sobras são partilhadas entre 
os sócios, proporcionalmente ao número de dias trabalhados em campo e na casa do mel.  
O tamanho desse grupo (19 membros) é uma exceção à regra de manter pequenos grupos 
coletivos locais. Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar este fato. Primeiro, 
trata-se de atividade com produto dirigido ao grande mercado, implicando na necessidade de 
escala para inserção. Um grupo pequeno teria restrição exatamente neste aspecto pela 
limitação de área, já que todos os membros são pequenos proprietários rurais. Como a 
quantidade de mel produzida é diretamente proporcional ao tamanho da área com pasto 
apícola, quanto maior o grupo, maior a área disponível. Isso justificaria a opção por um grupo 
numeroso.  
Outra questão a ser considerada está relacionada aos custos de implantação da atividade 
(aquisição colméias + montagem casa do mel + treinamento) e fixos (manutenção colméias + 
manutenção casa do mel). Eles são significativos e requerem uma produção mínima para 
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serem compensados, embora se saiba que parte da infra-estrutura foi construída com 
financiamentos não-reembolsáveis. Segundo estimativas de técnicos com atuação na região, a 
viabilização de uma casa de mel exige o processamento mínimo de 4.400 kg de mel (200 
colméias) por ano.  
Além disso, a comercialização coletiva elimina a competição entre os membros por parcela do 
mercado. Neste sentido, o aumento no número de membros contribui para a redução dos 
custos daqueles que já são membros.  
Por outro lado, o grupo é dividido em dois subgrupos (campo e casa do mel), com 
coordenações específicas, funcionando num arranjo que exclui a participação de membros não 
pertencentes à rede de proximidade. Tal arranjo facilita as negociações e o controle da 
participação efetiva de cada membro, além de reduzir os custos de organizar e administrar as 
diferenças e conflitos comuns nos grupos numerosos.  
Ovinocultura 
O grupo inicial formado por oito sócios teve uma desistência. Em determinado momento foi 
dividido em dois subgrupos independentes (três e quatro membros), de acordo com a 
proximidade de suas residências para reduzir o deslocamento dos sócios nas tarefas de 
manejo dos animais. O rebanho foi repartido entre os grupos proporcionalmente ao número de 
sócios e da mesma forma os resultados. Mais tarde, outra mudança nas regras. Os animais 
foram divididos igualmente entre os sócios, mas permaneceram coletivas as tarefas de campo 
(alimentação, manejo, plantio de pastagens e produção de silos) e inalteradas as regras nessas 
etapas dos trabalhos.  
A comercialização deixou de ser obrigatoriamente coletiva no momento em que o grupo se deu 
conta que o mercado para a sua produção era local, no máximo atingindo comunidades 
circunvizinhas. Tal realidade sinalizava que ao invés de concentrar o abate em determinados 
períodos, seria mais vantajoso fornecer pequenas quantidades ao longo do ano. Ao firmar esse 
acordo o grupo resolveu dois dilemas comuns nas ações coletivas: (1) garantiu a liberdade de 
ação (autonomia) dos sócios quanto ao momento e quantidade de animais a abater e vender; 
(2) livrou-se da trabalheira que é negociar com o mundo exterior, pois na prática esses 
agricultores têm uma compreensão muito imediata do mercado, desconhecendo suas regras, 
normas e especificações. 
Banco Comunitário de Sementes 
Este grupo é formado por uma casa de estocagem e um roçado comunitário, contando 
atualmente com 16 membros. Sua composição tem sofrido oscilações ao longo do tempo entre 
16 e 6 membros. Somente a partir de 2010 foi permitida a participação feminina. À época da 
pesquisa, funcionava com base num sistema de empréstimo e devolução a partir de uma 
reserva definida coletivamente. Após a colheita da produção é feita a seleção das sementes e 
guardadas na casa de estocagem. Todos os associados são credenciados a tomar empréstimo 
de sementes na época do plantio, comprometendo-se a devolvê-las com o acréscimo de 20%.  
A sobra da seleção de sementes é repartida entre os membros do grupo, proporcionalmente ao 
número de dias de trabalho no roçado comunitário e na casa de estocagem. Sobra, neste caso, 
refere-se a uma espécie de refugo, ou seja, o que sobrou da seleção de sementes destinadas 
a compor o estoque para uso dos associados no período de plantio. Até o ano de 2010 tal 
repartição contava somente os dias trabalhados no roçado, visto que somente aos homens era 
permitido participar do grupo. Com a abertura para a adesão feminina e consequente 
crescimento no número de participantes, tomou-se a decisão de dividi-lo em dois subgrupos 
(campo: homens; casa de estocagem: mulheres).   
Conflitos e inovação no sistema de regulação 
Desde a criação dos primeiros grupos em Lagoa dos Cavalos se observa a participação 
feminina. Mas em algumas atividades, principalmente na apicultura e no banco de sementes, 
tradicionalmente masculinizadas, até bem pouco tempo seu trabalho era discriminado ou 
invisível.  
No caso da apicultura, informal num primeiro momento, o trabalho feminino supria a deficiência 
de mão de obra masculina por ocasião da colheita do mel. Nos anos 1990 sua participação 
tornou-se formal e desde então suas tarefas têm se concentrado no controle contábil e nas 
atividades da casa do mel. Porém, o fato de as tarefas assumidas pelas mulheres exigirem 
menor esforço físico ou serem realizadas nos intervalos das atividades domésticas (caso do 
controle contábil), incomodava a alguns sócios homens, que questionaram sobre a coerência 
de repartição igualitária do resultado do trabalho do grupo.  
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No grupo de sementes, mesmo sendo as mulheres responsáveis por todas as atividades de 
controle (seleção, rotulagem e armazenamento de sementes, anotações de saída e entrada de 
sementes, cadastros e recibos) e limpeza da casa de estocagem, não lhes era permitido 
associar-se e, portanto, participar da partilha das sobras. O principal motivo, segundo relato das 
próprias mulheres, seria aquele manifestado também no grupo de apicultura, de que as 
mulheres não seriam agentes produtoras, mas ajudantes. Suas tarefas eram marginais, porque 
leves, realizadas à sombra e nos intervalos da lida doméstica. Unicamente aos homens caberia 
o direito de associação, por sua responsabilidade de realizar os trabalhos árduos de cultivo, 
limpa e colheita no roçado comunitário. O esvaziamento do grupo ocorrido na segunda metade 
dos anos 2000 serviu de incentivo para as jovens mulheres demonstrarem sua insatisfação e a 
reivindicarem participação oficial no grupo e, consequentemente, na partilha das sobras.  
Em ambos os casos, o comportamento masculino reflete a formação reproduzida de uma a 
outra geração que condiciona a mulher à esfera doméstica e a coloca em situação de 
subordinação em relação ao homem [40]. Isso resulta de formas de relacionamento 
historicamente construídas, que influenciaram os modos de produção social, material e político 
e, por conseguinte, as normas, os valores e os modos de agir locais [6]. A existência de tais 
relações é típica de sociedades estruturadas em bases patriarcais. Marcadas pelo caráter 
excludente que coloca a mulher numa condição hierárquica inferior, as relações em tais 
sociedades imputam-lhe a atribuição de prestar serviço gratuito e sem reconhecimento social. 
Nesse contexto, elas muitas vezes desempenham tarefas difíceis que o próprio homem se 
nega a desenvolver [40].  
A restrição que as mulheres têm de acesso a recursos econômicos e sociais e ao poder deriva 
dessas estruturas, que privilegiam o sexo masculino [21]. Reverter tal situação passa pela 
superação das desigualdades sociais, exigindo mudanças estruturais profundas que, no 
entender de León [21], não acontecem sem a redistribuição do poder entre os gêneros e, 
portanto, requer a participação de homens e mulheres. 
Em Lagoa dos Cavalos, mudanças na percepção das próprias mulheres sobre as relações de 
gênero lhes fizeram compreender sua posição de subordinação e discriminação frente aos 
homens. Nesse momento, uniram-se em torno da reivindicação de direitos iguais nos grupos, 
provocando conflitos internos e forçando o debate sobre problemas que em momentos 
anteriores sequer seriam abordados. Neste aspecto a Cáritas exerceu papel importante, na 
medida em que a perspectiva de gênero foi pauta de suas diversas oficinas durante os cerca 
de oito anos de intervenção no local.  
A histórica predominância masculina nas instâncias decisivas de Lagoa dos Cavalos aos 
poucos tem cedido espaço para jovens mulheres. Em entrevista, uma liderança masculina local 
revelou que as mulheres são indispensáveis na organização local. Ignorar o seu trabalho é 
coisa que se fazia por costume, mas é passado. Hoje elas têm consciência sobre o seu papel 
político na Comunidade. Com efeito, autores como Viola e Scot [apud 31] apontam para o 
papel de liderança que mulheres vêm assumindo nas organizações e da demonstração do seu 
potencial de atuação em arenas políticas até então de domínio masculino. 
Em ambas as situações descritas os conflitos avançaram para negociações que resultaram 
favoráveis à causa das mulheres, implicando ajustes nas regras. Na verdade, as mudanças 
nas relações de gênero nessa comunidade têm evoluído com a consolidação da organização 
local. Embora entre os moradores nunca se fale em relações de gênero, é visível a forte 
participação feminina nas atividades produtivas (grupos coletivos), organizativas (associação, 
grupo de jovens), de representação (comissões, eventos e fóruns internos e externos). O 
reconhecimento do papel feminino ultrapassa os limites da comunidade, pois algumas 
mulheres têm sido convidadas a ministrar cursos de capacitação em comunidades próximas. 
Um exemplo é o P1MC (Programa de Formação e Mobilização para a Convivência com o 
Semiárido: um milhão de cisternas rurais), no qual elas realizaram monitoria ou foram 
multiplicadoras em cursos sobre recursos hídricos e Convivência com o Semiárido. O P1MC 
articula e integra os atores sociais em torno da construção de cisternas de placa, uma 
tecnologia de captação e armazenamento de água das chuvas para beber e cozinhar. O 
objetivo não é unicamente suprir as famílias rurais de água, mas fundamentalmente promover 
uma educação transformadora, no sentido de haver a valorização e a preservação da água por 
parte dos atores a partir da conscientização de que ela é um direito essencial da vida e da 
cidadania [4]. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo apresentou resultados iniciais de uma investigação sobre a gestão de espaços e 
recursos de uso comum compartilhada por agricultores familiares do Semiárido nordestino. A 
análise se concentrou em observar se o conhecimento construído nas experiências coletivas 
exerce influência nas inovações que acontecem nos sistemas que regulam o comportamento 
dos atores. Foi realizado um estudo de caso na comunidade rural Lagoa dos Cavalos, 
localizada no município de Russas, sertão do Ceará (Nordeste do Brasil).  
Dos grupos coletivos criados, a maioria tem sobrevivido aos dilemas comuns nas ações 
coletivas. A necessidade de criar estratégias e acordos para viabilizar determinados recursos e 
áreas de cultivo tem sido fator preponderante na sua consolidação. Ao contrário do que 
sentenciara Hardin a respeito da degradação massiva de recursos quando explorados em 
regime comunal (tragédia dos commons), esta forma de exploração tem contribuído para a 
preservação ambiental. 
A gestão das ações nos grupos coletivos é realizada por meio de mecanismos de regulação 
construídos pelos participantes a partir de um sistema de valores locais composto pelos 
conhecimentos herdados dos antepassados e pela aprendizagem coletiva durante as ações 
organizadas. Frente a interesses individuais diversos, acordos são firmados e cumpridos, 
conflitos são resolvidos. Nesse processo, algumas regras inicialmente fixadas têm sido revistas 
ou reelaboradas.  
As análises realizadas no corpo deste trabalho mostram que no processo de inovações e de 
aperfeiçoamento desses mecanismos de regulação a aprendizagem coletiva tem exercido 
papel fundamental. Os casos apresentados (“grupo de produtores”, apicultura, ovinocultura e 
banco comunitário de sementes) revelam que as peculiaridades de cada grupo suscitam 
arranjos, negociações e acordos específicos e particulares. Portanto, promovem aprendizagem 
coletiva aos atores e inovações nos sistemas de regras, criando um círculo virtuoso entre 
aprendizagem e regulação.  
O “grupo de produtores”, por tratar-se da primeira experiência coletiva envolvendo princípios 
diversos daqueles do adjunto (mutirão), proporcionou grandes oportunidades de aprendizagem 
aos participantes. Nele produziram-se referências locais que permitiram inovar em grupos 
posteriores. A partir dele os atores locais perceberam a necessidade de criar mecanismos de 
controle e punição para os que não cumprem os acordos, mas se beneficiam dos resultados. 
Nele também se descobriram as dificuldades de cooperação quando se trata de grandes 
grupos, principalmente se há envolvidos não pertencentes à rede de proximidade.  
Os grupos de ovinocultura, apicultura e banco de sementes ilustram a repercussão da 
aprendizagem coletiva nos sistemas de regras. Nos dois últimos, inclusive, a evolução das 
regras resultou, também, de negociações em torno de conflitos envolvendo questões 
relacionadas com a perspectiva de gênero.  
Finalmente, cabe enfatizar que a aprendizagem coletiva, os sistemas de regulação construídos, 
o círculo virtuoso formado entre ambos e o conseqüente nível de desenvolvimento alcançado 
em Lagoa dos Cavalos são tributários também de diversas instituições externas. Mas é 
sobretudo fruto da capacidade de organização e negociação que a Comunidade conseguiu 
construir ao longo de sua trajetória. 
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RESUMO 
O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Brasil. Tal estudo teve como objetivo identificar se há 
racionalização na aquisição e no uso dos materiais de consumo pelos colaboradores dos 
setores administrativos da UESB, no campus de Vitória da Conquista, Região Sudoeste da 
Bahia. Para isso, buscou-se descrever os procedimentos para aquisição de materiais de 
consumo pelos setores bem como conhecer as práticas cotidianas dos colaboradores da UESB 
quanto ao uso do material e verificar a necessidade de implantação de um programa de 
racionalização no uso dos materiais de consumo.  O estudo apoiou-se, teoricamente, em 
discussões sobre a questão da responsabilidade social corporativa depois de ter revisado 
alguns preceitos da administração de materiais e da administração pública. Esta investigação 
caracteriza-se, portanto, como teórico-empírica e através de um estudo descritivo-exploratório, 
adotou como estratégia de pesquisa o método de estudo de caso. Foram aplicados 88 
questionários semiestruturados juntos aos colaboradores da UESB, em 16 setores 
administrativos. Um dos principais achados deste estudo diz respeito ao reconhecimento, por 
parte dos colaboradores, de que há desperdícios de materiais de consumo. Em síntese, os 
resultados revelaram que a gestão dos recursos materiais pode tornar-se mais racional à 
medida que Universidade e colaboradores empenharem-se na direção de uma gestão mais 
responsável. 
Palavras-chave: Gestão de Materiais; Materiais de Consumo; Responsabilidade Corporativa, 
Universidade. 
 
INTRODUÇÃO 
A administração de materiais é uma função necessária para determinar os diferentes níveis de 
materiais que as organizações precisam manter. Gerir então, os recursos materiais, constitui 
poder quantificá-los, prevendo suas necessidades de consumo, de estocagem e de reposição. 
Uma boa gestão de materiais observa a sua guarda e utilização adequada, controlando as 
compras, os danos e as perdas, evitando as faltas e desperdícios dos mesmos, de modo que 
ocorra o cumprimento das atividades organizacionais. O material de consumo está presente 
em todas as empresas, independentemente do tipo ou porte e se constitui em papéis, canetas, 
pastas de arquivo, produtos higiênicos e de limpeza, dentre outros, a depender das 
características da organização. 
Os materiais adquiridos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – são 
oriundos de recursos públicos. O pedido de material de consumo, para a reposição de estoque 
e/ou para atendimento as necessidades específicas de cada setor administrativo da 
Universidade, é feito ao almoxarifado da Instituição. O maior desafio é a busca do equilíbrio 
entre o nível dos estoques e os recursos financeiros disponíveis e quanto manter em estoque 
com o menor risco de falta de materiais. Cabe à gerência administrativa da Universidade 
gerenciar toda a cadeia de suprimentos, preocupando-se com a aquisição, armazenagem e 
distribuição desses materiais. 
A UESB surgiu modestamente no início da década de 1980. Atualmente, com 30 anos de 
atuação, a Instituição mobiliza e oferta serviços à comunidade, como também, fomenta o 
desenvolvimento regional do sudoeste baiano. Para manutenção dessa estrutura e realização 
das inúmeras atividades que se predispõe a realizar, a Universidade necessita de materiais de 
consumo. Os materiais de consumo são aqueles que entram diretamente no estoque físico do 
almoxarifado e lá permanecem, até que algum setor o solicite. De janeiro a junho de 2010, a 
UESB gastou R$ 1.024.506,89 em material de consumo. Estes números representam o grande 
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fluxo deste tipo de material e, consequentemente, os custos decorrentes da aquisição dos 
mesmos no primeiro semestre deste ano. 
 Tendo em vista que a UESB é uma instituição de natureza pública e que, portanto, depende 
de recursos públicos, torna-se importante conhecer a forma como se dá a aquisição e o 
consumo desses materiais e se os colaboradores adotam ações que minimizem o desperdício, 
consumindo de modo responsável. 
 
 
GESTÃO DE MATERIAIS 
A administração de materiais inclui um conjunto de atividades desenvolvidas dentro da 
organização, destinada a suprir as unidades com materiais necessários para o seu 
desempenho. Surgiu com a Revolução Industrial e foi inserida a partir da necessidade de 
gerenciar os materiais que eram indispensáveis para a produção nas empresas. Com a 
utilização da mecanização, racionalização e automação, o excedente da produção tornou-se 
cada vez menos necessário. A manutenção de estoque é extremamente caro e a Administração 
de Materiais é a ferramenta fundamental para manter o equilíbrio dos estoques, para que não 
falte a matéria-prima e não haja excedentes.  
A administração de materiais bem aparelhada é, sem dúvida, uma das condições fundamentais 
para o equilíbrio econômico e financeiro de uma organização. Sendo assim, Francischini e 
Gurgel (2002) conceituam a Administração de Materiais, como a atividade que planeja, executa 
e controla, nas condições mais eficientes e econômicas, o fluxo de material, partindo das 
especificações dos artigos a comprar até a entrega do produto final ao cliente. Segundo Arnold 
(1999, p. 26), “a administração de materiais é uma função coordenadora responsável pelo 
planejamento e controle do fluxo de materiais. Seus objetivos são: maximizar a utilização dos 
recursos da empresa e fornecer o nível requerido de serviços e produtos ao consumidor”. 
Portanto, é necessário saber como comprar para garantir a qualidade e a quantidade do que 
será consumido e ao menor custo, controlar para evitar consumo desnecessário e não correr 
risco de falta de materiais, como também, armazenar adequadamente para evitar perdas. 
Administrar materiais é uma atividade que vem sendo realizada nas empresas desde os 
primórdios da administração. Ela tomou um grande impulso a partir do momento em que a 
logística se estendeu muito além das fronteiras das empresas, tendo como principal objetivo 
atender às necessidades e expectativas dos clientes. No formato tradicional, a administração 
de materiais tem o objetivo de conciliar os interesses entre as necessidades de suprimentos e 
a otimização dos recursos financeiros e operacionais das empresas (GONÇALVES, 2004, p. 
2). 
A administração de materiais visa, portanto, obter vantagens competitivas por meio da redução 
de custos e investimentos em estoque, melhorias nas condições de compras mediante a 
negociação com fornecedores e da satisfação dos consumidores em relação aos produtos ou 
serviços oferecidos pela organização. Administrar os recursos materiais é fazer com que a 
empresa consiga se manter no mercado atual que é exigente e dinâmico como explica Arnold: 
Administrar operações significa planejar e controlar os recursos utilizados no processo: 
trabalho, capital e material. Todos são importantes, mas o melhor modo de a administração 
planejar e controlar são por meio de um fluxo de materiais. Se o material correto, nas 
quantidades exatas, não estiver disponível no tempo preciso, o processo não poderá produzir o 
que deveria. Trabalho e maquinário seriam mal utilizados. A lucratividade e mesmo a existência 
da empresa seria ameaçada (ARNOLD, 1999, p. 20). 
Além de significar a utilização indevida de recursos financeiros, uma administração de 
materiais inadequada, de acordo com Francischini e Gurgel (2002), é um forte sintoma de uma 
administração geral ineficaz. É preciso ter meios necessários para o suprimento de materiais 
imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade 
necessária, na qualidade solicitada e pelo menor custo. Ademais, a má utilização dos recursos 
organizacionais torna a administração de materiais deficiente. 
Segundo Viana (2000), material são todas as coisas contabilizáveis que entram como 
elementos constituídos ou constituintes na linha de atividade de uma empresa. Os materiais de 
consumo são consumidos diariamente e, por isso, requerem um acompanhamento constante, 
capaz de indicar as necessidades imediatas de sua reposição. 
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De acordo com Francischini e Gurgel (2002), pode-se dizer que a gestão de materiais tem uma 
de suas bases no controle de abastecimento. Sem recursos adequados, o sistema produtivo da 
empresa não pode se desenvolver conforme o planejado. Sendo assim, é necessário um bom 
planejamento de tarefas específicas, que vão desde a compra, recepção, armazenamento, 
movimentação e distribuição dos materiais. 
Com base no exposto, Viana (2000) afirma que administrar com eficiência e exatidão o 
movimento de entradas e saídas dos materiais necessários à empresa – o quê, quanto, quando 
e como comprar – não é tarefa simples. A gestão de materiais é vital e traz redução nos custos, 
manutenção de níveis adequados de estoques e correta distribuição dos materiais. É uma 
ferramenta gerencial que possibilita a devida utilização do material, sendo parte essencial de 
qualquer organização seja ela privada ou pública. 
 
 
SERVIÇO PÚBLICO 
Para Meirelles (2000), a administração pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos 
instituídos para conseguir os objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das 
funções necessárias aos serviços públicos em geral; em definição operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 
assumidos em benefício da coletividade. A administração pública compreende tanto os órgãos 
governamentais, supremos, constitucionais, aos quais incumbe traçar os planos de ação, 
dirigir, comandar, como também, os órgãos administrativos subordinados, dependentes aos 
quais incumbe executar os planos governamentais. Ainda em sentido amplo, a administração 
pública compreende a função administrativa que as executa (DI PIETRO, 2009). Atender 
concretamente as necessidades coletivas é a função da administração pública. Pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes públicos, são os executores e as suas atribuições, 
responsabilidades e serviços devem prosseguir de acordo as leis. 
Para exercer as suas atividades, a administração pública observa os princípios previstos na 
Constituição Federal. Conforme Meirelles (2000), os princípios básicos da administração 
pública estão formulados em doze regras de observância permanente e obrigatória para o bom 
administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade e proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, motivação 
e supremacia do interesse público. 
A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em 
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, 
e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso (MEIRELLES, 2000, p. 82). 
O princípio da moralidade administrativa refere-se a um conjunto de regras de conduta tiradas 
da disciplina interior da administração que distingui não só pelo bem e o mal, o legal e o ilegal, 
o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o 
desonesto (DI PIETRO, 2009). 
O princípio da finalidade impõe que o administrador, ao executar as competências postas a seu 
encargo, atue com rigorosa obediência. Isto é, cumprir não apenas à finalidade própria de 
todas as leis, que é o interesse público, mas também à finalidade específica abrigada na lei a 
que esteja dando execução (MELLO, 2009). 
A publicidade, como princípio de administração pública, para Meirelles (2000), abrange toda 
ação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de 
propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Ainda de acordo com o 
autor, essa publicidade atinge os atos, os processos, os pareceres dos órgãos técnicos e 
jurídicos, os despachos, as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer 
interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas 
aos órgãos competentes. 
“Razoabilidade e proporcionalidade se referem à competência-dever do administrador, após a 
interpretação, seguir, dentro de um critério de razoabilidade, e afastando de suas próprias 
ideologias, decidindo qual a melhor maneira de concretizar a sua tarefa” (DI PIETRO, 2009, p. 
79). 
O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já 
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não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos 
para o servidor público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros (MEIRELLES, 2000). 
A insegurança jurídica é a necessidade de poder ajustar-se sobre algo reconhecido como 
estável, ou relativamente estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; 
é ela, pois, que enseja projetar e iniciar, consequentemente e não aleatoriamente, ao mero 
sabor do acaso, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo (MELLO, 
2009). 
Antes de tomar decisões gravosas a um dado sujeito é oferecido à oportunidade de defesa 
ampla, no que se inclui o direito a recorrer das decisões tomadas, é feito então um processo 
formal regular para que sejam atingidas a liberdade e propriedade do acusado, em relação à 
administração pública (MELLO, 2009). 
Pelo princípio da motivação, o administrador público justifica sua ação administrativa.  “A 
motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato 
administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda” (MEIRELLES, 2000 p. 93). 
O princípio da supremacia do interesse público, conforme Di Pietro (2009), está presente no 
momento da elaboração da lei como no momento da sua execução em concreto pela 
administração pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda 
sua atuação. 
A administração pública se sujeita ao controle. Para Di Pietro (2009), a finalidade de controle é 
de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são 
impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, 
publicidade, motivação e impessoalidade. Controle, em matéria de administração pública, “é a 
faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre 
a conduta funcional de outro” (MEIRELLES, 2000, p. 610). Embora o controle seja atribuição do 
estado, o administrador participa dele na medida em que pode e deve provocar o procedimento 
de controle, não apenas na defesa de seus interesses individuais, mas também na proteção do 
interesse coletivo. 
Os mecanismos de controle vão assegurar a garantia dos servidores públicos e da própria 
administração no sentido de ver alcançados os objetivos e não serem violados os direitos dos 
indivíduos nem as diretrizes administrativas. Corresponde ao exame que a Administração 
Pública faz sobre a sua conduta, quanto à legalidade.  
O serviço público portanto é executado por servidores públicos. Segundo Mello (2009) salienta, 
servidor público é a denominação utilizada para englobar, de modo abrangente, todos aqueles 
que mantêm vínculos de trabalho profissional com as entidades governamentais, integrados 
em cargos ou empregos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias 
e fundações de Direito Público. São servidores públicos, as pessoas físicas que prestam 
serviços ao Estado e as entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e 
mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Compreendem os servidores estatutários, 
sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos; os empregados públicos, 
contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de emprego público e os 
servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, eles exercem função, sem estarem vinculados a 
cargo ou emprego público (DI PIETRO, 2009).  “Os empregados públicos devem ser admitidos 
mediante concurso ou processo seletivo público, de modo a assegurar a todos a possibilidade 
de participação” (MELLO, 2000, p. 377). 
No desempenho dos encargos administrativos o agente público não tem a liberdade de 
procurar outro objetivo, ou de dar fim diverso do prescrito em lei para a atividade. Não pode, 
assim, deixar de cumprir os deveres que a lei lhe impõe, nem renunciar a qualquer parcela dos 
poderes e prerrogativas que lhe são conferidos. Isso por que os deveres, poderes e 
prerrogativas não lhe são concedidos em consideração pessoal, mas sim para serem utilizados 
em benefício da comunidade administrada. Descumpri-los ou renunciá-los equivalerá a 
desconsiderar a missão que aceitou ao empossar-se no cargo ou função pública (MEIRELES, 
2000). 
Para realização de seus serviços e para atendimento dos objetivos do serviço público, a 
administração pública necessita de bens públicos. Os bens públicos são, portanto, aqueles 
utilizados nas repartições públicas para concretizar os serviços oferecidos. Os bens podem ser 
imóveis, onde são instaladas as repartições, como também, os bens móveis constituindo, por 
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exemplo, de veículos oficiais e de materiais de consumo. Bens públicos são todos os bens que 
pertencem às pessoas jurídicas de direito público, “isto é, União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito Público, bem como os que, embora 
não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público” 
(MELLO, 2009, p. 903). 
São bens do domínio público os de uso comum do povo e os de uso especial. Consideram-se 
bens de uso comum do povo aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, 
podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem necessidade de 
consentimento por parte da Administração. Os bens de uso especial por sua vez são todas as 
coisas, móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, utilizadas pela Administração Pública 
para realização de suas atividades e consecução de seus fins (DI PIETRO, 2009). 
Os bens públicos ou se destinam ao uso comum do povo ou a uso especial. Em qualquer 
desses casos o Estado interfere como poder administrador, disciplinando e policiando a 
conduta do público e dos usuários especiais, a fim de assegurar a conservação dos bens e 
possibilitar sua normal utilização, tanto pela coletividade, quanto pelos indivíduos como, ainda, 
pelas repartições administrativas (MEIRELLES, 2000, p.473). 
No conceito de administração de bens compreende-se, o poder de utilização e conservação 
das coisas administradas, diferentemente da ideia de propriedade, que contém, além desse, o 
poder de oneração e disponibilidade e a faculdade de aquisição. Daí por que os atos triviais de 
administração, ou seja, de utilização e conservação do patrimônio público, independem de 
autorização especial, ao passo que os de alienação, oneração e aquisição exigem, em regra, 
lei autorizadora e licitação para o contrato respectivo (MEIRELLES, 2000). 
O uso do bem público por particular nem sempre tem por objeto o mesmo fim a que ele se 
destina. O uso normal é o que se exerce de conformidade com a destinação principal do bem e 
o uso anormal é o que atende a finalidades diversas ou acessórias, às vezes em contradição 
com aquela destinação (DI PIETRO, 2009). 
A administração dos bens públicos, de acordo com Meirelles (2000), admite unicamente sua 
utilização e conservação segundo a destinação natural ou legal de cada coisa. A concessão de 
uso dos bens públicos devem ser para fins de utilidade pública, o servidor público exerce sobre 
o bem, algum tipo de atividade de interesse público. 
Administrar é gerir interesses segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à 
guarda e conservação alheias. Se os bens e interesses geridos são individuais, realiza-se 
administração particular. Se são da coletividade, realiza-se administração pública. A 
administração pública, portanto, é a gestão de bens e interesses considerados da comunidade 
no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando 
ao bem comum (MEIRELES, 2000). 
A preocupação em utilizar as ferramentas de gestão na administração pública visa a busca 
pela eficiência, eficácia e efetividade no setor público. Tal adoção possibilita melhorias no 
modelo atual de gestão das organizações públicas. 
Os processos de trabalho são, tradicionalmente, baseados no modelo burocrático, ocorrendo 
muitas vezes um apego excessivo às normas, que passam a ser consideradas absolutas. 
Regras elaboradas para determinadas situações passam a ser gerais. Muitas vezes o trabalho 
passa a ser feito de certo modo simplesmente por “sempre ter sido feito assim”, sem o 
questionamento da legislação, do “modus operandi”, ou de outros aspectos envolvidos. É 
importante lembrar, porém, que, embora vistas muitas vezes como obstáculos, a burocracia 
surge no setor público para minimizar o risco de desigualdade no tratamento dos cidadãos. Seu 
maior benefício é a manutenção do princípio da equidade, ou seja, na necessidade de se 
oferecer resultados imparciais a todos os indivíduos, um dos princípios da democracia (BIAZZI 
e MUSCAT, 2007, p. 2). 
 
Para Castro (2006), o modelo burocrático, baseado em organização dirigida por procedimentos 
rígidos, forte hierarquia, total separação entre o público e o privado e ênfase nas atividades-
meio, não mais atendia às necessidades da administração pública. Ainda nessa perspectiva de 
Castro (2006), surge o modelo gerencial de administração pública, que busca a superação do 
modelo burocrático de gestão, mediante adoção de mecanismos que visam a excelência 
administrativa e o foco no cidadão, ou seja, a capacidade de gestão torna-se o centro de 
discussão da Administração Pública, somada a significativas mudanças econômicas. 
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Ao longo das últimas duas décadas, o setor público viu-se sob maior pressão para melhorar 
seu desempenho e demonstrar maior transparência e avaliação de resultados, o que resultou 
na busca de melhorias em sua forma de operar. Várias estratégias de mudança têm sido 
adotadas por diferentes instituições públicas, geralmente utilizando práticas gerenciais do setor 
privado. No caso das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) brasileiras, existe a 
necessidade de observação das normas associadas aos orçamentos públicos, que incluem a 
efetividade e a eficiência organizacionais, a visibilidade social e o controle governamental e 
social (BIAZZI e MUSCAT, 2007, p. 1). 
A administração no setor público passa a ocupar um lugar de destaque. Assim, para Fadul e 
Souza (2005), as reformas administrativas acabam também implicando em mudanças nas 
legislações, regulamentos e adoção de novas técnicas de trabalho que objetivam aperfeiçoar 
as estruturas administrativas e institucionais do aparelho do Estado e promover a 
modernização administrativa. 
De acordo com Torres (2004 apud Fadul e Souza, 2005), enquanto a reforma do Estado tem 
como premissa a implementação de políticas voltadas para a retomada do crescimento 
econômico a partir das reformas na previdência social, na área fiscal e tributária e na área 
econômica, a reforma administrativa implica na implementação de um conjunto de políticas 
voltadas para a retomada da performance e da qualidade dos serviços públicos.  
Existem várias características do setor público que exercem influência sobre programas de 
melhoria, podemos citar: as hierarquias rígidas; cultura do setor; estabilidade dos funcionários; 
mudanças de direção política periódica, sendo que podem ser drásticas e interesses políticos, 
muitas vezes enfatizando mudanças de curto prazo. Essas características evidenciam a 
necessidade de se adotar programas de mudança específicos para o setor público, ao invés de 
simplesmente serem aplicados modelos desenvolvidos no setor privado. Entretanto, são raros 
os autores que apresentam modelos para aperfeiçoamento de processos no setor público 
(BIAZZI e MUSCAT, 2007). 
O movimento que defende a adoção de práticas do setor privado no setor público ficou 
conhecido como Nova Gestão Pública (NGP) ou New Public Management (NPM). A NGP é 
caracterizada por apresentar maior foco em resultados em termos de eficiência e eficácia, foco 
no cliente/cidadão e substituição de uma estrutura hierárquica e altamente centralizada por 
uma gestão menos centralizada, onde as decisões sobre alocação de recursos e entrega de 
serviços são realizadas mais próximas do ponto de entrega, o que permite maior feedback dos 
clientes e de grupos interessados. (...) Assim como no setor privado, a NGP envolve práticas 
como downsizing, reengenharia, desenvolvimento de responsabilidade gerencial e gestão da 
qualidade total (TQM). Como resultado da adoção destas práticas, espera-se obter aumento na 
avaliação de resultados, maior transparência e maior eficiência no setor público (BIAZZI e 
MUSCAT, 2007, p. 5). 
Uma organização pode ser eficiente e não ser eficaz, para Castro (2006) a eficiência não se 
preocupa com os fins, mas apenas com os meios, ela se insere nas operações, com vista 
voltada para os aspectos internos da organização. Logo, quem se preocupa com os fins, em 
atingir os objetivos é a eficácia, que se insere no êxito do alcance dos objetivos, com foco nos 
aspectos externos da organização. 
A literatura especializada achou por bem incorporar um terceiro conceito, mais complexo que 
eficiência e eficácia. Trata-se da efetividade, especialmente válida para a administração 
pública. A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação 
trazem benefício à população. Ou seja, ela é mais abrangente que a eficácia, na medida em 
que esta indica se o objetivo foi atingido, enquanto a efetividade mostra se aquele objetivo 
trouxe melhorias para a população visada (CASTRO, 2006). 
A gestão pública permite a melhora desde como utilizar recursos disponíveis, até efetivar-se o 
resultado esperado. Quanto maior for à demanda e mais escasso forem os recursos, maior a 
capacidade de gestão será exigida. Para isso é preciso que as instituições públicas busquem 
adotar ferramentas de gestão que possibilite se administrar de maneira eficaz. 
 
 
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
Nas últimas décadas, tem-se observado uma preocupação cada vez maior com as obrigações 
sociais das organizações, ocasionada pelo crescimento dos movimentos de defesa do meio 
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ambiente e do consumidor, que se volta para a relação entre a empresa e a sociedade 
(MONTANA e CHARNOV, 2003).  “Do ponto de vista contemporâneo, as empresas, como 
importantes e influentes membros da sociedade, são responsáveis por ajudar a manter e 
aumentar o bem-estar da sociedade como um todo” (CERTO e PETER 2005, p. 263). 
Em 1998, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável lançou na 
Holanda as bases para o conceito de Responsabilidade Social Corporativa, entendendo com 
isso o comprometimento permanente dos empresários com comportamentos eticamente 
orientados e com o desenvolvimento econômico (SROUR, 2008). A abordagem da 
responsabilidade social supõe que a empresa não possui somente objetivos econômicos, mas 
também responsabilidades sociais. Os gerentes que adotam essa prática tomam decisões 
organizacionais baseadas não somente no ganho econômico previsto e na obediência às leis, 
mas também no critério do benefício social (MONTANA e CHARNOV, 2003). 
Melo e Froes (1999) afirmam que apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o meio 
ambiente não são suficientes para atribuir a uma empresa a condição de socialmente 
responsável. É necessário investir no bem estar dos seus funcionários e dependentes num 
ambiente de trabalho saudável, além de promover comunicações transparentes, assegurar a 
sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação dos seus clientes e/ou consumidores. 
Segundo Montana e Charnov (2003), as empresas que adotam a abordagem da 
responsabilidade social procuram ativamente a aprovação da comunidade para o seu 
envolvimento social e desejam ser vistas como bons cidadãos empresariais. Ademais, grande 
esforço de relações públicas da empresa estará voltada a obter esse reconhecimento público. 
A responsabilidade da empresa está diretamente relacionada com o consumo pela empresa 
dos recursos naturais, dos capitais financeiros e tecnológicos, pelo uso da capacidade de 
trabalho que pertence às pessoas físicas, integrante da sociedade; e ao apoio que recebe da 
organização do Estado, fruto da mobilização da sociedade (MELO e FROES, 1999). 
A responsabilidade social é vista como um compromisso que a empresa realiza com a 
comunidade. É baseado nos recursos apropriados e utilizados pela empresa, que é devolvido 
não apenas sob a forma de produtos e serviços, mas sim, através de ações sociais voltadas 
para a solução de problemas existentes na sociedade. 
Certo e Peter (2005) consideram a responsabilidade social corporativa como o grau em que os 
administradores de uma organização realizam atividades que protegem e melhoram a 
sociedade para atender aos interesses econômicos e técnicos da organização. Em outras 
palavras, exercer a responsabilidade social da organização implica a realização de atividades 
que podem ajudar a sociedade, ainda que não contribuam diretamente para aumentar a 
lucratividade da empresa. 
As duas dimensões de responsabilidade social das empresas são: o foco no público-interno e 
na comunidade. A responsabilidade social interna focaliza nos empregados e dependentes, 
tem como objetivo motivá-los para um desempenho ótimo, criar um ambiente agradável de 
trabalho e contribuir para o bem estar. Já a responsabilidade social externa tem como foco a 
comunidade mais próxima da empresa ou o local onde ela está situada (MELO e FROES, 
1999). 
Melo e Froes (1999) salientam que a responsabilidade social está inserida na dimensão social, 
econômica e ambiental. Ao participar de ações em benefício da comunidade, a empresa atua 
na dimensão social do desenvolvimento sustentável e exerce a sua responsabilidade social.  A 
responsabilidade social corporativa, portanto, está direcionada para as questões da moral e da 
ética envolvendo as políticas praticadas na organização, como também, as ações que visam o 
bem estar da sociedade, proporcionando minimizar os danos causados pela atividade 
profissional da empresa.  
 
METODOLOGIA 
O caráter da presente pesquisa é teórico-empírico tendo em vista que não só utilizou de 
análise da literatura sobre o assunto, como também, buscou em campo dados capazes de 
sustentar o desenvolvimento deste estudo. Ademais, esta investigação possui caráter 
descritivo-exploratório. Exploratório porque visa proporcionar uma visão geral, de tipo 
aproximado, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 
precisas e operacionalizáveis. Descritivo, pois tem como objetivo primordial a descrição das 
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características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis (GIL, 1994).  
A estratégia adotada para a realização desta pesquisa foi a de estudo de caso. De acordo com 
Yin (2001), o estudo de caso, como estratégia de pesquisa, compreende um método que 
abrange tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de 
dados e à análise de dados. Em outros termos, a unidade de análise do estudo será composta 
pelos setores administrativos da UESB. 
Conforme Gil (1994), as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande 
que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por essa razão, nas pesquisas 
sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra. O universo da pesquisa em questão é 
representado por todos os colaboradores dos setores administrativos da UESB que, segundo 
levantamento realizado na Gerência de Recursos Humanos da Universidade, totaliza 164 
colaboradores. A população apresentada nos setores administrativos da Universidade é 
composta pela reitoria, prós-reitorias, assessorias, gerências e prefeitura de campus. Para a 
definição da amostra, utilizou-se a margem de erro de 8,5%, com o nível de confiança de 95%, 
totalizando uma amostra de 88 colaboradores dos setores administrativos, de acordo com os 
preceitos estabelecidos por Gomes (2005).  
Na coleta de dados, foi feito um levantamento de informações, com o uso de dados 
secundários, através de pesquisa bibliográfica em livros, leis, rede eletrônica, artigos e outros 
materiais escritos da UESB e de empresas terceirizadas. Posteriormente, foi realizada a 
distribuição de questionários, para colher dados primários, fundamentais para o estudo de 
caso. A elaboração de um questionário requer, segundo Lakatos e Marconi (2001), a 
observância de normas precisas, a fim de aumentar a sua eficácia e validade. O instrumento de 
coleta de dados escolhido proporciona uma interação efetiva entre o pesquisador e os 
pesquisados. 
Os dados coletados receberam tratamento quantitativo. O método quantitativo representa para 
Richardson (1989), a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 
análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto 
às inferências. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O Caso UESB 
A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia origina-se das antigas faculdades de formação 
de professores de Vitória da Conquista e Jequié. Embora tenha sido criadas em 1962, pela Lei 
1.802 de 25 de outubro de 1962, essas faculdades só começaram a funcionar anos mais tarde. 
O surgimento da UESB vai ocorrer a partir da política de interiorização do Ensino Superior, 
contida no Plano Integral de Educação do Governo do Estado, de 1969. Até meados de 1960, 
existiam apenas duas universidades e algumas instituições de ensino superior isolada. 
Somente em 1980 veio a falar-se em universidade, quando, pela Lei nº 3.799, de 23 de maio, o 
Poder Executivo instituiu uma Fundação para criar e manter uma universidade no Sudoeste do 
Estado. A autorização de funcionamento da UESB em sistema multicampi, nos municípios de 
Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, veio com o decreto federal de nº 94.250 de 22 de 
abril de 1987.  A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tem sua sede na cidade de 
Vitória da Conquista.  
O atual momento da UESB, especialmente voltado para o processo de consolidação enquanto 
universidade, exige que todas as suas ações acadêmicas se consolidem e se expandam no 
sentido de que ensino/pesquisa/extensão seja visto não apenas como reciprocidade 
metodológica, mas como instrumento de inserção na realidade regional, visando contribuir para 
sua formação (LOPES, 2003). 
Para melhor compreensão de como os setores administrativos estão dispostos na 
Universidade, foi elaborado um organograma (Figura 1). 
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Figura 1: Organograma da UESB 

Fonte: Pesquisa de campo. 
A Gerência Administrativa (GAD) abastece a Universidade, quanto às necessidades referentes 
ao material de consumo. Para entender melhor essa dinâmica, é apresentado um organograma 
da GAD, com suas divisões setoriais (Figura 2). 

 
Figura 2: Organograma da Gerência Administrativa 

Fonte: Pesquisa de campo. 
A Subgerência de Materiais e Patrimônio - SMP - desenvolve atividades vinculadas à cobrança 
de entrega de materiais, recebimento e conferência dos mesmos, registro e controle dos 
produtos adquiridos, liberação e encaminhamento de notas fiscais ao setor financeiro, 
expedição de materiais permanentes e de consumo para todos os setores da Instituição 
indistintamente. A SMP administra mais de 6000 itens de materiais de consumo. As compras 
são realizadas trimestralmente e as principais dificuldades encontradas estão no 
abastecimento de materiais, pois muitos vêm com avaria e fora do prazo. Uma outra dificuldade 
é na relação com os fornecedores que não acompanham as novas exigências, como a 
implantação a nota fiscal eletrônica. Além disso, o descontrole do material pelos setores da 
UESB se caracteriza também como uma dificuldade. 
A Subgerência de Materiais e Patrimônio apresentou as movimentações financeiras para os 
materiais de consumo do exercício 2010 de janeiro a julho com os seguintes valores: 
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Tabela 1: Resumo do exercício 2010 – primeiro semestre 
MOVIMENTAÇÃO 
MENSAL 

SALDO  
ANTERIOR 

ENTRADA SAÍDA SALDO  
ATUAL 

Janeiro 673.299,09 0,00 160.688,11 512.610,98 
Fevereiro 512.610,98 53.901,08 57.219,66 509.292,40 
Março 509.292,40 311.353,23 219.641,55 601.004,08 
Abril 601.004,08 281.647,38 196.046,98 686.604,48 
Maio 686.604,48 217.504,32 183.008,20 721.100,60 
Junho 721.100,60 245.432,64 207.902,39 758.630,85 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Diante do apresentado, pode-se entender que o mês de janeiro não houve entradas de material 
de consumo em virtude da indisponibilidade de recursos, uma vez que o sistema financeiro 
estava fechado naquele período. Entretanto, houve movimentação de saída de material dado à 
demanda de abastecimento mensal dos setores e a entrega de materiais que foram recebidos 
durante o recesso natalino. 
Os valores de entrada evoluem de modo desordenado à medida que ocorre disponibilidade de 
recursos e os valores de saída acompanham o fluxo da movimentação dos valores de entrada. 
O saldo final mensal, apresentado para a movimentação financeiro dos bens de consumo que 
passaram pelo almoxarifado, oscila entre R$ 509 e R$ 758 mil reais. 
 
Apresentação preliminar da coleta de dados  
Com o objetivo de identificar se há racionalização na aquisição e no uso dos materiais de 
consumo, pelos colaboradores dos setores administrativos no campus de Vitória da Conquista, 
foram aplicados 100 questionários junto aos colaboradores da Universidade, em dezesseis 
setores, alcançando-se o total de 88 questionários, correspondente a amostra proposta.  
A pesquisa revela que 42% dos colaboradores tem idade compreendida entre 20 e 29 anos. 
Este dado revela que o quadro de trabalhadores da UESB é jovem. Ademais, a grande maioria, 
93%, possui o ensino médio completo, confirmando-se, portanto, que os colaboradores da 
UESB se encaixam no perfil de instituição pública, em que há a realização de concurso, seja 
para o nível médio ou superior. “Os empregados públicos devem ser admitidos mediante 
concurso ou processo seletivo público, de modo a assegurar a todos a possibilidade de 
participação” (MELLO, 2000, p. 377).  
Com relação aos procedimentos para aquisição de material de consumo, a Universidade 
disponibiliza duas formas usuais para a aquisição de material de consumo para os setores 
administrativos, que são a Requisição de Material (RM) e a Conta adiantamento. A requisição 
de material é um formulário para a solicitação de material de consumo e/ou reposição para o 
uso do setor. É formulado na UESB através de um software chamado Lupus. Já na conta 
adiantamento é disponibilizado um cartão pagamento, emitido em nome dos setores e terá a 
identificação de um servidor responsável pela utilização do mesmo.  A realização das despesas 
pelo portador deverá respeitar o montante concedido e são exigidos documentos de 
comprovação como as notas fiscais das despesas realizadas. Verifica-se que a RM é a forma 
mais usual de aquisição de material de consumo na Universidade, pois é gerada sem ônus 
para os setores e não há a necessidade de prestar conta do material ao qual deseja solicitar. 

Tabela 2: Materiais de expediente mais pedido 
 Papel Copos Pastas  Mídias Envelopes Canetas Lápis Borrachas
1 78% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
2 15% 52% 4% 3% 18% 14% 0% 0% 
3 3% 13% 23% 6% 29% 22% 5% 0% 
4 1% 9% 31% 6% 17% 22% 10% 0% 
5 1% 2% 25% 14% 9% 25% 14% 5% 
6 0% 0% 8% 17% 10% 14% 40% 14% 
7 1% 3% 6% 12% 13% 3% 30% 30% 
8 1% 0% 3% 42% 4% 0% 1% 51%

Fonte: Pesquisa de campo. 
Uma das questões teve como objetivo conhecer os materiais de expediente mais pedido pelos 
setores administrativos. Vale salientar que esses materiais de consumo fazem parte da rotina 
administrativa dos setores e a sua escolha foi realizada juntamente com o gerente atual da 
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Gerência Administrativa. O material mais pedido é o papel ofício, seguido pelos copos 
descartáveis e pelas pastas. Os menos pedidos são borrachas, mídias e lápis. É justificado o 
papel de ofício em destaque, pois o mesmo é usado na confecção de documentos gerados nos 
setores administrativos.                                                            
O levantamento detectou que são as secretárias (86%) que fazem o pedido do material de 
consumo. É possível destacar que, todos os colaboradores, podem ser responsáveis pelo 
pedido do material, desde que na RM contenha a assinatura do chefe do setor. De acordo com 
o almoxarifado da Universidade, estão autorizados a assinar as requisições o reitor, vice-reitor, 
chefe de gabinete, pró-reitores, assessores, diretores, gerentes, coordenadores e vice 
coordenadores e a prefeitura de campus. 
Os dados coletados apontam que 48% dos pesquisados solicitam o material de consumo entre 
os dias 2 a 9, não obstante boa parte dos setores (41%) solicitam entre os dias 10 e 15 de 
cada mês. O almoxarifado disponibiliza o período de 1 a 15 de cada mês para a solicitação do 
material de consumo pelos setores. A RM deve ser impressa e entregue em duas vias que 
ficam retidas. No ato da entrega é devolvida a segunda via para a conferência do setor 
solicitante. Os 5% dos pesquisados que não possuem dia exato para fazer a requisição, devem 
tomar cuidado para não perder o prazo, pois o almoxarifado não recebe solicitações fora do 
prazo. 
 
Consumo de materiais: práticas cotidianas  
Para se identificar as práticas cotidianas dos colaboradores, quanto ao uso do material de 
consumo, foram propostas indagações, que dizem respeito à duração do material de consumo, 
assim como, questões acerca das fotocópias que são tiradas pelos colaboradores dos setores 
administrativos. Nesta questão foi perguntado sobre a duração dos materiais de consumo nos 
setores administrativos. A recomendação é que os setores peçam apenas o necessário para 
suprir o mês e o que foi demostrado é que a maioria dos setores cumpre com essa 
recomendação (77%).  
É possível destacar que os setores que se encontram no período de 19 a 10 dias (18%), estão 
gerindo mal os seus recursos materiais. A administração de materiais é uma função 
coordenadora responsável pelo planejamento e controle do fluxo de materiais e tem como 
objetivos maximizar a utilização dos recursos da empresa e fornecer o nível requerido de 
serviços e produtos ao consumidor (ARNOLD, 1999). A cada setor é determinada uma cota 
mensal de fotocópia. Os resultados apontam que 88% dos colaboradores pesquisados 
concordam que a cota de fotocópias oferecida supre as suas necessidades. Quanto aos 
resultados obtidos acerca da quantidade de fotocópias, que são tiradas pelos colaboradores 
durante a semana, constatou-se que 47% dos pesquisados consomem menos de 25 fotocópias 
na semana. É possível destacar que os 26% que tiram acima de cem cópias, correspondem os 
setores: GEAC (Gerência de Extensão e Assuntos Culturais), PRARH (Pró-reitoria de 
Administração e Recursos Humanos), GEFIN (Gerência Financeira) e PROJUR (Procuradoria 
Jurídica). 

Tabela 3: Cota e quantitativo de fotocópias tiradas pelos setores administrativos 
Setores Cota 

Mensal 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

AGESPI 3000 1720 1770 888 1380 5578 2859 4431 
AOP 400 856 190 814 375 667 715 40 
ASPLAN 3000 1505 1623 3620 1646 3937 2015 3269 
ASCOM 500 9 0 463 370 1572 64 17 
COPEVE 600 2885 597 4748 692 2159 2117 500 
GAD 1000 1286 707 2198 2126 2521 3975 1371 
GEAC 1000 218 1200 2745 2353 785 3105 5281 
GEFIN 1000 1491 1514 1586 1223 2956 846 1082 
PCU 800 502 569 1625 981 800 800 2582 
PPG 3000 2588 1493 3142 1583 2831 5608 2206 
PRARH/GRH 3000 5876 5652 6749 6126 13093 7721 5427 
PROEX 3000 518 532 2456 140 1200 92 0 
PROGRAD 3000 1424 3545 5197 1070 6072 8702 5151 
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PROJUR 1000 1266 873 1292 1555 1579 1361 1524 
REITORIA 5000 2720 2764 4494 4878 5473 1509 2258 

Fonte: Elaborado a partir dos relatórios mensais da empresa prestadoras de serviços 
xerográficos 

 
A tabela 3 apresenta a cota mensal de cada setor administrativo da Universidade assim como a 
quantidade de fotocópias tiradas a cada mês durante o primeiro semestre de 2010. O que se 
pode observar nessa tabela é que, somente um setor a Proex (Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários) não ultrapassou o seu limite de cota. É notório o descontrole de 
fotocópias tiradas, extrapolando a cota previamente estabelecida pela Instituição. 
Uma das questões do questionário tentou levantar a quantidade de cópias destinadas para o 
uso pessoal. A maioria dos analisados (63%) respondeu que tira menos de 25 fotocópias por 
semana, a minoria (2%) que tiram entre 100 e 75. Vale salientar que esta questão é delicada e 
35% dos pesquisados não responderam nenhuma das alternativas propostas, deste 
percentual, poucos alegaram, escrevendo no questionário, que dificilmente ou nunca praticam 
a retirada de fotocópias para o uso pessoal. 
 
Racionalização no uso de materiais de consumo 
Algumas questões do questionário versaram sobre o desperdício e o uso inadequado dos 
materiais de consumo pelos setores administrativo. Os dados coletados apontam que 67% dos 
entrevistados concordam que existe o desperdício de material de consumo na Universidade. 
Entre os 33% restantes, que não reconhecem o desperdício, destacam-se setores como a 
Reitoria, ASCOM (Assessoria de Comunicação) e PRARH (Pró-reitoria de Administração e 
Recursos Humanos). 
Ao serem questionados sobre a forma como se dá o desperdício, os colaboradores disseram 
que o desperdício acontece devido ao uso demasiado de papéis, fotocópias, copos 
descartáveis e erros de impressão. Pode-se destacar também a falta de planejamento e 
controle dos colaboradores na utilização do material, roubos e ainda o pedido elevado de 
alguns materiais devido a sua má qualidade. 
Certo e Peter (2005) consideram a responsabilidade social como o grau em que os 
administradores de uma organização realizam atividades que protegem e melhoram a 
sociedade para atender aos interesses econômicos e técnicos da organização. Em outras 
palavras, exercer a responsabilidade social da organização implica a realização de atividades 
que podem ajudar a sociedade, ainda que não contribuam diretamente para aumentar a 
lucratividade da empresa. 
Quanto às práticas dos setores referente ao uso consciente dos materiais de consumo, 68% 
dos pesquisados dizem que possuem alguma prática para o melhor aproveitamento do material 
no seu setor. O curioso dessa resposta é que nos 16 setores analisados, em todos houve 
discordância de resposta, pois dentro de um mesmo setor, alguns colaboradores disseram que 
o setor economiza o material e o seu colega de trabalho disse que o mesmo setor não tem uma 
política de economia. O que é importante destacar é que esta prática de economia dos 
materiais, que disseram que o setor possui, nem sempre é compreendida e realizada por todos 
dentro do mesmo setor.  
A presente pesquisa detectou que as práticas de economia de material de consumo são 
restritas a destinação de papel sem utilização para gráfica da UESB que, por sua vez, 
confecciona blocos para anotações com tais rascunhos. Além disso, alguns colaboradores 
evitam o consumo excessivo de copos descartáveis levando sua garrafa de uso pessoal para o 
trabalho ou reservando um único copo descartável por dia de trabalho. A minoria dos 
entrevistados disse que solicita apenas o necessário e que acompanha o uso dos materiais.  
 
 
CONCLUSÕES 
Este artigo investigou a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, identificando se há 
racionalização na aquisição e no uso dos materiais de consumo, pelos colaboradores dos 
setores administrativos, no campus de Vitória da Conquista. Ao revisar abordagens da 
administração de materiais, assim como, da administração pública e da responsabilidade social 
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corporativa, detectou-se a necessidade de se debater criticamente a gestão dos materiais, no 
âmbito do setor público. 
A análise da pesquisa mostrou que o tema controle de materiais é suficientemente relevante 
para a UESB, uma vez que a Instituição já gastou o equivalente a R$ 1.024.506,89 de janeiro a 
junho de 2010. Este número denuncia a grande utilização dos materiais de consumo pelos 
colaboradores desta Instituição. Foi mostrado neste artigo que os setores administrativos se 
organizam entre os dias 1 a 15 de cada mês para solicitar o material de consumo, gerando 
uma requisição de material ao almoxarifado da Universidade, consumindo esse material em 
sua maioria durante um mês. Ademais, os números mostram que há um consumo exagerado 
de fotocópias pelos colaboradores da Instituição. Esse argumento torna-se ainda mais 
expressivo se reconhecermos que a grande maioria dos setores administrativos ultrapassa a 
cota que lhe é destinada, gerando ônus elevado para a Universidade que paga o equivalente a 
R$ 0.12 por fotocópia. A necessidade e importância deste estudo tornam-se evidente quando 
se observa que 67% dos colaboradores pesquisados reconhecem que há o desperdício de 
material de consumo na Instituição. Cabe agora uma reflexão crítica, pois a Universidade 
precisa exercer um papel mais ativo no campo organizacional, mais precisamente com relação 
à gestão dos recursos materiais. 
Em nível ideal, o que se espera é uma ampla adesão dos setores administrativos no sentido de 
desenvolverem práticas de economia de material de consumo que reflitam sobre a questão da 
responsabilidade social corporativa, já que 68% dos analisados disseram possuir práticas que 
racionalizam o consumo de materiais, embora sejam insuficientes e de pouco resultado. Enfim, 
este artigo demostrou que há a necessidade dos colaboradores administrativos de desafiar a 
gestão dos materiais de consumo nos setores e resgatar, por meio de abordagens 
interdisciplinares a importância da administração pública para lidar com a responsabilidade no 
uso dos recursos materiais na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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ABSTRACT 
Este trabalho visa analisar as relações e a comunicação inter-organizacional entre diferentes 
administrações de baldios (Conselhos Directivos). Por outras palavras, procura analisar a 
importância do estilo organizacional no estabelecimento de parcerias e na cooperação de 
trabalho com outras entidades. Para este estudo foram inquiridos os Presidentes dos 
Conselhos Directivos dos Baldios incluídos nos concelhos do Perímetro Florestal da Cabreira – 
Cabeceiras da Basto; Marão e Meia Via; Vila Real e Ordem; Montemuro; Ribeira da Pena e 
Barroso e Mondim de Basto. Com esta inquirição procura-se obter uma perspectiva acerca da 
capacidade de gestão dos territórios comunitários e da relevância da comunicação inter-
organizacional entre os Conselhos Directivos de Baldios e as entidades com quem lidam.  
Tendo conta os referidos objectivos analisamos as parcerias, a comunicação e as 
colaborações existentes entre as organizações e as entidades que têm filiação, positiva ou 
negativa, com as Associações de baldios.   
Keywords: Administração, cooperação, comunicação interorganizacional, rivalidade, e  
territórios comunitários 
 
 
INTRODUCTION  
The paper addresses interorganizational communication and relations considering aspects such 
as communication, coordination and conflict between regional or local organizations involved 
with the work of the Associações de Baldios.  These general apsects are analyzed based upon 
an adapted instrument constructed by [10].  The interest for the exploratory study (case study 
survey) is to strengthen interorganizational stragtegic planning as well as determine how to 
improve capacity building and administrative competencies in managnement and governance of 
rural community territories and their natural resouces.  
The improvement in relationships among rural organizations in the same sphere of interest is 
related to the integrated rural development approach that attempts to permit organization to 
“mutually reinforce one  another” or in other words create synegy among all the institutions in 
management of forestry, natural resources and the landscape. Organizations in the sphere of 
influncence within an integrated system require coordination activities and minimization of 
conflict [17,10]. Position or power imbalances between organizations can permit the stronger to 
ignore the weaker in strategic negotiations. In addition, distrust by one organization can disrupt 
communication channels and the sharing of information.  The paper will discuss ideological and 
consensus domain in the section that discusses strategic planning. 
In this section, the paper will justify aspects attributed to the means and density of 
communication and cooperation between agencies in the same sphere of interests. Webb and 
Svakoti, 2008 and Kang, 1984 identify additional aspects with some duplication of ideas such as 
the maintainance of  linkages to the local level and residents, devolution of authority through 
institutional overlap, conflict reduction, financial support, administrative support, preocupation 
with differences in organizational performance, the relevance of natural resourrcemanagement, 
governance, capacity building, collective action, market forces and clusters of interest.  These 
aspects can be improved through a strategic planning process that increases the participation of 
stakeholders at all levels of governance, while minimizing decision making inequalities between 
governmental and non-goverenmental institutional leaders and local residents concerned with 
improving their livelihoods [3,12].  
The results and discusion will present information surroundiing the 5 point scale ratings by the 
presidents of the associations of common landss and next an interpretation of the information 
will be discussed.  The paper will also identify respnses to two open questions concerning 
organizational objectives and projects implemented in the community.  The paper will also 
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describe the strategic planning process and close with a conclusion to identify improvements for 
the performance of these associations as well as the network. 
 
METHODOLOGY 
The exploratory research study used a case study survey design that has been recommended 
by [14,9,7].  The purpose of the research was to describe and assess interorganizational 
communication and relations by focusing on the answers by the Presidents of Baldio 
Associations.  The case study questionnaire collected qualitative and quantitative data about 
orgnaizational structure, finance, formal and non-formal communnication methods and the 
perspective of the President of these associations on various factors and aspects related to 
coordination, cooperation and conflict or rivalry. 
The presidents of these associations were asked to rate using 5 point scales various aspects of 
interorganizational communication and relations by considering the influence of other rural 
development organizations in the sphere of the management of territories such as the Ministry 
of Agriculture (MA-DGDR) that has the final authority with the “autroidade florestal nacional”, 
Forest Sevices or “autoridade florestal naciaonal” , Natural Park de Alvão guided by the 
“Instituto de Conservação da Natureza”.  It should also be stated that the “Sítio Alvão/Marão” a 
protected area is made up of 59,000 hectares and approximately 60 to 70% is made up of the 
baldios in this population. We interpret that the Natural Park might be considered an authority in 
the eyes of the presidents for these protected areas.  Governo Civil, Municipal Governments 
and Non-Profit Oganizations (NPO) or Local Development Associations (LDA) are also a part of 
the governance system.  The questionnaire did not request the perspective of these 
organizations such as Forestis and Secretariado dos Baldio de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(SBTMAD), although the questinnaire permitted the respondents to include other organizations 
in their assessment.  As this is an exploratory study, the non-inclusion does not restrain them 
from considering the recommendations in this paper. 
The questionnaire was adapted from a survey research study carried out by [10] to understand 
the factors influencing interorganizational relations between extension agencies and other 
agricultural development agencies in Asia.  The study assumes that the interorganizational 
relationship are similar. 
The population for this study are Presidentes dos Conselhos Directivos dos Baldios including 
the counties within the Perímetro Florestal da Cabreira – Cabeceiras da Basto; Marão e Meia 
Via; Vila Real e Ordem; Montemuro; Ribeira da Pena e Barroso e Mondim de Basto.  The study 
sent a mailed questionniare to 44 of these assoications or councils from the above perimetros 
florestais and 25 responded and returned a questionnaire.  The response rate for this study is 
57%. 
The study was completed to identify clues to improve organizational management, strategic 
planning and decision-making by the actors or stakeholders involved in the management of 
common lands and community territories.  In this endeavor, the paper addressse aspects 
associated to the following questions rated by the presidents using numerical five-point scales: 
1) To what extent are the goals of each of the following agencies compatible or complementary 
to the goal of your organization?; 2) How well does each of the following agencies perform their 
respective tasks in assisting or in carrying out rural developmet/reforestation/protection? 3) How 
important is it that your organization coordinate its work with each of the following agencies? In 
other words, is it important that each of these other agencies coordinate their programs and 
activities with your organization? 4) How much higher or lower is your position as a director in 
relation to the position held by the head of each of the following agencies? 5) When your 
organization meets with highest level representatives of each of the following agencies to 
discuss issues of mutual concern, how much influnece does your agency have on the process 
and the decisions reached? 6) How often does your organization have contact with each of the 
following agencies? How are the contacts made - be specific? 7) There may be some 
competition or even conflicts between your organization and each of the following agencies over 
possible problem areas such as overlapping responsibilities, competition for the same scarce 
resources etc. Concerning these competitions or conflicts, answer the following questions? a) 
When there are overlapping interests between your organization and each of the following 
agencies, how often does each of the following agencies attempt to interfere with the attainment 
of your goals or claim credit for the work of your organization?   b) The following agencies may 
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distrust your organization when there are opportunities or important reasons for the agencies to 
work together?  
The paper presents the means and weights that these organizations use to communicate 
formally and informaly with other entities and organizations in the sphere of interests.  The 
manner used to finance the assoication is presented and described, while considering the 
organizational structure. 
To be redundant, the questionnaire permits the respondent to identify other organizations in this 
sphere of influnence outside those listed within the questionnaire. The respondents did not 
identify other institutions, for example, Forestis or the Secretariado dos Baldio de Trás-os-
Montes e Alto Douro (SBTMAD).  Nevertheless, the SBTMAD supports these associations in 
the process of decentralization and governance, while Forestis can be contracted by the 
associations in an outsourcing role for those presidents with little experience in forestry projects, 
fire control, honey production or mushroom production and marketing, although unlikely 
because they are part of the perimentro.  In other areas with less influence by the forestry 
service it does not negate the possibility of problems of conflict, particularily when forest 
projects outsourced are destroyed by fire. 
 
FINDINGS, DISCUSSION AND IMPLICATIONS 
In this exploratory study, a preliminary descriptive analysis is discussed, while further thought 
will be required to elaborate a more sophisticated statistical analysis.  The findings are 
presented by descriptive means and in the open questions a selection of the contextual 
responses was chosen by the researcher. 
The presidents constirbuted information as to the sources of financiial support to carry out their 
activities involving the governance of community lands.  The percentages are the result of 
calculating a mean from the 25 returned questonnaires: Self-finances 77%, 
Governamental/Nacional support 19 % , Municipal  3,3% , and Fundos Europeus  0,7%.  The 
activities that contribute to the community revenue are the exploitation of community forest 
products such as  timber, resin, nuts and fuel wood, while also including income from the rent 
received for the installations of wind power and mineral water property rights.  It also includes 
indirect livelihood benefits to the residents of the community such as  pasture, beekeeping, 
mushroom harvesting and hunting and fishing rights.  These are the means to capture local 
revenue by these associations and the members. 
The presidents use all of the above funds for activities such as maintaining community roads, 
reforestation, clearing brush, fire prevention and other activities.  As the decisions for the use of 
these funds are decentralized, the funding decisions are criticized at other levels if the funded 
activities do not relate to their mission or the area of support by the governmental organizations. 
The respondents were asked to identify their organizational (common land associations) 
objectives. Some of the responses were the following: protect the “balldio” and administer the 
community forestry space, while conforming to local customs and traditions; prevent forest fires; 
manage finances and community funds; implement community projects with forestry income; 
support reforestation projects and value conservation of nature.  Only one response established 
their objective as the conservation of nature.  It should be noted that 60% of these “baldios” are 
part of a protected area. 
Table 1 shows the calculated percentages using the responses to the questions related to 
formal and informal communication methods used by these presidents.  The  questionnaire 
listed these methods and asked them to give a percentage of time that they used these 
methods.  The predominant formal method are meetings and telephone conversations.  These 
are the predominate type of methods that they use to communicate with governmental and non-
governmental organizations.  These organizations in the same sphere of interest need in our 
opinion to improve communication methods that reflect a social process that associates more 
strongly to a participative strategic planning process where all stakeholders have an equal 
footing in decision making.  There is a need to strengthen more joint programs and co-planning 
methods that usually are associated to methods that strengthen networks and partnerships.  
Further study should probe deeper to confirm if the informal methods are associated more 
strongly to the local level contacts with the community residents. 
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Table 1: Formal and informal means to Communicate 

Formal:                 Percentage:                   Informal:               Percentage 
 
Meetings   60,8  Informal Discussion  53,8 
Telephone calls   17,0 
Project Partners    8,0   Informal Contacts  46,2 
Information exchange    8,0 
Internet       3,2 
Co-planning      2,6 
Joint programs       0,4 
 
 
 
The predidents were asked to respond to the following: To what extent are the goals of each of 
the following agencies compatible or complementary to the goal of your organization? (1=No, 
2=somewhat, 3=Compatible, 4=Very or 5=Very much).  In the perspective of these presidents, 
there is a tepid to warm compatibility with the gorvernmental and non-governmental agencies 
identified for this exploratory study. Please see Table 2. 

 
Table 2:Compatible or Complementary Goals 

mean 
MA-DGDR   2,3 
Forest Services   3,3 
Natural Park   2 
Governo Civil   2 
Municipal Government  3 
LDA/NPO   3 

 
The presidents were asked to respond to the following question: How well does each of the 
following agencies perform their respective tasks in assisting or in carrying out rural 
developmet/reforestation/protection? (1=Very Poorly, 2=Poorly, 3=Adequately, 4=Well or 
5=Very Well)  The local level stakeholders have a negative opinion concerning the assistance 
that they share in carrying out task with these governmental and non-governmental agencies 
(see Table 3).  In general, these local associations are feeling isolated within their sphere of 
interest. There needs to be improvement in the sharing of information. 
 

Table 3: Perform tasks in Rural Development/Forestation/Protection 
               mean 

MA-DGDR   1,8 
Forest Services     2 
Natural Park               2 
Governo Civil     2 
Municipal Government    2 
LDA/NPO   2 

 
Another question deals with the following: How important is it that your organization coordinate 
its work with each of the following agencies? In other words, is it important that each of these 
other agencies coordinate their programs and activities with your organization? (1=Not at all, 
2=Somewhat, 3=Important, 4=Very or 5=Very much) As thses “baldios” are associated to a 
“perimetro florestal” with the objective to implement a partial forestry regime, the high 
coordination perspective with the Forest Services is important. 

 
Table 4: Coordination with other Organizations 

mean 
    MA-DGDR   2,6  
     Forest Services     4 
     Natural Park   2 
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     Governo Civil       2 
    Municipal Government    3 
     LDA/NPO                           2 
 
The next question deals with the following: How much higher or lower is your position as a 
director in relation to the position held by the head of each of the following agencies? (1=Much 
lower, 2=Somewhat lower, 3=About the same, 4=Somewhat higher or 5=Much higher)  In their 
pespective, they believe that they have an equal footing with all the directors in the other 
agencies.  One could suggest that decentralization should place them in a better position to 
negotiate with the regional and national organizations as they should reflect the interests of the 
community residents. 
 

Table 5: Position as Director 
mean 

MA-DGDR   2 
Forest Services    3 
Natural Park   3 
Governo Civil       3 
Municipal Government    3 
LDA/NPO   3 

 
The directors or presidents were asked to respond to the following question ustng a 5 point 
scale: When your organization meets with highest level representatives of each of the following 
agencies to discuss issues of mutual concern, how much influnece does your agency have on 
the process and the decisions reached? (1=No influence, 2=A little influence, 3=Some 
influence, 4=Much Influence or 5=Very much influence) The directors responded as either a 
little influence or some influence.  Are they in a position to cooperate? The response does not 
reflect a situation where there is a mutual reinforcement with one  another. 
 

Table 6: Influence on Process and the Decision Reached 
mean 

MA-DGDR   2 
Forest Services   3 
Natural Park   2 
Governo Civil     2 
Municipal Government  3 
LDA/NPO               3 

 
The directors were asked a specific question related to inter-organizational communication: 
How often does your organization have contact with each of the following agencies? (1=Never, 
2=Seldom, 3=Sometimes, 4=Often or 5=Always) The response established that the directors or 
presidents of these associations often contact the forest services and sometimes with the 
municipal government and local develoment associations. There was a follow-up question as to 
the method of contact (see next question).  This question was open and forced them to identify 
the method most used.  They made contact most often by telephone and further study needs to 
be completed to determine the quality or density of these contacts (see Table 8).  Do they 
strongly link to equal negotiation for co-planning, joint programs  and partnerships (see Table 7 
and 8)? There is a tendency to believe it is not on an equal footing or a participative strategic 
planning process. 
 

Table 7: Contact with Organizations 
mean 

MA-DGDR   2,1 
Forest Services    4 

Natural Park   1,9 
Governo Civil     2 

Municipal Government   3,2 
LDA/NPO                          3 
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How are the contacts made - be specific? 

 
Table 8: Communication Methods 

Telephone     46 % 
Meetings     23% 
Person to person    18% 
Letters       9% 
Protocol       4% 

 
The next question probes for rivalries between agencies. It was the following: There may be 
some competition or even conflicts between your organization and each of the following 
agencies over possible problem areas such as overlapping responsibilities, competition for the 
same scarce resources etc. Concerning these competitions or conflicts, answer the following 
questions? a) When there are overlapping interests between your organization and each of the 
following agencies, how often does each of the following agencies attempt to interfere with the 
attainment of your goals or claim credit for the work of your organization? (1=Never attempt, 
2=Seldom attempt, 3=Sometimes attempt, 4=Often attempt or 5=Always attempt) In the 
perspective of these Presidents that responded to the questionnaire, they believe that these 
agencies below seldom attempt to interfere with the attainment of their goals (see Table 9). 
 

Table 9: Overlapping Interests 
mean 

MA-DGDR   1,6 
Forest Services   2 
Natural Park   2 
Governo Civil     1 
Municipal Government  2 
LDA/NPO               1 

 
The last question to be presented looks at the question of trust. The following question attempts 
to understand problems of trust: There may be some competition or even conflicts between your 
organization and each of the following agencies over possible problem areas such as 
overlapping responsibilities, competition for the same scarce resources etc. Concerning these 
competitions or conflicts, answer the following questions? b) The following agencies may 
distrust your organization when there are opportunities or important reasons for the agencies to 
work together?  (1=Never, 2=Seldom, 3=Sometimes, 4=Often or 5=Always) The directors do not 
perceive problems with distrust.  They believe that the other organizations or agencies do not 
distrust them when working together. 
 

Table 10: Distrust your Organization 
mean 

MA-DGDR  1,3 
Forest Services  2 
Natural Park  1 
Governo Civil    1 
Municipal Government 2 
LDA/NPO              1 

 
The data analysis and discussion has indicated that improvement in communicaation and 
organizational relationships should be addressed.  The next section discusses the relevance of 
strategic planning to strengthen organizational relationhships as well as increase the 
participation and mobilization of the residents as equal stakeholders in the governance of the 
local level association or council.  The social action process can contribute to improving co-
planning and joint programs.   
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STRATEGIC PLANNING 
The strategic planning or social action process has been recommended as an important tool for 
rural development since [2].  The interactive steps can be associated to the recent concerns in 
Portugal to develop social development networks (advisory councils/municipal strategic 
planning) within rural municipal governments in Portugal [12].  It also has been addressed in 
other types of local organizations for involving local residents in the decision-making process 
[11].  In this paper, it is considered an approach to improve interorganizational communication 
and planning with organizations in the sphere of interests as suggested by [3,2] and others.  
The planning process can be an instrument at the local level to improve the participation of the 
local residents in the governance of these associations. 
Beals and Hobbs (1964), Wood and Sloggett (1990) and others have identified basic reasons 
for using strategic planning by communities as it: promotes efficiency of the use of scarce 
resources by the stakeholders; strengthens coordination of the work of the all the entities; the 
social action process permits greater consensual decision-making; gives the community a 
greater competitive position in rural development; constructs a participative process and 
mobilizes the residents and other stakeholders and improves community communication and 
relationships with other entities in the sphere of interest.  
 
CONCLUSIONS 
Coordination does not happen naturally without some type of planning or effort by all of the 
organizations in the sphere of interest. The study assumes that strategic planning or a social 
action process can improve organizational performance of natural resource and forest 
management.  The need for additional capacity building and strengthening of interorganizational 
communincation can be interpreted from the data collected and thus link to the need for 
governments to enhance economic growth and stability in this sphere of interests.  
The study addresses the importance to maintain and continuously improve linkages to the local 
organization for decentralized governance.  Further study should address the means to hear 
and address the concerns of the residents in these communities.  The social action process 
directed at social groups in these communities is necessary in order to strengthen as well the 
involvment and active participation of the local residents in the decision-making process in this 
sphere of interest. The devolution by central gorvernment organizations to the collective and 
local decision-making process does not imply that national governmental leaderes use this 
situation to cut financial support for the management of community territories.  It does assume 
that all organizations cooperate to foster and plan means to strengthen organizational relations. 
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RESUMO 
A mobilidade laboral é um mecanismo de ajustamento da economia com impacte 
potencialmente positivo na redução do desemprego e no aumento da empregabilidade. No 
entanto, para além dos efeitos sobre o mercado de trabalho, pode ter implicações mais ou 
menos profundas na estrutura dos territórios e nos seus níveis de desenvolvimento. 
Sendo importante a identificação e quantificação da mobilidade laboral nas suas múltiplas 
perspectivas, pretendeu-se analisar a mobilidade dos trabalhadores por conta de outrem da 
Região Centro, no período 2004 a 2008, a partir do Sistema de Informação Longitudinal de 
Empresas, Estabelecimentos e Trabalhadores do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social. A mobilidade dos trabalhadores, restrita ao território nacional, foi avaliada numa dupla 
perspectiva: institucional, correspondendo a uma alteração do empregador e/ou do 
estabelecimento, e geográfica, correspondendo a uma mudança no local de trabalho (podendo, 
neste caso ter havido ou não mudança de empregador). Foram considerados três níveis de 
análise territorial: Região Centro, respectivas sub-regiões e municípios, sendo dado, sempre 
que possível, especial enfoque às dinâmicas intra-regionais. 
Como principais conclusões salienta-se a existência de uma baixa mobilidade institucional na 
Região Centro, comparativamente com o que sucedeu a nível nacional, e que aquela se 
assumiu, no período em análise e em termos líquidos, como um território repulsivo. 
Palavras-chave: mobilidade geográfica, mobilidade institucional, mobilidade laboral, Região 
Centro, desenvolvimento regional 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
A mobilidade laboral é um mecanismo de ajustamento da economia com impacte 
potencialmente positivo na redução do desemprego e no aumento da empregabilidade. 
Quando a procura e a oferta de trabalho em determinada região ou actividade não coincidem, a 
movimentação de mão-de-obra permitirá que o equilíbrio seja reposto, satisfazendo-se as 
necessidades das empresas (que carecem de força de trabalho) e simultaneamente dos 
trabalhadores (que deixam de estar numa situação de desemprego ou mudam para um posto 
de trabalho mais atractivo). No entanto, para além dos efeitos sobre o mercado de trabalho, a 
mobilidade laboral pode ter impactes mais ou menos profundos na estrutura dos territórios 
(nomeadamente nas componentes demográfica, social, económica, ambiental, etc.) e nos seus 
níveis de desenvolvimento. Fluxos de mão-de-obra significativos, podem implicar, entre outros 
aspectos, alterações na estrutura da população e nos seus níveis de crescimento, no mercado 
imobiliário, nas deslocações pendulares, no sistema de transportes e infra-estruturas viárias, no 
ordenamento do território, na configuração social dos espaços e no próprio grau de coesão dos 
territórios [1]. 
Em Portugal, a mobilidade laboral inter-regional processou-se de forma diferente nos diversos 
períodos de tempo. Ao longo de décadas (sobretudo desde a década de 50 até meados dos 
anos 70), a mobilidade laboral contribuiu para a desertificação das regiões do interior e 
consequente concentração da população nas regiões mais urbanas do litoral, agravando as 
disparidades regionais existentes. No entanto, hoje em dia, a mobilidade laboral inter-regional 
portuguesa é muito diferente do que foi no passado. A anterior situação laboral contribuiu para 
a condução de políticas públicas no sentido de conter o êxodo ocorrido e reduzir as 
disparidades regionais, assistindo-se, actualmente, a um declínio generalizado dos fluxos de 
mobilidade inter-regionais e a uma maior tendência para o reequilíbrio territorial, com pólos de 
atracção em regiões do interior e do litoral e com diversos territórios a apresentarem 
movimentos de troca (pois os fluxos já não revelam apenas um único sentido). 
Do exposto conclui-se pela relevância e actualidade do tema, sendo importante identificar e 
quantificar a mobilidade laboral nas suas múltiplas perspectivas, objectivo do estudo proposto. 
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O presente trabalho pretende, assim, analisar a mobilidade dos trabalhadores por conta de 
outrem da Região Centro e as principais dinâmicas intra-regionais, no período 2004 a 2008. A 
mobilidade dos trabalhadores restringe-se ao território nacional e foi avaliada numa dupla 
perspectiva: institucional, correspondendo a uma alteração do empregador e/ou do 
estabelecimento, e geográfica, correspondendo a uma mudança no local de trabalho (podendo, 
neste caso ter havido ou não mudança de empregador). 
 
 
2. NOTAS METODOLÓGICAS 
A análise da mobilidade dos trabalhadores por conta de outrem1 na Região Centro, para o 
período 2004 a 2008, teve por base a informação do Sistema de Informação Longitudinal de 
Empresas, Estabelecimentos e Trabalhadores (SILEET), conjunto de dados administrativos 
apurados a partir dos quadros de pessoal recolhidos pelo Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social (MTSS). Anualmente, as pessoas singulares ou colectivas com pelo 
menos um trabalhador ao serviço2 são legalmente obrigadas a reportar informações 
caracterizadoras das empresas e respectivos estabelecimentos (como, por exemplo, 
localização, actividade económica, volume de negócios, capital social e sua decomposição, 
número de pessoas ao serviço, entre outras), assim como sobre os seus colaboradores (como, 
por exemplo, sexo, idade, habilitações literárias, categoria profissional, remunerações, horas 
trabalhadas, etc.). Desta forma, a informação extraída desta fonte administrativa, 
correspondendo a uma quase cobertura do tecido das empresas e estabelecimentos 
portugueses, permite uma caracterização bastante fidedigna do emprego na economia 
portuguesa. No entanto, pelo facto de serem apenas admitidos os trabalhadores com números 
de beneficiário da segurança social validados pelo Instituto de Informática, IP (MTSS), os 
trabalhadores por conta de outrem presentes no SILEET não correspondem à totalidade de 
trabalhadores constantes nos Quadros de Pessoal (para o período 2004 a 2008, os 
trabalhadores que integravam o SILEET representavam em média cerca de 93% do total dos 
Quadros de Pessoal, ascendendo, na Região Centro, a 571.768 trabalhadores). 
Os elementos relativos aos trabalhadores são reportados a Outubro de cada ano, por 
estabelecimento da empresa, ou seja, a informação é prestada para cada local onde, nele ou a 
partir dele, se exerça pelo menos uma actividade económica da empresa3. Apesar de existir 
informação por estabelecimento, no presente estudo não se trabalhou para além do nível 
municipal. A desagregação geográfica utilizada teve por base a nomenclatura das unidades 
territoriais para fins estatísticos (NUTS)4 e incidiu em três níveis: regiões de nível II (NUTS II), 
de nível III (NUTS III) e municípios. A Região Centro é uma das sete regiões NUTS II do país e 
divide-se em 12 sub-regiões NUTS III, compreendendo 100 municípios (anexo I). 
A análise da mobilidade dos trabalhadores implica obrigatoriamente a comparação da sua 
referenciação em dois anos consecutivos, uma vez que apenas por comparação com o período 
precedente é possível aferir mudanças de estado do trabalhador. Face a esta restrição, o 
estudo da mobilidade foi efectuado relativamente aos trabalhadores que se encontravam 
presentes no SILEET em dois anos consecutivos. Não foram ainda contempladas as situações 
em que a mudança de emprego resultou de encerramento de empresas. Desta forma, em 
média, em todo o período 2004 a 2008, a análise da mobilidade na Região Centro incidiu sobre 
431.785 indivíduos (tendo ficado excluídos 24,5% dos trabalhadores). 
De forma a suavizar eventuais oscilações extremas dos indicadores apresentados, foram 
utilizados valores médios para o quinquénio 2004 a 2008. No entanto, para o caso específico 
da mobilidade geográfica, a média incidiu sobre o período de referência 2004 a 2007. De facto, 

                                                      
 
 
1 Considera-se trabalhador por conta de outrem todo o indivíduo que exerce uma actividade sob a autoridade e 
direcção de outrem, nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e que lhe confere o direito a 
uma remuneração, a qual não depende dos resultados da unidade económica para a qual trabalha. 
2 Incluem-se (desde 2002) os serviços da Administração Pública, apenas em relação aos trabalhadores em regime 
jurídico de contrato individual de trabalho. Exceptuam-se os empregadores de serviços domésticos. 
3 O facto do SILEET apresentar informação ao nível do estabelecimento corresponde a uma importante mais valia, uma 
vez que a maioria da informação estatística empresarial (relativa à sede das empresas e respectivos estabelecimentos) 
se encontra apenas referenciada ao local da sede da empresa. 
4 Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro. 
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o movimento de saída de um trabalhador de determinado território só é contabilizado após o 
mesmo ser detectado, no ano seguinte, em outro município. Assim, uma vez que à data de 
realização do presente estudo ainda não estava disponível a informação dos quadros de 
pessoal referentes a 2009, não foi possível a disponibilização das saídas de trabalhadores por 
conta de outrem dos diversos territórios no ano de 2008. 
 
 
3. FORMAS DE MOBILIDADE LABORAL 
A mobilidade laboral pode ser avaliada sob múltiplas vertentes. No entanto, o presente estudo 
centra-se apenas em duas perspectivas específicas, que designaremos de mobilidade 
institucional e mobilidade geográfica [2] e que se encontram explicitadas na figura 1. 
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Sem Mobilidade (Institucional 
e Geográfica) 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 1: Mobilidade Institucional e Mobilidade Geográfica 
 
Uma entidade empregadora pode ter a sua actividade concentrada num único estabelecimento 
ou repartida por diversos estabelecimentos, que se podem localizar, ou não, em territórios 
diferentes. Assim, quando há mobilidade laboral, os trabalhadores podem conhecer diferentes 
tipos de alterações. Podem manter o mesmo empregador e mudar apenas de estabelecimento 
ao qual estão afectos, mas podem também mudar de empregador e necessariamente de 
estabelecimento. Estas duas situações correspondem ao que designámos de mobilidade 
institucional. Esta forma de mobilidade abarca assim a mobilidade entre empresas e/ou 
estabelecimentos. 
No entanto, em qualquer destas situações, pode haver ou não alteração no território 
correspondente ao local de trabalho. Sempre que ocorrer alteração no território de trabalho do 
indivíduo, diz-se que existe mobilidade geográfica. Nesta perspectiva, o critério relevante é a 
mudança territorial. Se existir uma alteração de estabelecimento e/ou de entidade 
empregadora, mantendo-se o trabalhador no mesmo território, não se considera que exista 
mobilidade geográfica5. Note-se, no entanto, que nesta perspectiva de mobilidade, o nível de 
desagregação territorial influencia o entendimento da mobilidade geográfica. Ou seja, se o nível 
de análise é municipal, considera-se haver mobilidade geográfica quando a alteração no local 
de trabalho pressupõe uma mudança de município. No entanto, se o nível de análise for 
regional, apenas constituem mobilidade geográfica, os fluxos de entrada e saída de 
trabalhadores da região, não fazendo sentido considerar como mobilidade regional os fluxos 
intra-regionais. 
Por tudo o que foi exposto, é fácil perceber que as duas perspectivas de análise da mobilidade 
laboral se podem sobrepor ou não. É possível existir mobilidade institucional 
independentemente de existir ou não mobilidade geográfica. No entanto, o inverso não será 
verdadeiro. Para existir mobilidade geográfica tem sempre que existir mobilidade institucional, 
pois no SILEET a mudança de local de trabalho terá que ser provocada ou por uma alteração 
da entidade empregadora ou, mantendo-se o empregador, por uma modificação de 

                                                      
 
 
5 Uma mudança de estabelecimento/empresa pode não implicar uma alteração do local de trabalho. É, por exemplo, o 
caso de um grupo de empresas que partilhe os seus escritórios. Se o trabalhador pertencia a uma das empresas do 
grupo e, entretanto, muda para outra empresa, altera a sua entidade empregadora e o estabelecimento, mas mantém o 
mesmo local de trabalho. 



 
 

77 
 

estabelecimento. Daí que quando não há alteração nem do empregador, nem do 
estabelecimento, se considere que não existe mobilidade laboral (nem institucional, nem 
geográfica). 
 
 
4. MOBILIDADE DOS TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM 
4.1 Os Trabalhadores por Conta de Outrem na Região Centro 
No período 2004 a 2008, existiam, em média, 571.768 trabalhadores por conta de outrem 
(TCO) em estabelecimentos localizados na Região Centro (tabela 1), o que correspondia a 
cerca de 22% do efectivo total de Portugal e a cerca de 37% da população potencialmente 
activa6 da Região Centro. 
 
Tabela 1: Trabalhadores por Conta de Outrem, no período 2004-2008 (valores médios) 

Unidades Territoriais 
Efectivo 
Total 
N.º 

Peso dos TCO 
na População 
Potencialmente Activa 
% 

Portugal 2.643.710 37,1 
Região Centro 571.768 36,6 
Baixo Vouga 109.189 40,6 
Baixo Mondego 75.102 33,8 
Pinhal Litoral 84.343 47,6 
Pinhal Interior Norte 27.151 31,6 
Dão-Lafões 61.871 32,6 
Pinhal Interior Sul 7.483 30,7 
Serra da Estrela 8.307 26,6 
Beira Interior Norte 20.038 29,0 
Beira Interior Sul 15.333 33,9 
Cova da Beira 19.077 32,0 
Oeste 90.113 37,8 
Médio Tejo 53.762 35,9 

Fonte: Cálculos próprios a partir de SILEET e INE 

 
As maiores concentrações de trabalhadores ocorriam nas sub-regiões Baixo Vouga, Oeste, 
Pinhal Litoral e Baixo Mondego, que no seu conjunto detinham cerca de 63% do efectivo total 
da Região Centro e que eram igualmente as que apresentavam maior densidade empresarial. 
Em termos de representatividade na população potencialmente activa, o Pinhal Litoral era a 
sub-região que detinha o maior peso médio de trabalhadores (47,6%), seguido do Baixo Vouga 
(40,6%) e do Oeste (37,8%), sendo estas três sub-regiões as únicas com valores acima da 
média regional (36,6%). Na Serra da Estrela e na Beira Interior Norte os trabalhadores por 
conta de outrem representavam, em média, menos de 30% da sua população potencialmente 
activa. 
Analisando o padrão municipal (figura 2), verificamos que, dos 100 municípios que integram a 
Região Centro, 74 apresentavam um peso de trabalhadores por conta de outrem na população 
potencialmente activa abaixo da média da região. Em termos médios, apenas 12% da 
população potencialmente activa de Vila Nova da Barquinha e de Vila Nova de Paiva eram 
trabalhadores por conta de outrem. Soure, Meda, Miranda do Corvo, Sátão, Penacova, Penalva 
do Castelo e Murtosa eram os restantes municípios onde os trabalhadores por conta de outrem 
não chegavam a perfazer 20% da população potencialmente activa. Apenas quatro municípios 
apresentavam mais de 50% da população potencialmente activa empregada por conta de 
outrem: Batalha (claramente destacada com 65%), Aveiro, Oliveira de Frades e Águeda. 
 

                                                      
 
 
6 A população potencialmente activa corresponde à população com idade compreendida entre os 15 e os 64 anos. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET e INE 
Figura 2: Peso Médio dos Trabalhadores por Conta de Outrem na População  
Potencialmente Activa, no período 2004-2008 
 
Na figura 3 encontra-se o índice de empregabilidade da população potencialmente activa da 
Região Centro7, indicador que permite comparar, para cada sub-região, os pesos relativos 
obtidos nos trabalhadores por conta de outrem e na população potencialmente activa, dando-
nos uma ideia sobre a capacidade dos diferentes espaços em fixar população potencialmente 
activa e em empregar trabalhadores por conta de outrem [3]. Quando o índice é igual à 
unidade, o território tem uma capacidade em fixar população idêntica à sua empregabilidade. 
Quando o indicador é inferior a um, o território tem maior importância relativa em termos de 
população potencialmente activa do que em termos de emprego por conta de outrem, pelo que 
existe uma dificuldade relativa em criar emprego face à população que se encontra fixada 
naquele território. Quando assume valores superiores à unidade, o território tem maior 
facilidade relativa em criar emprego por conta de outrem. Apenas o Pinhal Litoral, o Baixo 
Vouga e o Oeste apresentavam índices superiores à unidade, sendo, no Médio Tejo, 
praticamente igual à unidade. Nas restantes sub-regiões, verificava-se uma dificuldade relativa 
em criar emprego, com a Serra da Estrela a apresentar o valor mais débil de 0,7 (significando 
que a proporção de trabalhadores da Serra da Estrela no efectivo da região correspondia 
apenas a 70% do seu peso regional em termos de população potencialmente activa). 
 
 

                                                      
 
 
7 O índice de empregabilidade da população potencialmente activa de um território é calculado pelo quociente entre a 
importância relativa desse espaço face ao total da região onde se insere em termos do efectivo de trabalhadores por 
conta de outrem e a importância relativa do mesmo espaço em termos de população potencialmente activa [ou seja, 
(TCOi/TCOR)/(Pop 15-64 anosi/ Pop 15-64 anosR), onde i é o território em análise e R a região à qual pertence esse 
território]. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET e INE 
Figura 3: Índice de Empregabilidade da População Potencialmente Activa, 
no período 2004-2008 (valores médios)  
 
 
4.2 Mobilidade Institucional dos Trabalhadores 
No período 2004 a 2008, os trabalhadores por conta de outrem da Região Centro que 
registaram mobilidade institucional ascendiam, em média, a 56.516 indivíduos (tabela 2), 
correspondendo a cerca de 10% do total de trabalhadores, valor inferior ao nacional (13%). 
Mais detalhadamente, verificou-se que, enquanto a nível regional 6,7% dos trabalhadores 
mudaram de entidade patronal e 3,1% alteraram de estabelecimento, mantendo o mesmo 
empregador, a nível nacional os valores registados foram de 8,4% e 4,6%, respectivamente. 
 
Tabela 2: Número Médio de Trabalhadores por Conta de Outrem segundo a Mobilidade 
Institucional, no período 2004-2008 
 

                                                      
 
 
8 O efectivo médio total de trabalhadores por conta de outrem não corresponde à soma dos trabalhadores que não 
apresentaram mobilidade e dos que apresentaram mobilidade institucional uma vez que, como indicado nas notas 
metodológicas, na análise da mobilidade não foram considerados os trabalhadores presentes na base SILEET em anos 
não consecutivos. 

NUTS Efectivo 
Total8 

Com Mobilidade Institucional 
Sem 
Mobilidade 
Institucional TOTAL Com Mudança 

de Empregador

Sem Mudança de 
Empregador, com 
Mudança de 
Estabelecimento  

Portugal 2.643.710 344.459 223.333 121.127 1.749.548 
Região Centro 571.768 56.467 38.564 17.903 375.318 
Baixo Vouga 109.189 10.697 7.305 3.392 73.391 
Baixo Mondego 75.102 8.147 5.281 2.866 48.919 
Pinhal Litoral 84.343 8.477 6.331 2.146 54.583 
Pinhal Interior Norte 27.151 1.972 1.362 611 18.185 
Dão-Lafões 61.871 5.886 4.181 1.705 40.730 
Pinhal Interior Sul 7.483 553 407 146 4.903 
Serra da Estrela 8.307 651 488 163 5.841 
Beira Interior Norte 20.038 1.507 1.032 475 13.895 
Beira Interior Sul 15.333 1.508 972 536 10.676 
Cova da Beira 19.077 1.510 984 526 13.042 
Oeste 90.113 9.701 6.319 3.382 56.148 
Médio Tejo 53.762 5.858 3.903 1.954 35.005 
Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
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Uma vez que os territórios com maior número de trabalhadores por conta de outrem eram 
também aqueles onde os fenómenos da mobilidade tinham mais expressão absoluta (note-se, 
por exemplo, o Baixo Vouga, cujo contributo para a mobilidade institucional regional, 19%, era 
também o seu peso médio no efectivo total de trabalhadores da Região Centro), optou-se por 
relativizar os dados das sub-regiões pelos respectivos efectivos de trabalhadores, eliminando 
assim o fenómeno da dimensão dos territórios (figura 4).  
As sub-regiões Médio Tejo, Oeste, Baixo Mondego e Pinhal Litoral foram as que evidenciaram 
um maior dinamismo em termos de mobilidade institucional. O Médio Tejo foi onde se verificou 
o peso médio mais significativo de trabalhadores que mudaram de empregador e/ou 
estabelecimento, ainda assim com um valor (10,9%) aquém da média nacional (13%). No 
Pinhal Interior Norte os trabalhadores institucionalmente móveis apresentaram o menor peso 
médio relativo no efectivo de trabalhadores (7,3%). 
A nível municipal, 73 municípios registaram um peso médio de trabalhadores com mobilidade 
institucional superior à média regional, destacando-se Arruda dos Vinhos, Alenquer, 
Entroncamento, Idanha-a-Nova e Óbidos por serem os únicos a superar a média nacional. Em 
situação oposta, com os menores valores, encontravam-se os municípios de Belmonte, 
Penamacor, Penela, Sabugal, Vila Nova de Poiares e Castanheira de Pêra, onde os 
trabalhadores institucionalmente móveis não chegavam a representar, em média, 6% dos 
trabalhadores dos respectivos municípios. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 4: Peso Médio de Trabalhadores por Conta de Outrem com Mobilidade Institucional, no 
período 2004-2008 
 
Como a mobilidade institucional pode significar, para o trabalhador por conta de outrem, 
mudança no empregador ou apenas no estabelecimento, considerou-se importante a análise 
em separado destas duas componentes. Na Região Centro, em média, 68% dos trabalhadores 
com mobilidade institucional mudaram de empregador e os restantes 32% mudaram apenas de 
estabelecimento, mantendo o mesmo empregador. Na Serra da Estrela e no Pinhal Litoral, a 
desproporção entre os trabalhadores que mudaram de empregador e os que não mudaram 
mas viram alterado o seu local de trabalho, foi mais evidente: por cada trabalhador que mudava 
de estabelecimento (mantendo o mesmo empregador), três mudavam de estabelecimento e 
entidade patronal. 
Cerca de um terço dos municípios da Região Centro apresentaram uma baixa mobilidade no 
que respeita à alteração do empregador (figura 5). Nestes, os trabalhadores que registaram 
mudanças da entidade patronal não atingiram, em média, 5,5% dos trabalhadores por conta de 
outrem do respectivo município. Destes, a maioria estava localizado no interior Norte e na parte 
central da região, onde a densidade de empresas por habitante é tendencialmente inferior à 
média regional, o que propiciará menos oportunidades de mudança e poderá justificar o padrão 
evidenciado. Salientam-se os municípios de Belmonte, Castanheira de Pêra e Penamacor onde 
os trabalhadores com mudança de entidade empregadora não chegavam a representar 4% do 
efectivo por conta de outrem dos respectivos territórios. 
Foi essencialmente nos municípios do Pinhal Litoral e Oeste, em cerca de metade dos do 
Baixo Mondego e do Dão-Lafões, nalguns municípios pertencentes ao Médio Tejo e Baixo 
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Vouga e em Idanha-a-Nova e Fornos de Algodres que a média regional (6,74%) foi 
ultrapassada. Refira-se, no entanto, que estes representavam apenas 30% dos municípios da 
Região Centro e que, os valores atingidos pelo indicador em causa ficaram, ainda assim, 
aquém da média de Portugal (8,45%). Apenas em Idanha-a-Nova (12,27%), Oliveira de Frades 
(9,93%), Óbidos (9,41%) e Arruda dos Vinhos (8,93%) foi superado o valor nacional. 

 
 
Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 5: Peso Médio dos Trabalhadores por Conta de Outrem que Mudaram de Entidade 
Empregadora, no período 2004 a 2008 
 
A representatividade dos trabalhadores por conta de outrem que mudaram de estabelecimento 
sem alterarem o seu empregador (figura 6) foi bastante diversificada nos municípios da Região 
Centro, variando entre um mínimo de 0,7% (verificado em Penela) e um máximo de 8,7% 
(atingido no Entroncamento). Embora sem um padrão territorial caracterizador deste tipo de 
mobilidade, verificou-se que, também ao nível municipal, os níveis de mobilidade foram 
relativamente baixos. De facto, apenas 28% dos municípios se encontravam acima da média 
regional e destes apenas nove municípios (a saber, Entroncamento, Alenquer, Arruda dos 
Vinhos, Nelas, Almeida, Ílhavo, Coimbra, Caldas da Rainha e Pedrógão Grande) superaram a 
média nacional (4,58%).  
Os dez municípios onde o peso médio dos trabalhadores que alteraram de estabelecimento 
sem mudarem de empregador foi mais baixo repartiam-se entre as sub-regiões do Dão-Lafões 
e Pinhal Interior Norte, sendo que, nesta última, se encontravam os dois municípios com os 
valores mínimos do indicador em questão. De facto, Penela e Vila Nova de Poiares, não 
chegaram a evidenciar 1% dos seus trabalhadores com alterações ao nível de estabelecimento 
sem a correspondente alteração de empregador. É também interessante verificar que Oliveira 
de Frades, que detinha um peso médio relativo de trabalhadores que alteraram de empregador 
muito significativo no panorama dos municípios da Região Centro, cai para as posições menos 
importantes (quarto município com valor mais baixo) no que respeita à proporção média de 
trabalhadores que alteram de estabelecimento sem, no entanto, mudarem de entidade 
patronal. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 6: Peso Médio dos Trabalhadores por Conta de Outrem que Mudaram de 
Estabelecimento, sem Alteração de Entidade Empregadora, no período 2004 a 2008 
 
Como esperado, na maioria dos municípios da Região Centro, o peso médio dos trabalhadores 
que mudaram de empregador foi bastante superior ao dos que mudaram apenas de 
estabelecimento, fenómeno também registado a nível regional e nacional. De facto, em 70% 
dos municípios a proporção média de trabalhadores com mudança de empregador era mais do 
dobro (e em catorze casos até mais do quádruplo) da que respeitava a trabalhadores que 
mudaram de estabelecimento mantendo a mesma entidade patronal. Como seria de esperar 
pelo acima mencionado, Oliveira de Frades foi o município onde a discrepância nos dois tipos 
de mobilidade institucional ficou mais patente (por cada nove trabalhadores que, em média, 
mudaram de empregador, apenas um não alterou a sua entidade patronal embora tenha 
mudado de estabelecimento). Em situação inversa, encontrava-se o Entroncamento, único 
município em que a proporção média de trabalhadores que mudou de estabelecimento em 
virtude da alteração do empregador foi inferior aos que mudaram apenas de estabelecimento 
sem modificação na entidade patronal. 
Na Região Centro, cerca de 66% dos trabalhadores não apresentaram mobilidade institucional, 
no período de 2004 a 2008, valor idêntico ao nacional (figura 7). O Oeste foi a sub-região com 
menor peso de trabalhadores sem mobilidade (62%). As sub-regiões mais próximas da 
fronteira com Espanha demonstraram uma maior imutabilidade relativa dos seus trabalhadores, 
sendo os valores mais elevados registados na Serra da Estrela e na Beira Interior Sul, as quais 
apresentavam cerca de 70% dos seus trabalhadores sem qualquer mobilidade. Esta situação 
poderá estar associada a uma menor disponibilidade na oferta de emprego nestas sub-regiões. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 7: Peso Médio de Trabalhadores por Conta de Outrem sem Mobilidade Institucional, no 
período 2004-2008 
 
Uma análise territorial mais fina permitiu confirmar uma maior interioridade do fenómeno da não 
mobilidade dos trabalhadores por conta de outrem. De facto, da observação da figura 8, na 
qual se representa o peso médio dos trabalhadores que não registaram alterações de entidade 
empregadora e/ou de estabelecimento onde prestam serviço em relação ao efectivo de 
trabalhadores por conta de outrem de cada município, são visíveis valores mais elevados nos 
municípios do interior centro e sul da região. Ainda assim, destacam-se os municípios de 
Constância (76,9%), Alcanena (70,3%) e Cantanhede (70,1%) por se encontrarem nas sub-
regiões com maior dinamismo em termos de mobilidade institucional e que, no entanto, 
apresentaram dos mais elevados pesos médios relativos de trabalhadores não móveis. Em 
situação inversa são de realçar os municípios de Fornos de Algodres (59,6%) e Pinhel (59,4%) 
que, embora localizados em NUTS III de maior prevalência de não mobilidade relativa dos 
trabalhadores por conta de outrem, apresentaram proporções de trabalhadores não móveis 
significativamente reduzidas. Refira-se, no entanto, que foi o município de Vila Nova de Paiva a 
registar o menor peso de trabalhadores sem mobilidade laboral do tipo institucional (51,8%). 
A nível municipal, é ainda de salientar a grande variabilidade do indicador em referência pois, 
como já indicado, em termos médios, existem municípios com mais de dois terços dos 
trabalhadores sem mobilidade, por oposição a outros onde apenas pouco mais de metade dos 
trabalhadores não apresentaram mobilidade laboral. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 8: Peso Médio dos Trabalhadores por Conta de Outrem sem Mobilidade, 
no período 2004 a 2008 
 
 
4.3 Mobilidade Geográfica dos Trabalhadores 
Para analisar a mobilidade geográfica, que alia a mobilidade institucional a uma alteração no 
território onde se localiza o posto de trabalho do indivíduo, recorreu-se aos conceitos de taxa 
de atracção, taxa de repulsão e taxa de atractividade líquida, os quais relacionam, 
respectivamente, os fluxos de entrada, de saída e a diferença entre as entradas e saídas de 
trabalhadores de determinado território com o total de trabalhadores dessa área geográfica. 
Através destes indicadores foi possível identificar os territórios com capacidade para atrair e 
repelir trabalhadores. Adicionalmente, para um estudo mais aprofundado, consideraram-se os 
fluxos relativos intermunicipais de entrada e de saída de trabalhadores. Como já explicado nas 
notas metodológicas, o período de referência utilizado na análise da mobilidade geográfica 
será 2004 a 2007 (valores médios). 
A Região Centro perdeu, em termos líquidos e em média, sete por cada mil trabalhadores, 
entre 2004 e 2007. Apesar de ter atraído trabalhadores neste período, aqueles que saíram 
superaram os que entraram na região. Esta situação traduziu-se numa taxa média de atracção9 
de 1,65% e numa taxa média de repulsão10 de 2,32%, significando que, em média, por cada 

                                                      
 
 
9 A taxa de atracção de trabalhadores relaciona o fluxo de entradas de trabalhadores em determinado território com o 
seu efectivo total, ou seja, o número de trabalhadores que no ano n-1 não trabalhavam em dado território e que no ano 
n aí trabalhavam, com o total de trabalhadores no território no ano n. Tratando-se de uma taxa média num dado 
período, o indicador foi obtido através da relação entre as respectivas médias. 
10 A taxa de repulsão relaciona as saídas observadas em determinado território com o seu efectivo total, isto é, o 
número de trabalhadores que no ano n trabalhavam em dado território e que no ano n+1 já aí não trabalhavam, com o 
efectivo de trabalhadores no território no ano n. Tratando-se de uma taxa média num dado período, o indicador foi 
obtido através da relação entre as respectivas médias. 
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1,4 trabalhadores que saíram da Região Centro, apenas um entrava oriundo de outro ponto do 
país, conduzindo a uma taxa média de atractividade líquida11 de -0,67%. 
Da observação da figura 9 fica patente que, tal como sucedeu na Região Centro, todas as sub-
regiões apresentaram taxas médias de repulsão superiores às taxas médias de atracção, 
conduzindo a taxas de atractividade líquidas negativas, o que vem enfatizar a conclusão da 
repulsividade de trabalhadores existente na região. Com as taxas de atractividade líquida mais 
negativas surgiram realidades tão distintas como o Baixo Mondego ou a Cova da Beira, onde 
por cada trabalhador que entrava, saíam, em média, 1,5 funcionários. Ao nível das taxas de 
atractividade líquidas menos negativas, também se encontravam sub-regiões económica e 
socialmente antagónicas, como sejam a Serra da Estrela (-0,3%) e o Baixo Vouga (-0,4%). 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Baixo
Vouga

Baixo
Mondego

Pinhal
Litoral

Pinhal
Interior
Norte

Dão-
Lafões

Pinhal
Interior

Sul

Serra da
Estrela

Beira
Interior
Norte

Beira
Interior

Sul

Cova da
Beira

Oeste Médio
Tejo

%

Taxa de Repulsão

Para outras NUTS III da Região Centro

Taxa de Atracção
Destinos:Origens:

Para outras Regiões

De outras NUTS III da Região Centro

De outras Regiões

 
Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 9: Taxas Médias de Atracção e Repulsão segundo a sua Origem e Destino, 
 no período 2004 a 2007 
 
A taxa média de atracção mais elevada foi registada pelo Médio Tejo, seguindo-se-lhe as 
NUTS III localizadas no litoral com excepção do Pinhal Litoral que foi ultrapassado pelo Pinhal 
Interior Sul. Com valores mais baixos, não chegando a atingir três entradas por cada 100 
trabalhadores, encontravam-se as restantes sub-regiões do interior. As NUTS III com maiores 
taxas médias de atracção, com excepção do Pinhal Interior Sul, e ainda o Dão-Lafões atraíram, 
maioritariamente, trabalhadores vindos de fora da Região Centro. No Oeste e Baixo Vouga, o 
peso médio destes trabalhadores no volume de entradas das diferentes sub-regiões chegou 
mesmo a atingir 80% e 73%, respectivamente. Inversamente, na Serra da Estrela apenas um 
quarto das entradas respeitava a trabalhadores de outras proveniências fora da Região Centro 
e 27% dos trabalhadores eram oriundos exclusivamente do Dão-Lafões. De facto, o que se 
observa ao nível dos fluxos médios de entrada entre as diferentes NUTS III da Região Centro, 
é que eles se processam essencialmente das sub-regiões contíguas. 
Ao nível das saídas por NUTS III, constatou-se a existência de uma maior variabilidade do 
fenómeno, traduzido numa maior amplitude dos valores obtidos para as taxas médias de 
repulsão quando comparadas com as taxas médias de atracção. A existência de um padrão 
                                                      
 
 
11 A taxa de atractividade líquida relaciona a diferença entre os fluxos de entrada e saída de determinado ano com o 
efectivo de trabalhadores desse ano. Para um mesmo período, a taxa (média) de atractividade líquida corresponde à 
diferença entre a taxa (média) de atracção e a taxa (média) de repulsão. 
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territorial de mobilidade geográfica, ao nível dos trabalhadores das NUTS III, fica patente ao se 
constatar que as três sub-regiões que apresentaram as taxas médias de atracção mais 
elevadas foram também as que obtiveram maiores taxas médias de repulsão, com saídas de 
trabalhadores a rondarem ou mesmo superarem 4% dos trabalhadores dessas sub-regiões, 
como no caso do Baixo Mondego e Médio Tejo. Da mesma forma, a Serra da Estrela, o Pinhal 
Interior Norte, o Dão-Lafões e a Cova da Beira mantiveram-se entre as quatro sub-regiões que 
apresentaram o menor número médio de saídas relativamente ao total dos trabalhadores dos 
respectivos territórios, não chegando a atingir os 3%. A maioria das sub-regiões pertencentes à 
Região Centro perdeu maioritariamente trabalhadores para localizações fora da região. 
Exceptuavam-se apenas o Pinhal Interior Norte, a Serra da Estrela e a Beira Interior Norte com 
menos de 50% das saídas para as demais regiões do país. Nas restantes NUTS III, o peso dos 
trabalhadores que se mudaram para fora da Região Centro foi significativo, tendo o Oeste e o 
Baixo Vouga enviado, em média, mais de três quartos das saídas para destinos outros que não 
a região. Ao nível dos movimentos de saída de trabalhadores que, ainda assim, se mantiveram 
na Região Centro, constatou-se, tal como já tinha acontecido para as entradas de 
trabalhadores, um relacionamento mais intenso entre sub-regiões contíguas.  
O estudo da mobilidade geográfica ao nível municipal inicia-se com a análise da taxa média de 
atracção registada nos 100 municípios que compõem a Região Centro, cartografada na figura 
10. Relembre-se que a comparação entre taxas correspondentes a diferentes níveis de 
desagregação geográfica não faz sentido pois, como se expurgam sempre os movimentos 
ocorridos dentro da unidade territorial em questão, os fluxos de trabalhadores considerados 
para o cálculo do indicador variam consoante a perspectiva. Isto significa que, a nível 
municipal, se consideram as entradas oriundas de outros municípios da Região Centro e de 
outras regiões do país. Já ao nível da Região Centro, só são considerados os fluxos 
provenientes de outras regiões do país. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 10: Taxa Média de Atracção, no período 2004 a 2007 
 
Da observação da figura 10 realça-se a existência de alguma dualidade entre o litoral e o 
interior da Região Centro. Assim, enquanto nas sub-regiões da faixa costeira e ainda no Médio 
Tejo e Dão-Lafões se encontravam a maioria dos municípios com as taxas médias de atracção 
mais elevadas, nas restantes sub-regiões verificava-se a situação oposta, com os municípios 
que as compunham a integrarem maioritariamente o escalão mais baixo do indicador em 
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questão. Os municípios com as menores taxas foram Figueira de Castelo Rodrigo, onde se 
identificou o mínimo12, Oliveira do Hospital, Aguiar da Beira, Figueiró dos Vinhos, Arganil, 
Sabugal, Góis, Manteigas e Seia, os quais não atingiram a fasquia das 2,5 entradas por cada 
100 trabalhadores do território do respectivo município. Inversamente, os municípios com as 
maiores taxas médias concentravam-se essencialmente no Oeste e ainda no Médio Tejo: 
Arruda dos Vinhos (9,3%), Alenquer (8,4%), Óbidos (7,8%), Entroncamento (7,1%), Sobral de 
Monte Agraço (6,7%) e Vila Nova da Barquinha (6,6%). 
Uma análise mais pormenorizada aos fluxos de entrada dos municípios pode ser efectuada 
identificando os pares de municípios entre os quais se notou maior mobilidade relativa de 
trabalhadores, utilizando, para este efeito, o conceito de fluxo relativo intermunicipal de entrada 
de trabalhadores13. Na figura 11 estão cartografados os fluxos relativos médios intermunicipais 
de entrada mais importantes registados entre 2004 e 2007. Os vários fluxos médios de entrada 
em determinado município foram relativizados pela sua população e, quando superiores a 1%, 
foram cartografados através de setas direccionais, com início no município de origem do fluxo e 
fim no município de destino, estando a sua espessura dependente do valor representado. Por 
exemplo, no caso de Arruda dos Vinhos, verificou-se que, das entradas médias totais de 
trabalhadores no município, existiam três proveniências significativas: Lisboa, Loures e Vila 
Franca de Xira, sendo esta última mais relevante que as primeiras. 

 
 
Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 11: Principais Fluxos Relativos Médios Intermunicipais de Entrada de Trabalhadores,  

                                                      
 
 
12 O mínimo da taxa média de atracção, identificado no município de Figueira de Castelo Rodrigo, é superior tanto ao 
valor da Região Centro como da respectiva sub-região, na medida em que, como já referido, para o cálculo do 
indicador naqueles territórios, foram expurgados os movimentos de trabalhadores ocorridos no seu interior que, agora, 
a um nível de análise mais fino, são considerados. 
13 O fluxo relativo intermunicipal de entrada de trabalhadores consiste na relação entre o número de trabalhadores que 
se deslocaram de um município para o outro (isto é, que no ano n-1 constavam do total de trabalhadores do município 
A e que no ano n passaram a constar do efectivo do município B - entradas de B vindas de A, do ano n) e o total de 
trabalhadores do município de destino do ano n (no nosso exemplo, os trabalhadores do município B, no ano n). 
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no período 2004 a 2007 
Da figura 11 ressalta a existência de fluxos nos vários municípios contíguos aos que 
concentram grandes agregados populacionais da Região Centro e que maioritariamente 
coincidem com capitais de distrito (Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria e Castelo Branco). Aliás, a 
característica patente nos fluxos representados diz respeito à contiguidade dos municípios 
envolvidos. Tratando-se de alterações no local de trabalho que podem não estar associadas a 
mudanças na residência do trabalhador, estes fluxos podem originar movimentos pendulares 
(deslocações regulares casa-trabalho). Um maior distanciamento territorial é observado apenas 
para os fluxos relativos de entrada em Ovar provenientes de Gaia, no Entroncamento vindos de 
Coimbra e das entradas relativas em Abrantes, Alenquer e Arruda dos Vinhos com origem no 
município de Lisboa. 
Adicionalmente, verifica-se que os municípios com as taxas médias de atracção mais elevadas 
se encontram associados a fluxos relativos médios intermunicipais de entrada significativos. No 
caso de Arruda dos Vinhos encontramos três municípios (Vila Franca de Xira, Loures e Lisboa), 
nenhum pertencente à Região Centro, em que, só os trabalhadores provenientes destes, 
totalizaram, em média, 4% dos trabalhadores de Arruda dos Vinhos e representaram, 44% das 
entradas médias neste município. Na mesma situação encontrava-se Alenquer, tendo os 
trabalhadores vindos dos municípios de Lisboa e Vila Franca de Xira tido um peso significativo 
no efectivo de trabalhadores por conta de outrem daquele município, 2,3% e 1,5%, 
respectivamente. Em Óbidos registou-se o fluxo médio relativo intermunicipal de entrada mais 
expressivo, representando os trabalhadores deslocados de Caldas da Rainha, em média, 3% 
do efectivo empregado por conta de outrem neste município e correspondendo a 39% das 
entradas totais no município. Para o efectivo do Entroncamento foram significativos os fluxos 
vindos de Coimbra (1,8% dos trabalhadores) e Torres Novas (1,1% dos trabalhadores), 
sucedendo-se o mesmo para o município de Sobral de Monte Agraço, neste caso, com os 
trabalhadores provenientes de Mafra. Com um contributo relativo semelhante ao registado pelo 
par de municípios anterior encontrou-se o Entroncamento que cedeu a Vila Nova da Barquinha, 
em média, 1,3% dos trabalhadores deste município, os quais representaram cerca de 20% das 
entradas médias de trabalhadores. 
De salientar ainda Ovar que registou o segundo fluxo relativo de entrada mais elevado, 
proveniente de Vila Nova de Gaia, correspondendo a uma entrada média anual próxima dos 
450 trabalhadores e representando quase metade das entradas em Ovar. Contudo, também 
noutros municípios do Baixo Vouga foi possível observar fluxos relativos médios 
intermunicipais de entrada com alguma relevância, como seja o de Ílhavo com proveniência de 
Aveiro (1,8%). De facto, o Baixo Vouga foi a sub-região onde o número médio de entradas de 
trabalhadores nos seus municípios provenientes dos outros municípios da mesma sub-região 
foi mais significativo no total de trabalhadores da respectiva NUTS III, pesando em média 1,7%. 
Na figura 11 encontram-se ainda representados fluxos relativos de entrada com alguma 
relevância para alguns municípios com fracas taxas de atracção. É o caso do Fundão, para o 
qual os trabalhadores provenientes da Covilhã representaram 1,4% do seu efectivo e 47% das 
suas entradas, e de Sátão, para o qual Viseu contribuiu, em média, com 1,2% dos 
trabalhadores por conta de outrem aí existentes. 
Após a análise aos fluxos médios de entrada nos diferentes municípios, atente-se ao fluxo 
médio de saída. O padrão territorial da taxa média de repulsão, cartografado na figura 12, é 
bastante semelhante ao encontrado para a taxa média de atracção (embora registando valores 
mais expressivos e com maior amplitude de variação). Assim, constatou-se uma maior 
mobilidade relativa nos municípios pertencentes ao litoral da Região Centro, assim como ao 
Médio Tejo e Dão Lafões, comparativamente com aqueles localizados mais para o interior.  
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 12: Taxa Média de Repulsão, no período 2004 a 2007 
 
De realçar que os municípios com taxas médias de repulsão mais elevadas foram praticamente 
os mesmos que detinham as maiores taxas médias de atracção: Entroncamento, que se 
destacou com o fluxo médio relativo de saída mais elevado, correspondendo a 11,5% dos seus 
trabalhadores, Arruda dos Vinhos (10,3%), Alenquer (9,7%), Vila Nova da Barquinha (8,2%) e 
Óbidos (7,8%). Exceptua-se apenas o município de Sobral de Monte Agraço (6,6%) que, em 
termos da taxa média de repulsão, foi ultrapassado pelos municípios de Vouzela (7,3%) e 
Coimbra (6,8%). 
Um terço dos municípios da Região Centro registou um valor médio de saídas de trabalhadores 
inferior a 4% do efectivo total. Destes, destacam-se Figueira de Castelo Rodrigo, Sabugal, 
Góis, Gouveia, Oliveira do Hospital e Vila de Rei, com taxas médias de repulsão a não 
atingirem os 3%. Repare-se que quatro destes seis municípios foram também identificados 
como tendo das menores taxas médias de atracção, reforçando a ideia da fraca mobilidade dos 
trabalhadores presente nestes territórios. 
Na figura 13 estão representados os fluxos relativos médios intermunicipais de saída14 mais 
significativos na Região Centro (superiores a 1%). Da sua observação constata-se a existência 
de diversos fluxos com destino para a quase totalidade dos municípios capitais de distrito e 
para outros municípios mais populosos da Região Centro oriundos de municípios contíguos, tal 
como já tinha acontecido para o fluxo de entradas. Adicionalmente, verificaram-se saídas de 
numerosos municípios com destino a Lisboa, o que denota uma atractividade vincada deste 
município, quebrando-se aqui a lógica de proximidade e de contiguidade dos municípios. Este 
efeito de captação de trabalhadores torna-se mais evidente quando se verifica que 11 dos 51 
                                                      
 
 
14 O fluxo relativo intermunicipal de saída de trabalhadores relaciona o número de trabalhadores que se deslocaram de 
um município para o outro (isto é, que no ano n-1 constavam do total de trabalhadores do município A e que no ano n 
passaram a constar do efectivo do município B - saídas de A para B, do ano n-1) e o total de trabalhadores do 
município de origem (trabalhadores do município A, no ano n-1). Como tanto ao nível do numerador, como do 
denominador, foram consideradas as médias do período, o indicador obtido corresponde ao fluxo relativo médio 
intermunicipal. 
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fluxos representados tinham aquele município como destino, incluindo o mais expressivo, 
proveniente do município de Alenquer, onde se assistiu, em média, a uma saída de 3,5% dos 
trabalhadores para Lisboa, o que, em termos médios absolutos, se expressava em mais de 430 
trabalhadores por ano. Mesmo no caso do fluxo relativo menos importante, com origem em 
Torres Novas e destino na capital portuguesa, o número médio de trabalhadores foi expressivo, 
representando 15% das suas saídas. 
 

 
 
Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 13: Principais Fluxos Relativos Médios Intermunicipais de Saída de Trabalhadores, no 
período 2004 a 2007 
 
Fluxos relativos médios intermunicipais de saída elevados foram igualmente visíveis em Arruda 
dos Vinhos, Entroncamento e Óbidos (que, recorde-se, evidenciaram das mais altas taxas de 
repulsão), com destino a Loures, Santarém e Caldas da Rainha, respectivamente. Naqueles 
municípios, a proporção média de trabalhadores que, no total das respectivas saídas, se 
deslocou para os municípios referidos variou entre os 27%, no Entroncamento, e os 34% em 
Óbidos. Realce-se ainda a Marinha Grande onde, em média, 45% dos trabalhadores que 
saíram deste município se deslocaram para Leiria, fluxo que representou 1,9% dos 
trabalhadores a desempenhar funções na Marinha Grande. 
Da leitura conjugada das figuras 11 e 13 destaca-se que os pares de municípios que 
registavam os fluxos de saída mais significativos eram tendencialmente os mesmos que 
evidenciavam os fluxos de entrada mais expressivos: municípios adjacentes a capitais de 
distrito e a municípios densamente povoados. 
Até ao momento, a análise da mobilidade geográfica dos trabalhadores foi efectuada 
considerando separadamente duas componentes opostas, ou seja, os movimentos de entrada 
de trabalhadores, por um lado, e os movimentos de saída, por outro. Contudo, é da conjugação 
destes dois elementos que se poderá concluir pela efectiva atractividade ou repulsividade dos 
territórios. Esse retrato é efectuado na figura 14, onde se representa a taxa média de 
atractividade líquida, a qual corresponde à diferença entra as taxas médias de atracção e 
repulsão dos diversos territórios. Note-se que o padrão territorial identificado na análise de 
cada uma das componentes da taxa média de atractividade líquida, que evidenciava alguma 
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dualidade entre o litoral e o interior da região, deixou de se verificar (uma vez que existia uma 
preponderância semelhante nos movimentos de entrada e de saída de trabalhadores). 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 14: Taxa Média de Atractividade Líquida, no período 2004 a 2007 
 
A grande maioria dos municípios da Região Centro (85%) apresentou-se, em termos líquidos, 
no período 2004 a 2007, como repulsivo de trabalhadores por conta de outrem, existindo 
pontualmente e de forma dispersa no território regional, municípios que atraíram mais 
trabalhadores do que afastaram. A repulsividade do território regional fica ainda mais patente 
ao verificar-se que, para além do número de municípios que, em termos líquidos, atraíram 
trabalhadores ser consideravelmente inferior ao dos que repeliram, adicionalmente, as taxas de 
atractividade líquidas positivas apresentaram valores absolutos significativamente mais baixos 
que as taxas negativas. De facto, apenas Constância, Ovar e Oliveira de Frades observaram 
entradas médias líquidas de trabalhadores superiores a 0,5% do efectivo empregado por conta 
de outrem nos respectivos municípios. Em vinte municípios foram registadas taxas médias de 
atractividade líquida negativas inferiores a -1,26% (simétrico do máximo atingido pelo indicador 
em questão), tendo este valor mais que duplicado em Tondela, Pampilhosa da Serra e 
Entroncamento. Com perdas líquidas de trabalhadores igualmente importantes encontravam-se 
os municípios de Coimbra (-2,4%) e Mação (-2,3%). 
Um facto curioso assistiu-se no município de Trancoso que evidenciou uma taxa de 
atractividade líquida nula, ou seja, no período em análise e em termos médios, este município 
atraiu e repeliu idêntico número de trabalhadores. Refira-se, no entanto que, em termos anuais, 
se denotou um aumento contínuo ao nível da saída de trabalhadores, não se verificando o 
mesmo nas entradas. Outros municípios onde, em termos líquidos, não foram visíveis traços de 
repulsão ou atracção evidentes foram Óbidos, Ourém, Sabugal, Sobral de Monte Agraço, 
Oliveira do Bairro, Almeida e Lousã. 
Uma outra dimensão importante a ter em conta no estudo da mobilidade laboral relaciona-se 
com as alterações ocorridas nos postos de trabalho dentro de cada município, as quais não 
são consideradas como mobilidade geográfica, mas permitem aferir do dinamismo intrínseco 
aos diferentes territórios. Assim, na figura 15 retrata-se a mobilidade intramunicipal média no 
período em análise. Esta evidencia a inexistência de um padrão territorial no que respeita à 
proporção de trabalhadores que, embora mantendo-se no mesmo município, sofreu alguma 
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alteração ao nível do empregador e/ou da localização do estabelecimento onde prestava 
serviços. De facto, os municípios que revelaram algum dinamismo interno encontram-se quer 
nas sub-regiões do Pinhal Litoral, Oeste e Médio Tejo, caracterizadas por maiores densidades 
populacional e económica, quer em sub-regiões com características inversas, como a Beira 
Interior Sul (onde em Idanha-a-Nova foi atingido o valor máximo do indicador em questão), o 
Dão-Lafões e a Beira Interior Norte. 
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Fonte: cálculos próprios a partir de SILEET 
Figura 15: Taxa Média de Mobilidade Relativa Intramunicipal, no período 2004 a 2007 
 
Desta forma, foi nos municípios de Idanha-a-Nova (como já referido), Nelas, Caldas da Rainha, 
Coimbra e Abrantes que se observaram proporcionalmente mais alterações no local de 
trabalho dentro do próprio município (acima de 7%). No extremo oposto, encontravam-se Vila 
Nova da Barquinha, Constância, Belmonte, Murtosa, Penela e Vouzela (abaixo de 2,5%). 
Repare-se como estes municípios estão dispersos por quase metade das sub-regiões que 
compõem a Região Centro. Outro aspecto a adicionar à variabilidade do fenómeno diz respeito 
à gama de valores assumida pelo indicador que, como se verifica pela figura 15, é bastante 
discrepante. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise da mobilidade laboral na Região Centro permitiu perceber de que forma os territórios 
vivenciam os processos de ajustamento do mercado de trabalho. Do estudo desenvolvido 
emergem, em traços gerais, as seguintes conclusões: 
 A mobilidade institucional foi, entre 2004 e 2008, um fenómeno mais ténue na Região 

Centro que no país, tendo afectado apenas 10% dos trabalhadores por conta de outrem. 
 Tendencialmente, foram as sub-regiões do litoral, com maior peso populacional e 

económico, que evidenciaram maior dinâmica laboral apesar de, a nível municipal, este 
predomínio não ter sido tão evidente, verificando-se mesmo alguma dispersão territorial.  
 A maioria da mobilidade institucional foi provocada pela alteração da entidade 

empregadora, tendo-se observado uma tendência de maior concentração relativa nas sub-
regiões do litoral. 
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 Nas mudanças institucionais que decorreram da alteração de estabelecimento do 
trabalhador sem modificação do respectivo empregador não foi possível detectar um padrão 
territorial, estando o fenómeno globalmente distribuído pela região. 
 No que respeita às situações de inexistência de mobilidade institucional foi possível 

identificar a interioridade do fenómeno. 
 A análise da mobilidade geográfica dos trabalhadores da Região Centro permitiu concluir 

que, entre 2004 e 2007, a Região Centro se assumiu, em termos líquidos, como um território 
repulsivo, sucedendo o mesmo com todas as sub-regiões e com a maioria dos municípios que 
a integravam. Os poucos municípios com capacidade de atracção líquida encontravam-se 
pontualmente dispersos por toda a região.  
 As sub-regiões com as taxas de atracção mais elevadas foram também as que 

apresentaram as mais elevadas taxas de repulsão (nomeadamente, o Médio Tejo, o Oeste e o 
Baixo Mondego). Este fenómeno ocorreu igualmente a nível municipal, evidenciando cada vez 
mais territórios com semelhante preponderância nos movimentos de troca e não apenas com 
fluxos significativos num único sentido.  
 A análise da mobilidade geográfica entre pares de municípios permitiu detectar uma lógica 

de proximidade na mobilidade dos trabalhadores, sobretudo no caso dos municípios sede de 
distrito ou de grandes centros populacionais face aos municípios limítrofes, os quais 
funcionavam quer como pólos de atracção, quer como pólos de repulsão de trabalhadores, 
formando-se no território regional várias “coroas”. Na vertente das saídas foi igualmente visível 
o poder de atracção exercido pelo município de Lisboa, quebrando-se aqui a lógica da 
proximidade e da contiguidade dos municípios. 
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ANEXO I 
Mapa da Região Centro 
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ECONOMIA DA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO: ALGO DE 
NOVO? MAIS DO MESMO? 
 
João Policarpo R. Lima15 Malu Pinto16 e Sylas Ferreira17 
 
 
RESUMO 
Este trabalho examina o panorama atual das atividades econômicas da Zona da Mata de 
Pernambuco com o objetivo de identificar aspectos de mudança e de continuidade, bem como 
de buscar possíveis explicações para tais tendências que possam levar a melhorias nos 
padrões sabidamente insatisfatórios de qualidade de vida da sua população. O espaço da Zona 
da Mata é objeto do processo de acumulação de capital, concentrado na agro-indústria da 
cana, havendo momentos de expansão e de retração em função dos movimentos de seus 
mercados, particularmente do mercado internacional. Ao lado disso, observa-se também, 
movimentos de valorização de capital em alguns espaços urbanos da região, atraídos pelas 
facilidades da política estadual de incentivos fiscais, tendo ainda o Complexo Industrial 
Portuário de Suape como forte indutor de novos investimentos, que se localizam em cidades 
próximas e que tendem a provocar mudanças qualitativas na base econômica da região.  
 
ABSTRACT 
The paper examines nowadays economic activities in Pernambuco’s Forrest Zone worried with 
aspects of maintenance and changes which imply in patterns of life quality. This Zone is 
dominated by capital accumulation in sugar cane agro industry, which is particularly affected by 
the world market. In parallel, it is observed capital expansion in urban sectors attracted by fiscal 
incentives, which tends to imply changes in economic structure and have potentially capacity to 
expand patterns of life.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
A economia da Zona da Mata do Nordeste é sabidamente dominada pela produção de cana-
de-açúcar e de seus derivados desde a constituição daquela que veio a ser denominada por 
Furtado (1959) a “primeira grande empresa colonial agrícola européia.” Desde então vem 
enfrentando momentos de expansão e declínio, acompanhando a evolução do mercado do 
açúcar e, mais recentemente, do álcool, bem como refletindo o comportamento de seus 
agentes econômicos, ou seja, fornecedores de cana e usineiros.  
Durante décadas, ou séculos, os chamados agentes econômicos da Zona da Mata nordestina, 
embora apresentando heterogeneidades, vêm demonstrando traços de continuidade, lado a 
lado com algumas mudanças, sendo estas, em geral, mais lentas e menos profundas. Sem 
dúvida, surpreende a continuidade da hegemonia da agroindústria canavieira, tendo em conta 
as freqüentes fases de declínio historicamente observadas. No período colonial, os primeiros 
momentos de dificuldades foram postos pela saída dos holandeses do Nordeste e subseqüente 
iniciativa dos mesmos de produzir açúcar nas Antilhas, com o estabelecimento de uma 
concorrência antes inexistente. Apesar de sentir o golpe, a estrutura produtiva de então foi 
capaz de sobreviver, embora definhando lentamente (Furtado, 1959), com base nos baixos 
custos variáveis da mão-de-obra escrava e na abundância de terras, sem grandes 
modificações estruturais. Nas Antilhas, a produção de açúcar ganhou dinamismo com novas 
variedades de cana, maquinaria mais avançada, novos métodos de produção, novos derivados 
de cana como o rum, o que lhe conferiu vantagens significativas de custos de produção 
(Carvalho, 2002). Após a independência, este segmento vai acumular forças organizativas para 
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se manter ativo e para obter o suporte do Estado quando ameaças e oportunidades se fizeram 
presentes (Lima, 1988). E o suporte estatal assumiu proporções diferenciadas com a criação 
do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, em 1933, num momento de crise de superprodução, 
onde conflitos diversos colocavam em lados opostos produtores do Nordeste e do Sudeste, ao 
lado de disputas entre fornecedores de cana e usineiros. Estabelece-se assim uma intervenção 
bastante abrangente no setor, que envolvia, entre outras coisas, o estabelecimento de quotas 
de produção por unidade produtiva e por regiões, regulando-se ainda as exportações e os 
preços internamente. 
Nesse modelo de intervenção, conforme Carvalho (2002: 267): 
“A presença do Estado é absoluta. A reserva de mercado e a compra da safra garantiam a 
própria produção. A fixação de preço para a cana, álcool e açúcar garante a margem de lucro. 
A concessão de subsídios, especialmente em sua forma creditícia, viabiliza a produção por 
meio do mecanismo da equalização de custos em que a diferença de custo entre os produtores 
do Nordeste e do Centro-Sul seria coberta pelos subsídios originários da contribuição sobre a 
produção nacional de açúcar, transferidos pelo governo com o objetivo de proteger as regiões 
potencialmente menos competitivas, como a nordestina.”  
Esse esquema de proteção, enquanto eliminava riscos e garantia lucros aos produtores gerava 
também a acomodação e podava os mecanismos da concorrência intercapitalista, o que afetou 
mais o ramo nordestino, menos eficiente e sujeito a condições menos favoráveis do ponto de 
vista do regime de chuvas e da topografia.  
Nesse contexto, a extinção do IAA, em 1990, desnuda a menor eficiência de boa parte das 
unidades produtivas do Nordeste e lhes retira a rede de proteção. Em meio a esse novo 
ambiente, com a maioria das empresas industriais envoltas em elevado nível de endividamento 
e com menor competitividade frente ao ramo do Centro-Sul, as empresas nordestinas foram 
expostas à concorrência e passaram por um processo de reestruturação, que levou ao 
fechamento de várias unidades e à concentração da produção, juntamente com a 
modernização de unidades industriais e a práticas gerenciais mais adaptadas ao jogo da 
concorrência intercapitalista.  
“O resultado disso é o fechamento de 35 unidades produtivas de açúcar e álcool no Nordeste 
entre 1991/92 e 1999/2000. Isso implica redução de cerca de 31% das unidade nordestinas, 
enquanto no Brasil observou-se, no mesmo período, redução de pouco menos de 17% 
(Nascimento, 2001), o que mostra a maior concentração de problemas nessa região. “ (Lima e 
Sicsú, 2002: 292) 
“Embora ainda concentre o maior número de unidade produtoras de açúcar e álcool na região, 
o Estado de Pernambuco também concentrou, em termos nacionais, as perdas de usinas e 
destilarias que deixaram de funcionar, caindo de 42 para 28 (-14) o número delas, entre 
1991/1992 e 1999/2000. Alagoas vem em seguida nesse ranking com uma perda de 11 
unidades produtivas (Nascimento, 2001).” (Lima e Sicsú, 2002: 292/3) 
Vale realçar, no entanto, que essa situação mais desfavorável no Nordeste deu lugar a reações 
diferenciadas, tendo o ramo alagoano buscado algumas estratégias de superação das 
dificuldades que envolveram a introdução de inovações tecnológicas com vistas à 
diferenciação de produtos, à diversificação produtiva (mel rico invertido, co-geração de energia, 
complementaridade com a pecuária, irrigação, mecanização, novas variedades de cana, etc 
(Carvalho, 1999). Em Pernambuco, onde as condições de produção são menos favoráveis à 
mecanização, também podem ser notadas diferenciações com a introdução de alguns avanços 
tecnológicos e gerenciais (aproveitamento de áreas de várzeas, irrigação suplementar, 
otimização de processos produtivos, práticas de gestão profissionalizada etc) (Lima e Sicsú, 
2002). Mais recentemente, tais movimentos inovativos vêm se tornando mais freqüentes e 
abrangentes notando-se uma menor dispersão no quadro dos rendimentos agrícolas e da 
eficiência do parque industrial em Pernambuco (Sicsú, Kelner e Ferreira, 2010).  
Em meio a essas transformações das unidades de produção de açúcar e álcool, a Zona da 
Mata de Pernambuco experimentou, concomitantemente, algumas mudanças. Com isso 
expectativas variadas foram sendo formadas sobre o sentido das mesmas e sobre sua 
profundidade. Trata-se aqui da tão esperada diversificação produtiva que colocaria em relevo a 
possibilidade de avanços sociais mais generalizados no nível de vida da população, avanços 
que não foram observados até aqui com a soberana hegemonia da atividade canavieira.  
A reestruturação e diversificação da economia da Zona da Mata nordestina e pernambucana, 
diga-se, já era preconizada e recomendada no chamado Documento do GTDN, grupo de 
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trabalho comandado por Celso Furtado, que terminou dando origem à Sudene. Em momentos 
diversos essa orientação pareceu ganhar musculatura para decolar, mas até aqui esses 
movimentos terminaram sendo abortados, seja por articulações políticas de usineiros e 
fornecedores de cana, seja pela ação das chamadas forças do mercado.  
Não cabe aqui relatar tais situações específicas, mas vale lembrar que a última oportunidade 
mais concreta de vir a ocorrer uma mudança mais significativa na direção da diversificação da 
base produtiva deu-se nos anos 1990, tendo em vista que a extinção do IAA deixou a maioria 
das unidades produtivas (usinas e destilarias) em condições financeiras vulneráveis, com 
elevado nível de endividamento com bancos oficiais e com passivos trabalhistas vultosos. 
Diante disso, propostas de negociação dos débitos trabalhistas e das dívidas bancárias foram 
elaboradas, tentando promover articulações a favor da cessão de terras de usinas e destilarias 
endividadas para fins de reforma agrária. Apesar de contar com boa parte dos ingredientes a 
favor, essa via terminou não prosperando. 
Por outras motivações, entre as quais se destaca a atuação dos chamados movimentos 
sociais, a reforma agrária na Zona da Mata pernambucana terminou avançando e, conforme 
será visto mais adiante, há hoje um número significativo de assentamentos de reforma agrária 
que teriam, em principio, mais propensão à diversificação, substituindo a cultura da cana-de-
açúcar por culturas alimentícias, mais condizentes com o perfil da pequena produção familiar. 
Ocorre, entretanto, que mesmo nos assentamentos de reforma agrária a cultura da cana 
continua se impondo como uma alternativa relativamente mais favorável do ponto de vista do 
retorno econômico e assim a diversificação também não avançou, até aqui pelo menos, por 
essa outra via.18   
Tendo em vista o exposto, parece fazer sentido examinar mais de perto o panorama atual das 
atividades econômicas da Zona da Mata de Pernambuco com o objetivo de identificar possíveis 
aspectos de mudança e de continuidade, bem como de buscar possíveis explicações para tais 
tendências e ao mesmo tempo de analisar eventuais fatores que porventura estejam 
influenciando, a favor ou contra, mudanças mais efetivas que possam levar a melhorias nos 
padrões sabidamente insatisfatórios de qualidade de vida da população que habita nessa 
região. Essa é a proposta deste artigo e ao longo das próximas seções serão vistos os dados 
mais caracterizadores do panorama da economia da região, tentando-se de forma 
concomitante encontrar possíveis explicações para o comportamento da mesma.  
Conforme será exposto, o espaço produtivo da Zona da Mata pernambucana é objeto de 
atuação do processo de acumulação de capital, o qual concentra-se na atividade econômica 
predominante, ou seja, a agro-indústria da cana, havendo momentos de expansão e de 
retração em função dos movimentos de seus mercados, particularmente do mercado 
internacional onde os preços de suas commodities são determinados. Ao lado disso, observa-
se também, ainda de forma incipiente, movimentos de valorização de capital em alguns 
espaços urbanos da região de forma articulada com algumas cadeias produtivas que, aos 
poucos, se expandem em Pernambuco atraídas pelo mercado interno, estadual e nordestino, 
bem como pelas facilidades da política estadual de incentivos fiscais, tendo ainda o complexo 
industrial e portuário de Suape como forte indutor de novos investimentos, que se localizam em 
cidades próximas.  
Esses são os vetores de continuidade e de mudança que atuam na área, onde o predomínio 
por ora tem se mantido na esfera da continuidade, havendo, porém, indícios de uma maior 
dinâmica da acumulação no espaço urbano que poderá, a médio prazo, alterar para melhor o 
quadro tradicional da região. Nesse contexto, como será visto ao longo deste trabalho, a 
possibilidade de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população da Zona da 
Mata pernambucana dependeria mais da evolução positiva de elementos exógenos associados 
ao vetor de mudanças que do vetor de continuidade representado pela manutenção, mesmo 
que “modernizado”, do peso do segmento sucro-alcooleiro. 
Vale aqui ressaltar que o caso em exame mostra que o desenvolvimento de uma região nem 
sempre pode ser obtido a partir de atividades exportadoras, como advogam adeptos da 

                                                      
 
 
18 Sobre isso, ver, por exemplo, Silva Junior e Machado (2008), Pereira e Sousa (2002), bem como 
comentários feitos ao longo deste trabalho. Note-se que também não houve, até aqui, pelo menos, 
melhora mais expressiva nas condições de vida da população envolvida. 
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chamada teoria da base exportadora, ou mesmo a partir apenas de atividades endógenas. 
Como se sabe, a Zona da Mata pernambucana é uma região que há séculos exporta derivados 
da cana e nem assim consegue melhorar seus indicadores de qualidade de vida da população.  
Na verdade, o caso em estudo está mais próximo de um enclave, tendo em conta a reduzida 
articulação da agroindústria canavieira com o resto de sua economia, bem como os elevados 
vazamentos de renda para outras regiões. Parece ser, assim, uma situação secular de 
subdesenvolvimento, onde a saída para um melhor padrão de vida da população está mais 
ligada à implantação de novas atividades, onde a política econômica tem papel crucial para 
definir formas de tornar a região mais atraente à valorização do capital para que essas novas 
atividades possam ser viabilizadas.  
Na verdade o entendimento do funcionamento da economia da Zona da Mata pernambucana 
pode ser rastreado a partir de suas origens coloniais conforme a análise clássica de Furtado 
em Formação Econômica do Brasil. Embora alguns elementos tenham sido modificados, 
alguns traços mais marcantes mantém-se até hoje. O que chama a atenção é a baixa 
capacidade estrutural de geração de encadeamentos de mercado interno, para frente ou para 
trás, a partir do fluxo de rendimentos gerados nessa economia, uma vez que as inversões, na 
era escravista, transformavam-se, em parte, 
“(...)em pagamentos feitos no exterior: é a importação de mão-de-obra, de equipamentos e de 
materiais de construção; a parte maior, sem embargo, tem como origem a utilização mesma da 
força de trabalho escravo. (...) Sendo assim, a nova inversão fazia crescer a renda real apenas 
no montante correspondente à criação de lucro para o empresário. Esse incremento de renda 
não tinha, entretanto, expressão monetária, pois não era objeto de nenhum pagamento. “ (p. 
64) 
No caso dos gastos em consumo também havia um mecanismo similar, sendo a maior parte 
deles realizada no exterior e uma outra parte resultante do uso do trabalho escravo para gerar 
bens e serviços, sem dispêndios monetários, portanto. A repercussão monetária que havia era, 
principalmente, ligada à compra de produtos da pecuária que foi aos poucos se interiorizando, 
também numa lógica pouco monetizada. Sendo assim, conclui Furtado: 
“ Não havia, portanto, nenhuma possibilidade de que o crescimento com base no impulso 
externo originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão. O crescimento em 
extensão possibilitava a ocupação de grandes áreas, nas quais se ia concentrando uma 
população relativamente densa. Entretanto, o mecanismo da economia que não permitia uma 
articulação direta entre os sistemas de produção e de consumo, anulava as vantagens desse 
crescimento demográfico como elemento dinâmico do desenvolvimento econômico.“ (p. 68). 
Essa caracterização feita por Furtado, referente ao período colonial, pode ainda ser vista hoje 
na região, embora de forma menos “radical” no que diz respeito aos vazamentos da renda. 
Hoje a agroindústria canavieira usa trabalhadores assalariados que consomem bens e serviços 
ofertados pelo mercado e se abastecem de alguns insumos localmente. A intensidade desses 
efeitos multiplicadores, no entanto, é reduzida por serem os salários pagos muito próximos ao 
salário mínimo, gerando uma massa expressiva, mas nem tanto, sendo os insumos e os bens 
de capital das reinversões em sua maior parte provenientes de outras regiões, ainda que uma 
parte seja produzida no entorno da Zona da Mata, ou seja, na Região Metropolitana do Recife. 
No caso dos salários deve-se ter em conta também que o uso de mão-de-obra é mais intensivo 
na época da colheita da cana, o que significa que durante seis meses do ano estes 
trabalhadores ficam desempregados, portanto sem renda regular, e passam a depender de 
trabalhos eventuais, com o que se reduz o seu poder de compra e conseqüentemente as 
repercussões positivas desses gastos.  
Assim, os efeitos multiplicadores do segmento sucro-alcooleiro sobre a base econômica da 
região ficam mais vinculados ao comércio varejista e atacadista, este em menor magnitude, à 
construção civil, aos pagamentos de impostos e ao desenvolvimento de serviços públicos e 
outros serviços, além de produtos derivados da agricultura mercantil de alimentos. Embora de 
alguma relevância, esses efeitos são débeis e continuam não originando o “processo de 
desenvolvimento de autopropulsão” para recuperar a terminologia de Furtado. Para que isso 
ocorra há que se romper com essa lógica predominante e atrair investimentos para outros 
segmentos produtivos, além de dinamizar a utilização de potencialidades locais, o que significa, 
em suma, a diversificação de atividades, seja a partir da atração de capitais externos à região, 
seja, complementarmente, através do desenvolvimento e atividades endógenas. O desafio da 
diversificação, que precisa ser enfrentado, defronta-se com a força da atividade canavieira, 
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principalmente quando o mercado de açúcar e álcool mostra-se favorável, que domina a 
economia da região e assim as mudanças até aqui observadas têm evoluído lentamente, 
conforme será visto nas seções seguintes. 
 
 
 
2. O COMPORTAMENTO RECENTE DO SETOR ÁLCOOL-AÇUCAREIRO NO 
BRASIL E NO MUNDO E SUAS PERSPECTIVAS. 
Antes de examinar o quadro atual da economia da Zona da Mata faz-se aqui um breve olhar 
sobre os movimentos mais recentes da acumulação de capital no segmento produtor de açúcar 
e álcool no Brasil e no resto do mundo, já que essa dinâmica tem forte influência na região. 
 O setor sucroalcooleiro no mundo tem se transformado de maneira significativa nesses últimos 
anos, tendo como fatores destas transformações, por exemplo, a maior necessidade de açúcar 
pelas indústrias alimentícias e o aumento da demanda por combustíveis alternativos ao 
petróleo, altamente poluente, mas, que ainda figura como a fonte de energia mais importante 
do mundo. O Brasil é o principal agente produtor e exportador de açúcar, possuindo também, 
vantagem comparativa absoluta em relação aos demais países, tanto na produção de açúcar, 
quanto de álcool. Isto resulta de fatores como a secular experiência e a aptidão edafo-climática 
para o plantio da cana-de-açúcar, incentivos por parte do governo em sua produção, como o 
PROALCOOL, que teve importante atuação até o inicio da década de 1990, e a facilidade de 
crédito para investimento no setor, bem como o desenvolvimento de carros flex (movidos a 
álcool e gasolina), a partir de 2003, que em 2009 já representava 92% dos carros produzidos 
no Brasil.  
A agro-indústria da cana no Brasil vem expandindo suas fronteiras agrícolas, principalmente no 
eixo centro-sul, em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Este último, por 
exemplo, já na safra 2002/03, ultrapassou a produção do estado de Pernambuco, tradicional 
produtor, tendo registrado, na safra 2008/09, o dobro da produção pernambucana (segundo 
dados da ÚNICA), situada em torno de 17 milhões de toneladas por safra (média das  cinco 
safras, a partir da Tabela 1), em contraste com Minas Gerais, que na safra 2008/09, produziu 
algo em torno de 48 milhões de toneladas de cana. Esses dados, dos estados de Minas Gerais 
e Pernambuco, traduzem bem o que vem acontecendo com o setor sucro-alcooleiro nas 
regiões a que pertencem, ou seja, a expressiva expansão do setor no eixo centro-sul, e a perda 
de expressividade no cenário nacional do eixo norte-nordeste (Tabela 1). Efetivamente, na 
safra 2004/05 a cana processada pela indústria do eixo norte-nordeste representava cerca 
14,8% do total nacional e na safra 2008/09 apenas 11,2%. Concorre para isso, entre outros 
fatores, diga-se, a disponibilidade de área cultivável que é maior nos estados do Centro-Sul, 
estando esta no Norte-Nordeste, principalmente na Zona da Mata, já quase que totalmente 
ocupada. 

Tabela 1: CANA-DE-AÇÚCAR PROCESSADA PELAS USINAS BRASILEIRAS (2004/05 à 
2008/2009) 
Unidade: Toneladas 
Safra 2004/05 2005/2006 2006/07 2007/08 2008/09 
PERNAMBUCO 16.684.867 13.858.319 15.293.700 19.844.415 18.949.518 
SÃO PAULO 230.280.444 243.767.347 263.870.142 296.242.813 346.292.969 
CENTRO-SUL 328.697.362 337.714.418 372.285.061 431.113.603 504.962.891 
NORTE-NORDESTE 57.392.755 49.727.458 53.250.700 64.609.676 64.099.738 
BRASIL 386.090.117 387.441.876 425.535.761 495.723.279 569.062.629 
Fonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA. Disponível 
no site: www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica. 
  
Afora a disponibilidade de área, deve-se ter em conta também que a produtividade agrícola da 
cana tem crescido de forma mais expressiva no resto do Brasil, particularmente em São Paulo, 
enquanto em Pernambuco, por exemplo, esse índice, embora com tendência crescente, fica 
ainda muito aquém da média no Brasil e de estados como São Paulo ou Paraná (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Produtividade da cana-de-açúcar (t/ha)- Brasil, São Paulo e Pernambuco. 

 
Fonte: IBGE- Produção Agrícola Municipal. 
 
Nesses últimos anos a demanda externa por açúcar tem se mantido aquecida, por conta do 
nível relativamente baixo dos estoques e de freqüentes problemas climáticos nos países com 
maior participação nas exportações no mercado internacional, junto com a expansão da 
demanda por álcool por razões ligadas ao aquecimento global.19 As tabelas 2 e 3 exemplificam 
bem, o que tem acontecido com as exportações do açúcar, que em nove anos (de 2000/01 a 
2008/09), cresceram cerca de 300%, enquanto as exportações de etanol, neste mesmo 
período, cresceram algo em torno de 5.000%, dados que representam bem as mudanças que 
surgiram nesta ultima década e que favoreceram fortes inversões de capital no setor no Brasil 
e no Mundo. No caso do etanol, a expansão da demanda tem sido incentivada por medidas 
políticas, como as metas estipuladas pelo protocolo de Kioto para a criação de fontes de 
energias alternativas e menos poluentes, já que o álcool, produzido da cana, produz cerca de 
60% menos carbono que a gasolina e também, pelo desenvolvimento de carros 
bicombustíveis, a partir de 2003. 
 

TABELA 2: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR (BRUTO E REFINADO) (2000/01-
2008/09) 

ANO SAFRA 
QUANTIDADE (milhares de toneladas) 

                Brasil                   Centro-
Sul Norte-Nordeste 

2000/01 6.953,1 5.098,5 1.854,7 
2001/02 11.038,7 9.205,2 1.833,5 
2002/03 15.433,9 13.223,1 2.210,9 
2003/04 14.048,5 11.576,2 2.472,3 
2004/05 16.585,7 13.933,9 2.651,8 
2005/06 17.598,8 14.744,6 2.854,2 
2006/07 19.596,8 16.991,6 2.605,2 
2007/08 18.608,2 16.443,4 2.164,7 
2008/09 20.794,9 17.694,7 3.100,2 
 Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex).  
 
 
 
                                                      
 
 
19 Sobre isso, ver “Preço do Açúcar volta a aumentar no mercado internacional”, Plínio Nastari, Folha de 
São Paulo, 17/09/10.  
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Tabela 3: Exportações de Etanol(Anidro e Hidratado) pelo Brasil 

ANO SAFRA 
VOLUME (milhões de litros) 
Brasil Centro-Sul Norte-Nordeste 

2000/01 94,0 51,9 42,1 
2001/02 516,5 436,1 80,5 
2002/03 817,6 532,0 285,6 
2003/04 956,1 625,4 330,7 
2004/05 2.478,2 1.905,6 572,6 
2005/06 2.615,6 2.104,3 511,3 
2006/07 3.691,6 3.272,1 419,5 
2007/08 3.624,8 3.081,0 543,8 
2008/09 4.721,9 4.249,7 472,2 
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 
          
Dadas as condições favoráveis do mercado, o Brasil tem experimentado aumentos sucessivos 
na produção de etanol e açúcar, conforme dados das tabelas 4 e 5 . Para isto, os investimentos 
no setor têm se mantido. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
a previsão da safra 2010/11 de cana-de-açúcar que está sendo moída pela indústria 
sucroalcooleira é de 651,51 milhões de toneladas. Se confirmada, haverá aumento de 7,8% na 
produção total em relação à safra 2009/2010 (604,51 milhões de toneladas), alcançando 
recorde nacional. A perspectiva positiva leva em conta a projeção de que o setor utilizará 470 
mil hectares a mais em 2011/2012 para produzir cana. Além disso, há a perspectiva de que 
outros 600 mil hectares, já plantados no ciclo atual, sejam renovados no ano que vem para a 
produção de cana em 2011/2012.  
 
Tabela 4: Produção Brasileira de açúcar (2004/05 à 2008/2009) 
Unidade: Toneladas 
Safra 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
PERNAMBUCO 1.464.335 1.215.389 1.357.300 1.684.094 1.521.275 
SÃO PAULO 16.494.931 16.833.595 19.503.032 19.139.062 19.662.436 
CENTRO-SUL 22.085.132 22.084.810 25.784.133 26.200.606 26.749.819 
NORTE-NORDESTE 4.536.089 3.820.913 4.098.300 4.825.564 4.299.387 
BRASIL 26.621.221 25.905.723 29.882.433 31.026.170 31.049.206 
Fonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA. Disponível 
no site: www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica.  
 
Nesse contexto, investimentos internacionais têm sido dirigidos ao setor no Brasil em uma 
cadência considerada adequada: não há euforia e nem abandono de projetos, pois, muitos dos 
investimentos que acabaram sendo postergados em 2008, em função dos impactos da crise 
financeira internacional, já começaram a ser retomados. No mundo, é esperado que nessas 
próximas safras a Índia retome sua condição de exportador, e a China aumente suas 
importações, causando maior estabilidade no mercado internacional. Com isso, os preços do 
açúcar provavelmente permanecerão atraentes20 para países como o Brasil, que tem evidentes 
vantagens de custo relativamente a outros competidores, vantagens essas que também se 

                                                      
 
 
20 Por conta das históricas oscilações do mercado do açúcar, no entanto, essa expectativa favorável está 
sujeita a flutuações de curto prazo.  
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colocam para os produtores do Nordeste, mesmo tendo estes custos relativos maiores em 
relação aos produtores do Centro-Sul. (Sicsú, Kelner e Ferreira, 2010).  
 
 

Tabela 5: Produção Brasileira de Etanol (2004/05 à 2008/2009) 

Unidade: Mil litros 
Safra 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

PERNAMBUCO 414.843 328.059 318.938 508.477 530.467 

SÃO PAULO 9.107.457 9.985.276 10.910.013 13.334.797 16.722.478 

CENTRO-SUL 13.591.355 14.352.542 16.006.345 20.333.466 25.101.963 

NORTE-NORDESTE 1.825.313 1.594.452 1.712.864 2.193.358 2.410.999 

BRASIL 15.416.668 15.946.994 17.719.209 22.526.824 27.512.962 
Fonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA. Disponível 
no site: www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica. 
 
O contexto descrito, susceptível à expansão de inversões de capital na produção de cana e 
derivados, ajuda a entender o que se passa nos últimos anos  em Pernambuco, conforme os 
dados das Tabelas 1, 4 e 5, onde também ocorrem aumentos de produção, embora a taxas 
bem  menores que as observadas em outros estados (Ver Gráfico 2), o que, em boa parte, 
deve-se às limitações de área cultivável e de condições de relevo e clima menos favoráveis, 
conforme comentado anteriormente. 
 

 
               Fonte: ÚNICA 
 
 
3. O PANORAMA ATUAL DA OCUPAÇÃO DOS SOLOS E DO PADRÃO 
OCUPACIONAL.    
A análise dos dados do IBGE sobre o uso do solo na Zona da Mata de Pernambuco 
demonstra, sem muitas dúvidas, que a cana-de-açúcar continua soberana no cotejo com outras 
culturas praticadas no território em estudo. Conforme os dados disponíveis na série Produção 
Agrícola Municipal, há uma forte regularidade na distribuição da área plantada entre as culturas 
mais importantes na área estudada, sendo as mesmas muito concentradas em torno de 
algumas poucas culturas e sendo ainda a cana-de-açúcar a que ocupa cerca de 90% da área 
plantada ao longo de uma série de anos que vai de 1998 a 2008 (Tabela 6). Banana, 
mandioca, coco-da-baia, feijão e milho são as culturas que, afora a cana, detém algum espaço 
no uso do solo plantado, porém com pouco peso no total. Note-se ainda que na série aqui 
observada a área cultivada com cana-de-açúcar sofre variações, de 348,9 mil ha em 1998, 
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para 264, 6 mil ha em 2003, com recuperação gradativa até 2008 (341,5 mil ha), 
acompanhando as tendências do mercado de açúcar e álcool.  
 
Tabela 6 – Zona da Mata de Pernambuco: Área Plantada das Principais Culturas – 1998/2008 
Ano Área 

Plantada 
Cana-de-
açúcar Mandioca Milho Feijão Banana Coco-da-

baía Outros 

  Ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
1998 387.955 348.968 90,0 10.463 2,7 2.597 0,7 2.377 0,6 12.983 3,3 7.038 1,8 3.529 0,9
1999 315.604 273.688 86,7 8.128 2,6 3.980 1,3 5.367 1,7 15.392 4,9 6.639 2,1 2.410 0,8
2000 312.335 271.878 87,0 6.292 2,0 3.783 1,2 4.752 1,5 16.806 5,4 5.895 1,9 2.929 0,9
2001 353.744 314.749 89,0 8.280 2,3 1.150 0,3 1.669 0,5 19.847 5,6 5.336 1,5 2.713 0,8
2002 335.275 296.946 88,6 8.789 2,6 1.505 0,4 1.960 0,6 17.136 5,1 6.260 1,9 2.679 0,8
2003 300.777 264.650 88,0 5.992 2,0 1.622 0,5 2.028 0,7 17.616 5,9 6.436 2,1 2.433 0,8
2004 302.781 268.466 88,7 6.616 2,2 1.248 0,4 1.768 0,6 15.683 5,2 6.559 2,2 2.441 0,8
2005 307.354 274.087 89,2 7.203 2,3 789 0,3 1.133 0,4 15.134 4,9 6.586 2,1 2.422 0,8
2006 309.382 276.850 89,5 6.104 2,0 873 0,3 1.142 0,4 15.842 5,1 6.657 2,2 1.914 0,6
2007 329.566 297.000 90,1 5.688 1,7 987 0,3 1.125 0,3 16.166 4,9 5.985 1,8 2.615 0,8
2008 380.439 341.503 89,8 7.609 2,0 1.432 0,4 1.949 0,5 18.645 4,9 6.479 1,7 2.822 0,7
Fonte: IBGE Produção Agrícola Municipal 
 
Vale observar que a elevada concentração da área plantada reproduz-se nas três micro-
regiões que formam a Zona da Mata pernambucana, sendo que na micro-região de Vitória de 
Santo Antão a predominância da cana apresentou-se um pouco inferior até 2007 (pouco acima 
de 80%), mas em 2008 aproxima-se do patamar dos 90% observados nas demais micro-
regiões (Tabelas 7, 8 e 9, no ANEXO).   
Na verdade, observando com mais cuidado os dados, pode-se ver que as variações da área 
plantada total acompanham a variação da área cultivada com a cana, a qual por sua vez, 
associa-se com as tendências do mercado de açúcar e álcool. No gráfico 3, essa tendência 
pode ser bem visualizada, podendo-se observar também a estabilidade da área cultivada com 
as demais culturas citadas. Assim, ao longo dos últimos dez anos a diversificação de culturas 
não se sobressai na região. Ou seja, a diversificação que parecia ter sido iniciada nos anos 
1990, em vista do fechamento de várias unidades industriais do setor sucro-alcooleiro e da 
menor rentabilidade da cana para os produtores menores, terminou não avançando, ou foi 
abortada pela reestruturação do parque industrial e pela expansão da demanda de açúcar e 
álcool.  
  
Gráfico 3: Zona da Mata de Pernambuco: Evolução da área cultivada (ha)  
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Essa hegemonia pode ser explicada por ser a cultura da cana uma das poucas na região que 
tem sua produção e comercialização bem estruturada,21 conseguindo assim manter a 
dominação no cultivo mesmo nas terras que não são de propriedade das usinas de açúcar e 
álcool. Aliás, a estrutura de propriedade das terras é um outro fator que contribui para a 
estabilidade da área plantada com cana-de-açúcar, já que a maior parte das terras cultiváveis 
da região pertence às usinas de açúcar e álcool que cultivam a cana para abastecer as 
unidades industriais. Enquanto isso, nota-se em algumas propriedades que não pertencem às 
usinas o cultivo de banana e mandioca, principalmente, cuja área não se altera muito, 
provavelmente por conta das limitações de mercado, da menor rentabilidade, da 
comercialização deficiente, etc. Esse fato será retomado mais adiante neste trabalho, quando 
será abordada a reforma agrária e o uso da terra em seus assentamentos na Zona da Mata. 
 
 
4. OS VÍNCULOS FORMAIS DE EMPREGO NA ZONA DA MATA 
PERNAMBUCANA. 
Outra forma de olhar o panorama da economia da região em estudo é acompanhar a evolução 
dos vínculos formais de emprego, o que dá também uma idéia das atividades econômicas mais 
exercitadas na Mata como um todo, incluindo os segmentos urbanos. Para isso pode-se 
recorrer aos dados da RAIS, conforme mostra a Tabela 10.  
 
Tabela 10 – Zona da Mata Pernambucana: Vínculos Formais de Emprego (1998/2008) 
SUBS IBGE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EXTR MINERAL 156 162 173 142 128 149 187 173 215 203 154 
MIN NAO MET 1762 2112 2347 2305 2278 2163 2490 2486 2886 3198 3278 
IND 
METALURG 171 192 557 1103 1154 1219 1371 1339 1221 1410 1226 

IND MECANICA 76 76 57 60 85 97 100 99 120 165 159 
ELET E COMUN 68 69 86 226 136 69 62 93 135 71 99 
MAT TRANSP 63 46 78 83 90 99 83 80 97 140 124 
MAD E MOBIL 229 273 260 268 277 256 291 320 316 298 348 
PAPEL E GRAF 407 406 414 437 407 430 459 498 572 581 745 
BOR FUM 
COUR 187 195 189 205 105 106 111 119 172 216 137 

IND QUIMICA 111 317 208 274 438 475 513 483 5333 503 597 
IND TEXTIL 639 697 579 677 527 560 601 626 485 625 561 
IND CALCADOS 652 788 801 920 1065 209 1191 1219 1201 1189 1072 
ALIM E BEB 34368 29714 33281 34921 32383 30517 35694 40468 41921 51283 52586 
SER UTIL PUB 709 512 417 266 325 371 382 341 346 381 332 
CONSTR CIVIL 897 546 664 712 885 512 592 763 1302 1732 2551 
COM VAREJ 7736 8737 9418 10379 11135 11298 12067 12908 14264 15836 16324 
COM ATACAD 575 650 732 788 930 967 878 1096 1065 1561 1862 
INST FINANC 497 476 470 446 495 505 514 633 637 653 854 
ADM TEC 
PROF 1001 1015 1205 1133 1106 2471 1918 1803 984 879 1622 

TRAN E 
COMUN 514 598 969 670 912 837 898 987 1041 1171 1199 

ALOJ 
COMUNIC 1437 1644 1641 1837 1830 2202 1889 2290 2493 2720 3520 

MED ODON 
VET 1147 1040 1168 1216 1254 1208 1248 1345 1258 1266 1563 

ENSINO 1345 1495 1334 1856 1644 2101 2435 2345 2373 2475 2491 
ADM PUBLICA 24681 24532 24755 26949 30028 31480 31908 36461 38909 42602 40536 
AGRICULTURA 23722 19533 22355 21940 27018 33812 32876 26644 28817 24092 19273 
OUTR/IGN 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 103182 95825 104158 109813 116635 124113 130758 135619 148163 155250 153213

                                                      
 
 
21 Isso significa comercialização assegurada pelas usinas, coleta da cana na propriedade e financiamento 
de capital de giro por bancos oficiais ou através de repasses das unidades produtivas. 
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Fonte: MTE – RAIS 
 
Em primeiro lugar, merece destaque na análise dos dados o crescimento de quase 50% no 
total de vínculos de emprego para a região da Mata ao longo dos dez anos da série, o que será 
aqui examinado com mais detalhes a seguir.  
Em meio aos dados do emprego formal, destacam-se os subsetores alimentos e bebidas, 
administração pública, agricultura e comércio varejista com quantitativos bem superiores aos 
demais e apresentando evolução positiva, exceto no caso do subsetor agricultura que cresce 
entre 1998 e 2003, caindo em seguida22. Note-se então que o subsetor alimentos e bebidas, 
exatamente onde se enquadram os vínculos de emprego da agro-indústria canavieira, é o que 
mais gera emprego, apresentando 52.586 vínculos em 2008 (34.368 em 1998).23  
Essa predominância do emprego no segmento sucro-alcooleiro pode ser explicada pela 
elevada utilização de mão-de-obra nas atividades de cultivo da cana, notadamente na fase de 
colheita, onde a mecanização avançou em algumas etapas, porém a tarefa de corte da cana 
mantém-se muito dependente do uso de mão-de-obra, em boa parte por conta da declividade 
dos terrenos, que dificulta a introdução de máquinas para o corte, mas também por conta da 
existência de oferta de mão-de-obra cujos salários não são muito elevados. 
Destaque-se ainda que os vínculos bastante expressivos e crescentes no item Administração 
Pública refletem um fenômeno relativamente comum nos estados e municípios brasileiros onde 
o emprego público é uma forma de acomodar parte da população economicamente ativa que 
não consegue se engajar em atividades privadas. Ao lado disso, refletem também a expansão 
de serviços públicos nas áreas de educação, saúde, segurança, etc pressionados pelo 
crescimento demográfico e pelas maiores cobranças da sociedade para que o aparelho estatal 
preste seus serviços de forma mais eficiente, o que exige mais contratações.  
 
Gráfico 3 – Zona da Mata-PE: Evolução do emprego formal (sub-setores selecionados) 
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Fonte: MTE – RAIS 
 
Vale observar que, somados, os subsetores alimentos e bebidas e agricultura24 detinham, em 
2008, 46,9% do total dos vínculos empregatícios, percentual que sobe para 63,7% ao se 
subtrair a Administração Pública do total do emprego.  Isso demonstra, mais uma vez, o peso 
                                                      
 
 
22 Os vínculos encontrados em Administração Pública apresentam também uma queda entre 2007 e 
2008, depois de crescerem, consistentemente, 72,6% entre 1998 e 2007. 
23 Note-se que, em 2008, os itens Fabricação e Refino de Açúcar e Produção de Álcool representaram 
cerca de 94% dos vínculos empregatícios incluídos em Alimentos e Bebidas (92,5% em 1998), conforme 
a RAIS. 
24 No subsetor Agricultura, o item Produção de lavouras temporárias, onde se enquadra majoritariamente 
a produção de cana, detinha cerca de 78,0% em 2008 (77,4% em 1998), conforme detalhamento obtido 
da RAIS. 
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majoritário da agro-indústria canavieira no quadro da economia da Mata pernambucana 
(Gráfico 3), embora esse peso em 2008 tenha apresentado uma pequena redução em relação 
ao que era em 1998. Vale destacar ainda que em vista da maior informalidade do emprego na 
zona rural e do emprego familiar nos assentamentos de reforma agrária, que também cultivam 
cana-de-açúcar, que não aparecem nos dados da RAIS, esse peso deve ser bem superior ao 
que os dados disponíveis indicam.  
Ademais, pelo Gráfico 3 pode-se notar que a curva do emprego em Alimentos e Bebidas 
apresenta tendência de crescimento similar, com inclinação um pouco mais acentuada, à do 
Comércio Varejista, sugerindo que, em sintonia com o que foi dito na Introdução deste trabalho, 
a expansão da economia canavieira impacta de forma significativa sobre o comércio varejista 
da região.  
Outro aspecto a destacar nesse quadro do emprego no setor sucro-alcooleiro é a sua elevada 
sazonalidade em vista da maior intensidade de contratações no período do corte da cana, 
usualmente no período de setembro a março. Por conta da declividade de boa parte dos 
terrenos ocupados com cana na região a possibilidade de mecanização do corte ainda é pouco 
factível, porém sabe-se que há movimentações dos usineiros no sentido de adaptar máquinas 
já utilizadas em países, como a Austrália, com o objetivo de substituir a mão-de-obra na 
colheita, com o que também seria evitada a queima da cana antes do corte. Essa busca tem, 
além da motivação de reduzir custos, a intenção de atender às pressões ambientalistas 
contrárias à queima da cana antes da colheita.  
Por conta disso, é provável que num futuro não muito remoto a demanda por mão-de-obra no 
setor seja significativamente reduzida, o que vai exigir da política pública atenções adicionais 
para a geração de ocupações que substituam o emprego atualmente existente no corte da 
cana.25 Caso isso venha mesmo a ocorrer, os efeitos multiplicadores da atividade canavieira 
que já são limitados tenderão a ser reduzidos, fato que torna mais premente a busca por novas 
alternativas de geração de emprego e renda.  
Alguns destaques adicionais merecem ser feitos do ponto de vista da evolução setorial do 
emprego. Entre os setores que apresentam quantitativos menores de emprego, alguns deles 
surgem com crescimento mais expressivo nos últimos anos da série aqui considerada. São 
eles minerais não metálicos, metalurgia, química, calçados, transporte e comunicações e 
alojamento e comunicações, afora o comércio varejista cujo quantitativo é bem mais expressivo 
e também crescente, conforme já comentado. Tratam-se de atividades não tradicionais na 
região que vêm se expandindo, muito provavelmente, por indução da política de incentivos 
fiscais do Governo Estadual26 e do estímulo da política educacional de ensino superior ao setor 
privado.  
Embora ainda pouco expressivos, esses dados indicam alguma diversificação de atividades 
urbanas, provavelmente em vista de projetos industriais ali localizados, seja pela proximidade 
com o Complexo de Suape, seja por indução da política estadual de incentivos fiscais, 
conforme já mencionado. No caso do setor alojamento e comunicações há ainda a destacar o 
papel indutor de novas atividades advindas dos atrativos turísticos de praias, principalmente, e 
engenhos de açúcar, que vêm se destacando nos últimos anos como atraindo investimentos e 
gerando emprego e  renda na economia estadual.27 
Por outro lado, vale observar que o desempenho conjunto dos demais setores mencionados na 
Tabela 10, ou seja, excetuando alimentos e bebidas, administração pública, agricultura e 
comércio varejista, sugere a existência de alguma dinâmica de mudança no contexto das 
atividades urbanas. Ou seja, ainda que gradual e lentamente, pode-se perceber que um 
conjunto variado de atividades que geram um número menos expressivo de vínculos de 
                                                      
 
 
25 Em vista da expansão de atividades como construção civil e outras de menor qualificação, já percebe-
se alguma migração de cortadores de cana para atividades urbanas, principalmente na Mata Sul, fato que 
diminui a disponibilidade de mão-de-obra para o corte de cana e pode gerar alguma pressão salarial, 
estimulando assim a adoção do corte mecanizado, caso persista essa maior absorção de mão-de-obra 
em atividades urbanas menos qualificadas.  
26 Sobre isso, ver comentários na seção 6 deste trabalho. 
27 O turismo cresceu bastante nos municípios de Ipojuca (no seu distrito de Porto de Galinhas) e em 
Tamandaré na Mata Sul. Essa atividade tende a se expandir e já apresenta efeitos positivos em termos 
de geração de emprego e renda, conforme pode ser visto em BRAGA e LIMA ( 2011). 
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emprego formal estão participando mais ativamente no quadro geral das atividades 
econômicas. Isso pode ser percebido com base na média de vínculos de emprego destas 
atividades, ou seja, aquelas que não as 04 citadas anteriormente, que no período 1998/2000 
era de 13.455 (13,3% do total), passando para 23.390 (15,4% do total). Assim, por conta da 
política de incentivos fiscais do Governo do Estado e da exploração de potencialidades locais, 
a diversificação que não ocorre na zona rural está se configurando como possível de ocorrer 
nas áreas urbanas28, embora ainda em grau reduzido, à medida que o processo de 
acumulação na indústria e nos serviços vá ampliando seu âmbito, fenômeno que não se liga 
diretamente com a expansão da economia canavieira, vale frisar, em conformidade com o 
argumento exposto na seção introdutória deste trabalho. 
 
 
5. OS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA E A CANA-DE-AÇÚCAR. 
Ao longo da década de 1990 e dos anos 2000, a reforma agrária vem sendo implantada na 
Zona da Mata num processo já expressivo com um número razoavelmente elevado de hectares 
tendo sido objeto de distribuição por parte do INCRA, em resposta à mobilização dos 
movimentos sociais tipo Movimento dos Sem Terra (MST), FETAPE, Comissão Pastoral da 
Terra e Comunidades Eclesiais de Base. Em função disso, cerca de 17,5 mil hectares estão de 
posse de assentados nas micro-regiões Mata Setentrional e Vitória de Santo Antão somadas, 
enquanto outros 108,6 mil hectares foram alocados a assentados na Mata Meridional (Tabelas 
11 e 12). No total são pouco mais de 126 mil hectares alocados para fins de reforma agrária na 
Zona da Mata de Pernambuco, uma área bastante expressiva, portanto, tendo em vista o total 
da área plantada em 2008, que ficou próxima de 380 mil hectares, ou seja, pouco mais de 30% 
desta. Claro que nesse total de área de reforma agrária deve-se ter em conta que parte não é 
cultivável por motivos variados, mas mesmo assim trata-se de uma área bastante significativa.  
Os assentamentos são mais numerosos na Mata Sul e nesta nos municípios de Catende, 
Ribeirão, Água Preta, Tamandaré e Barreiros (Tabela 12). Na Mata Norte e em Vitória de Santo 
Antão, num total de 40 assentamentos, foram alocadas 2.536 famílias numa área média de 
6,89 hectares, enquanto na Mata Sul encontram-se 11.730 famílias, em 105 projetos de 
assentamentos, onde a área média é um pouco maior, ou seja, 9,26 hectares por família.  
Importante destacar que o módulo rural considerado mínimo para a Zona da Mata é de 15 
hectares, portanto bem superior á média encontrada nos assentamentos. Assim, antes de 
maiores considerações, vale destacar que a pressão dos movimentos sociais pela reforma 
agrária, ao lado das dificuldades conhecidas para efetivar as desapropriações, termina levando 
a área alocada às famílias assentadas a ser inferior àquela considerada mínima para a 
exploração racional, o que de saída reduz as chances de sucesso em termos econômicos das 
respectivas famílias.  
 
Tabela 11- Assentamentos de reforma agrária por município, área (ha) por assentamento, 
número de famílias assentadas e área média por família na região da Mata Norte (incluindo os 
municípios da Mata Centro) de Pernambuco. 

Municípios da região da Mata 
Norte (e Mata Centro) 

Nº de 
Assentamentos Área (ha) Nº de 

famílias 
Área média por 
família (ha) 

ALIANÇA 5 3.158,00 310 10 
BUENOS AIRES 1 203,00 21 10 
CAMUTANGA 1 577,00 68 8 
CONDADO 1 263,00 89 3 
GLÓRIA DO GOITÁ 2 1.037,00 201 5 
GOIANA 4 2.636,00 319 8 
ITAMBÉ 1 22,23 20 1 
ITAQUITINGA 2 815,00 135 6 
NAZARÉ DA MATA 2 791,00 137 6 
PAUDALHO 4 2.126,00 224 9 

                                                      
 
 
28 Sobre isso, ver a seção 6 deste trabalho. 
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POMBOS 4 1.751,00 232 8 
TIMBAÚBA 2 1.080,00 263 4 
TRACUNHAÉM 4 1.754,00 153 11 
VICÊNCIA 3 968,00 95 10 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 4 299,54 269 1 
Total 40 17.480,77 2.536 6,89 

Fonte: INCRA 
 
Tabela 12 - Assentamentos de reforma agrária por município, área (ha) por assentamento, 
número de famílias assentadas e área média por família na região da Mata Sul de 
Pernambuco. 

Municípios da região da Mata Sul Nº de 
Assentamentos Área (ha) Nº de 

famílias 
Área média por 
família (ha) 

ÁGUA PRETA 15 11.139,00 1.328 8 
AMARAJI 9 4.214,00 391 11 
BARREIROS 12 6.583,00 644 10 
BELÉM DE MARIA 3 1.168,00 115 10 
CATENDE 3 24.086,00 4.354 6 
CORTES 1 479,00 37 13 
ESCADA 5 2.250,00 236 10 
GAMELEIRA 7 6.610,00 842 8 
JOAQUIM NABUCO 4 1.172,00 176 7 
MARAIAL 1 6.222,90 274 23 
PALMARES 3 1.785,00 166 11 
QUIPAPÁ 2 2.287,00 176 13 
RIBEIRÃO 6 21.947,00 1.196 18 
RIO FORMOSO 4 2.810,00 234 12 
SÃO BENEDITO DO SUL 2 738,00 54 14 
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 9 3.872,00 374 10 
TAMANDARÉ 12 8.038,00 761 11 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 7 3.227,00 372 9 
Total 105 108.627,90 11.730 9,26 

Fonte: INCRA 
 
Em que interessa a discussão neste trabalho dos assentamentos implantados na Zona da 
Mata? Em termos mais sucintos, justifica-se por ser a reforma agrária uma via esperada da 
melhoria de qualidade de vida da população envolvida e pela expectativa adicional de que a 
produção familiar envolva um leque de culturas diversificadas, maior participação de culturas 
alimentícias e com maior agregação de valor. Caso isso estivesse ocorrendo, em outras 
palavras, a área cultivada na Zona da Mata estaria refletindo uma maior diversificação e uma 
menor participação da cana de açúcar. Como tal não está ocorrendo, vale aqui examinar o que 
se passa nos assentamentos em termos de uso do solo agrícola, principalmente. Para isso 
vamos recorrer a alguns trabalhos encontrados na literatura sobre o tema, ainda que de forma 
não exaustiva.  
De uma maneira geral, o que se pode concluir dos trabalhos encontrados sobre assentamentos 
na Zona da Mata de Pernambuco é que os mesmos enfrentam uma série de dificuldades para 
se viabilizarem economicamente.  Um primeiro aspecto a ser considerado para entender estas 
dificuldades é a já referida área média de cada família, de 9,26 hectares na Mata Sul e de 6,89 
hectares na Mata Norte, que é inferior ao módulo rural de 15 ha, o que limita muito a 
possibilidade de retorno econômico superior à subsistência (Pereira e Sousa, 2003). Além 
disso, as áreas são supridas com oferta inadequada de energia elétrica e apresentam às vezes 
necessidades de drenagem ou de irrigação, o que não é feito em vista dos custos envolvidos, 
mas as famílias assentadas também padecem pelo uso de técnicas de cultivo inadequadas, de 
dificuldades para liberação de financiamentos, da falta de assistência técnica contínua, da 
escassa capacidade empresarial por serem os assentados, em sua maioria, anteriormente 
trabalhadores assalariados no corte da cana. Ademais, nota-se uma carência mais 
pronunciada no aspecto comercialização da produção agrícola, geralmente feita através de 
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atravessadores que, no caso das culturas alimentícias, não oferecem transporte para os 
produtos.29 
Diante desse quadro de dificuldades com as culturas alimentícias, os assentados terminam 
mantendo boa parte de suas áreas produzindo cana-de-açúcar. Isso porque esta cultura 
oferece a possibilidade de comercialização mais bem estruturada, apesar de submetida, em 
termos de preços, ao monopsônio da usina mais próxima que adquire a produção.  
Assim, apesar de avanços na estrutura de posse da terra na região, a situação das famílias 
assentadas mantém-se em boa parte dependente dos interesses maiores das empresas do 
segmento sucro-alcooleiro. Configura-se assim uma combinação produtiva que é funcional à 
manutenção da cana no mix de produtos dos assentamentos e ainda à lógica do capital e à 
extração de valor. Isso porque, conforme ressaltam Silva Júnior e Machado (2008: 9): “Uma 
vez esses trabalhadores assentados deixam de ser um encargo aos seus antigos 
empregadores, mas continuam submetendo a sua força de trabalho aos usineiros a partir da 
produção da cana dentro de sua própria parcela.” Ou seja, com os assentamentos produzindo 
cana as usinas terminam tendo a possibilidade de reduzir custos, beneficiando-se do maior 
esforço do trabalho familiar no corte da cana de sua própria gleba. Adicionalmente, vale notar 
que os assentados para complementar a renda também tornam-se trabalhadores eventuais no 
corte da cana, o que mantém a oferta de mão-de-obra na área e ajuda a manter os baixos 
salários, reproduzindo uma situação de complementaridade latifúnido x minifúndio muito 
freqüente em outras regiões brasileiras e já vistas anteriormente na própria Zona da Mata.  
Há assim que se redirecionar a atual política de assentamentos no sentido de buscar para as 
famílias assentadas uma situação menos dependente das necessidades de acumulação do 
capital do segmento sucro-alcooleiro, incentivando o associativismo, mesmo com todas as 
dificuldades que isso significa, a melhor capacitação dos seus membros e criando mecanismos 
que facilitem a comercialização dos produtos, afora a cana, que venham a produzir.  
Percebe-se pelo exposto que a possibilidade de diversificação produtiva da Zona da Mata 
pernambucana, desejável pelo potencial de maior geração de renda para os assentados, a 
partir da reforma agrária, embora não descartável, enfrenta dificuldades internas e externas 
aos assentamentos, as quais precisam ser melhor enfrentadas, de forma mais abrangente, 
portanto, pelas políticas públicas e pelos órgãos gestores dos assentamentos30. Sem que isso 
ocorra, a reforma agrária termina atuando a favor da manutenção da cana-de-açúcar em parte 
significativa das parcelas e ainda contribuindo, através do assalariamento sazonal, para a 
redução de custos com mão-de-obra nas áreas de cultivo da cana de usinas e de fornecedores 
maiores.  
 
 
6. A DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA NA ZONA DA MATA: INDICAÇÕES DE 
UM PROCESSO VACILANTE. 
Diante do quadro insatisfatório das condições sociais da região e dos limitados efeitos 
multiplicadores da atividade canavieira para dentro da região, a diversificação de atividades 
surge como alternativa para dinamizar o desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, 
algumas alternativas de diversificação da economia vêm sendo buscadas e em alguns casos 
alguns resultados já podem ser vistos. A seguir faz-se um esforço de analisar essas situações 
para que se tenha uma idéia mais aproximada de possíveis caminhos mais includentes do 
ponto de vista sócio-econômico para a Zona da Mata. 
Tendo em conta o peso da cana-de-açúcar na região, uma alternativa de diversificação vai pela 
via dos subprodutos da cana-de-açúcar, tais como rapadura, cachaça, açúcar mascavo, mel de 
engenho, utilização do bagaço da cana como fonte energética, entre outros. 

                                                      
 
 
29 Há que se considerar também que parece haver dificuldades no que diz respeito ao associativismo, o 
que, caso fosse mais intenso, poderia gerar ganhos em termos de capital social e de escala, por exemplo, 
associados ao uso compartilhado de equipamentos e instalações, bem como na comercialização de 
produtos.  
30 Para um entendimento mais aprofundado das dificuldades enfrentadas pelas famílias assentadas faz-se 
também necessário um maior esforço de pesquisas que tenham essa preocupação.  
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A cachaça é um produto com mercado em constante expansão no Brasil e no mundo, além de 
ser um setor com importante capacidade de geração de emprego e renda, por incluir desde 
grandes a micro e pequenas empresas, principalmente quando se trata da cachaça artesanal, 
onde a maioria dos produtores atua informalmente.  
Segundo LIMA (2006), os principais obstáculos inerentes ao segmento da cachaça artesanal 
no Nordeste, para a maioria dos produtores em sua maior parte pequenos alambiques 
informais que comercializam o produto a granel, são: (i) a concorrência enfrentada entre os 
próprios produtores e os produtores de maior porte; (ii) a reduzida escala de produção, que 
remete a patamares relativamente baixos de remuneração no setor; (iii)  a reduzida capacidade 
financeira; e (iv) a significativa incidência de carga tributária sobre o produto, situação vigente 
em quase todos os estados da região.  Portanto, esta situação colabora para a informalidade 
do setor. Esta informalidade e uma possível limitação dos mercados locais, devido à dificuldade 
de acesso a canais de distribuição que o pequeno produtor tem, fazem com que os grandes 
produtores monopolizem este mercado e imponham barreiras à entrada, mesmo para o caso 
da cachaça artesanal, que é um produto diferenciado (VIDAL e GONÇALVES, 2008). 
A produção de rapadura e mel de engenho é secular e tradicional no Nordeste, tendo como 
maiores produtores, principalmente Pernambuco e Ceará. Como na produção da cachaça 
artesanal, a produção da rapadura é predominantemente informal, com geração expressiva de 
emprego, apresentando baixos níveis de remuneração, com participação insignificante no 
mercado e reduzida capacidade financeira. Porém, independente disto, o mercado da rapadura 
está em expansão devido à melhoria de qualidade do produto. 
Segundo LIMA e CAVALCANTI (2001), a Zona da Mata apresenta condições favoráveis para 
ganhar espaço na fatia do mercado da rapadura como alternativa produtiva de diversificação 
da atividade do fornecimento de cana para a agroindústria sucroalcooleira. Mas, para se inserir 
no mercado, são necessárias atualizações tecnológicas no processo de produção, e 
adequações a regras fitossanitárias relativas à rapadura e determinados produtos dela 
derivados. Embora ainda relativamente reduzida, a produção de rapadura na região pode ser 
observada nos municípios de Itambé, Pombos e Quipapá, sendo que este último vem 
buscando uma participação no mercado externo, porém  de forma ainda incipiente. 
Com relação à utilização do bagaço da cana como fonte de energia, a existência do potencial 
em biomassa e a viabilidade tecnológica, torna atrativo para as usinas e destilarias anexas 
investir neste aproveitamento. Segundo GALINDO (2010), a matriz produtiva sucroalcooleira 
recebeu nos últimos anos um significativo reforço através da co-geração de energia incentivada 
pelo Programa de Incentivo a Fontes de Energias Alternativas (Proinfra), que fomenta o uso da 
energia elétrica produzida a partir do bagaço de cana. Segundo dados da CELPE, doze 
empresas produtoras de açúcar e álcool do estado produzem energia, nove delas localizadas 
na Zona da Mata, e algumas delas injetando energia no sistema da CELPE. 
A diversificação na área agrícola, embora muito limitada pela dominância da cana, conforme 
visto anteriormente, de alguma forma pode ser referida para o caso do cultivo de abacaxi, 
banana, limão e coco da Bahia, que merecem destaque devido aos seus melhores 
desempenhos em termos de quantidade produzida. No que se refere à silvicultura é importante 
mencionar a exploração da seringueira para produção de borracha (látex coagulado) ainda 
bastante incipiente no estado, praticada em apenas cinco municípios da Mata Sul. 
 Uma atividade que merece mais destaque é o cultivo de flores tropicais, que em Pernambuco, 
particularmente na Zona da Mata, vem crescendo e se consolidando no mercado nacional e 
internacional. Boas condições de solo e clima garantem a Pernambuco a liderança da 
produção de flores tropicais no país. O cultivo de flores já tem algum tempo de introdução na 
região, segundo o SEBRAE (2003): 
“As primeiras tentativas de considerar o cultivo em caráter comercial de flores tropicais na Zona 
da Mata surgiram há dez anos, de forma incipiente e experimental. Ao longo desse período o 
agronegócio da floricultura foi se consolidando com o ingresso de novos empresários e de um 
significativo aumento da área plantada. O objetivo principal é atender à elevada demanda de 
Estados das regiões Sul e Sudeste, e competir com outros países na exportação para os 
grandes centros consumidores internacionais.”  
Segundo Carnili (s/d), os pontos fortes da floricultura na Zona da Mata Pernambucana são: as 
condições edafoclimáticas ideais, as variedades competitivas em qualidade e durabilidade, 
preços competitivos no mercado internacional e estrutura aeroportuária, facilitando o 
escoamento das mercadorias. Porém, o mesmo autor também cita que a falta de organização 
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da produção e da comercialização constitui um ponto de estrangulamento que pode inviabilizar 
a expansão da floricultura tropical na região. 
 Uma perspectiva promissora na região, que tem tido apoio do Governo do Estado, é o cultivo 
de produtos orgânicos, já que se observa que a demanda por estes produtos é maior do que a 
oferta. Este segmento conta com a ajuda da Serta (Serviço de Tecnologia Alternativa) que 
junto com mais outras três operadoras de negócios fazem parte de um consórcio, o qual foi 
selecionado para executar a gestão do pólo de agricultura orgânica em Pernambuco. Este pólo 
compreende cerca de 10 municípios, onde existem 300 famílias que vivem da agricultura 
orgânica, sendo a meta do consorcio atingir 1000 famílias31.  
Parte-se da idéia de que os pequenos produtores precisam se conscientizar de que é 
importante diversificar a produção, e nada melhor do que os produtos orgânicos, que se não 
forem vendidos, podem ser consumidos pelos próprios produtores. O consórcio vem 
trabalhando para que o agricultor invista na fruticultura, na produção de raízes e no 
beneficiamento da produção, para com isso agregar maior valor ao produto e  poder ter mais 
segurança para vender a sua produção. 
Outra atividade que tem tido um desempenho bastante considerável na Zona da Mata é a 
aqüicultura,  de peixes (piscicultura) e camarões (carcinicultura). Essa atividade reveste-se de 
importância uma vez que tem por objetivo o fortalecimento da segurança alimentar, visando a 
inclusão social e o mercado. Empenhado no propósito de investir na questão da segurança 
alimentar, o Governo do Estado tem investido na piscicultura visando o favorecimento de um 
número representativo de famílias na região. A pesca artesanal da Zona da Mata poderá ser 
resgatada através da liberação das áreas estuarinas, que poderá ser mais bem aproveitada 
através do uso racional dos recursos existentes principalmente na produção de camarão e 
ostras. 
Segundo Galindo (2010), apesar de ser uma atividade significativa na Zona da Mata, a 
carcinicultura é vista com certa cautela devido aos impactos que causa no meio ambiente. Para 
evitar danos, os projetos exigem uso de tecnologia adequada e requerem escala de produção 
não intensiva, nem sempre praticadas. 
Outra via de diversificação, aparentemente mais promissora, baseia-se nas atividades 
industriais. A base industrial da Zona da Mata pernambucana começou a ser transformada a 
partir do advento do sistema de incentivos do Prodepe - Programa de Desenvolvimento do 
Estado de Pernambuco, visando “atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e no 
comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros, 
seja sob a forma de crédito fiscal presumido, que reduz o imposto a recolher, seja sob a forma 
de empréstimo” (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E 
ESPORTES: 2002). Além de ajudar as empresas como âncora financeira na implantação, 
ampliação e revitalização de projetos industriais, os recursos desse Programa destinam-se à 
capacitação de mão-de-obra e aquisição de áreas, realização de obras de infraestrutura e de 
instalações de distritos industriais em Pernambuco. 
Em termos de gêneros industriais, quatro segmentos tradicionais da indústria de transformação 
se destacam na área em análise: metalúrgico, calçados, minerais não-metálicos e têxtil. Outros 
três gêneros se incluem entre os mais importantes em termos de incentivos: papel e papelão, 
material elétrico e produtos de materiais plásticos. Estes gêneros representaram cerca de 
metade dos benefícios concedidos pelo Prodepe para a Zona da Mata e foram responsáveis 
por 75,2% dos empregos previstos nos projetos aprovados (GALINDO, 2010)32. Outro ramo 
industrial com perspectivas promissoras é farmoquímico, estando em implantação um pólo, 
onde destaca-se a Hemobras, localizado no município de Goiana. 
                                                      
 
 
31 Segundo KACOVICS, (2010), Goiana é um dos municípios com concentração de produtores de 
orgânicos, a saber: macaxeira, inhame, banana, abacaxi, milho, feijão, coentro e alface, havendo cerca de 
150 famílias engajadas na atividade, que vem sendo apoiada pelo Governo estadual através, entre outras 
ações, da organização de feiras, o que facilita a comercialização diretamente pelos produtores. Os 
resultados econômicos, entretanto, são ainda reduzidos em vista da menor produtividade dos orgânicos, o 
que tende a melhorar em vista da conscientização da população que tende a aceitar pagar preços mais 
elevados por produtos de melhor qualidade. 
32 Note-se que esses segmentos industriais estão entre os que efetivamente apresentaram alguma 
ampliação de postos de trabalho na Zona da Mata, conforme visto na seção 4. 
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Vale destacar ainda o Pólo da Indústria Naval, através do Estaleiro Atlântico Sul, que irá 
acarretar impactos consideráveis sobre a economia do Estado, repercutindo de forma mais 
direta na região metropolitana do Recife e nos municípios da Zona da Mata próximos ao 
Complexo de Suape, mais especificamente, Escada, Sirinhaém e Vitória de Santo Antão. 
 Por conta disso, espera-se que sejam atraídas para estes municípios empresas do ramo de 
bens de capital, caldeiraria, mobiliário, equipamentos e cutelaria, materiais sanitários, 
marmoraria, gases industriais, abrasivos etc. 
Os municípios da Zona da Mata que se localizam perto do complexo industrial de Suape 
poderão dispor de uma base variada de atividades econômicas, que devem levar à formação e 
ao adensamento de cadeias produtivas. Nesse sentido, o município de Escada é estratégico 
para o desenvolvimento do Estado, de forma que está credenciado naturalmente a se integrar 
às políticas de planejamento e desenvolvimento para a região no entorno do Complexo 
Industrial Portuário de Suape. 
Outro subsetor relevante é o imobiliário, segmento que registra aumento na sua participação e 
crescimento anual a taxas maiores que a média dos serviços, estando os determinantes da sua 
expansão associados principalmente ao processo de urbanização. Segundo Galindo (2010), 
Palmares é o município mais representativo neste setor, seguido por Timbaúba, Vitória de 
Santo Antão, Goiana, Carpina e Escada. 
Nos serviços é importante destacar a importância do setor de educação, de assistência médica 
hospitalar, de logística e de transporte (dentre estes com principal relevância o transporte 
rodoviário). É indiscutível o papel de elevada relevância dos segmentos de transporte e 
logística duas das atividades que têm apresentado significativa importância dentro do conjunto 
dos setores de serviços, na medida em que são atividades complementares a quase todas as 
outras. 
Com relação ao turismo, a Zona da Mata pernambucana apresenta dois ambientes distintos, o 
da faixa litorânea e outro mais no interior do Estado onde também se localizava a antiga mata 
atlântica. O território da Zona da Mata é predominantemente rural, pois além das principais 
atividades econômicas terem caráter primário, os costumes da população que ali reside 
contrastam bastante com o modo de vida da população urbana. É neste ponto que a atividade 
turística desempenha seu papel, na modalidade rural do turismo. O turismo rural, embora ainda 
pouco desenvolvido, também tem alguma importância como alternativa econômica para a 
região, e um dos seus principais reflexos é a geração de empregos direta e indiretamente 
Vale aqui referir o que Dubeux e Galindo (2010) consideram um conceito de turismo rural 
consistente com a realidade da Zona da Mata. Para eles, o turismo rural vem a ser considerado 
como o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, utilizando mão-de-obra 
local, caracterizada por alojamentos em propriedades adaptadas de antigos engenhos, em 
hotéis-fazenda ou pousadas que ofereçam o convívio com a natureza, com a cultura local e 
possibilitando a prática de lazer e esporte compatível com um modus vivendi natural.  
Algumas experiências de adaptação de antigos engenhos vêem apresentando êxito aparente. 
Alguns proprietários de engenhos se uniram e formaram um consócio, o qual oferece serviços 
diferenciados entre si, ditados pela tradição de cada engenho, onde os mesmos trabalham em 
conjunto, compartilhando ativos oferecidos aos visitantes de um empreendimento para outro. 
Este consórcio incentivou a formação da Apeturr – Associação Pernambucana de Turismo 
Rural e Ecológico, criada em 2002, que atua visando consolidar o turismo rural em 
Pernambuco, participando de feiras e exposições dentro e fora de Pernambuco, até a 
realização de gestões junto ao governo estadual para melhoria dos serviços de infraestrutura, 
como acesso às propriedades, sinalização, comunicação, saneamento, entre outros. 
Na Mata Sul, foi formada uma parceria nesta área, a ATCA - Associação Turística Costa dos 
Arrecifes. Formada por um grupo de empresários no segmento de hotelaria, a associação 
capacita mão-de-obra e atua na busca de soluções que viabilizem um turismo sustentável na 
região.   
Em que pesem os avanços já perceptíveis nessa área, há que se reconhecer que o turismo 
rural ainda não tem uma dimensão mais relevante, padecendo de limitações postas pelas 
deficiências de infra-estrutura, de iniciativas empresariais, de divulgação e inserção do mesmo 
nos roteiros dos turistas atraídos para o litoral, etc. Políticas públicas mais objetivas nesse 
sentido poderiam ajudar a transpor pelo menos parte dessas dificuldades e fazem-se 
necessárias, principalmente tendo em conta que o segmento litorâneo do turismo, uma espécie 
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de “primo rico”, tem sido apoiado por políticas bem mais consistentes e com maior volume de 
recursos envolvidos.  
Por outro lado, tendo em conta o turismo litorâneo, há que se registrar que um incremento 
notável no emprego nos municípios do litoral sul da Zona da Mata ocorre nas atividades de 
alojamento e alimentação. Os serviços líderes da cadeia constituem-se essencialmente dos 
meios de hospedagem para os quais estão voltados os serviços de modo geral, a infraestrutura 
de apoio e complementares e outros serviços que estejam diretamente vinculados com a 
demanda final do turista. 
Vale ressaltar, entretanto, que há aqui uma limitação de impactos econômicos do turismo, vez 
que os municípios da Zona da Mata têm uma economia pouco dinâmica, o que leva os grandes 
empreendimentos turísticos a demandarem insumos e serviços fora dos municípios em seu 
entorno, fenômeno parecido ao já aqui referido para o caso da atividade canavieira. Isto porque 
grandes empresas contam com serviços de logística impecáveis, o que garante a entrega dos 
produtos demandados quase imediatamente. As limitadas condições de qualidade e a falta 
segurança de suprimento levam as empresas locais a preferirem um fornecedor de fora, 
mesmo, eventualmente, pagando mais caro.  
Segundo Galindo (2010), apesar da relativa incapacidade da economia local atender à 
demanda da atividade do turismo na região, a sua natureza permite que haja um impacto 
significativo da sua renda na economia municipal, na medida em que parte importante das 
pessoas nela ocupadas possui residência nos próprios municípios, verificando-se uma elevada 
percentagem de absorção da mão-de-obra local. Essa maior absorção da mão-de-obra faz com 
que a renda das pessoas que moram em municípios ao entorno dos pólos turístico e industrial 
cresça e assim a demanda delas por serviços também cresça. Nesse sentido se inserem os 
serviços educacionais, de saúde e de lazer e entretenimento, transportes, além do comércio 
varejista.  
A diversificação pode, portanto, ser vista na Zona da Mata através das atividades acima 
analisadas, as quais são mais urbanas que rurais e ainda muito incipientes, embora 
promissoras em alguns casos. No meio rural, como visto, a cana-de-açúcar continua 
dominando a cena e travando a diversificação, ao impor-se como atividade que tem por trás de 
si uma estrutura que bem ou mal funciona em termos de comercialização e de algum retorno 
econômico para os fornecedores. Apesar de incipiente a diversificação, deve-se enfatizar que é 
por essa via que se poderá atingir níveis mais elevados de qualidade de vida da população da 
área por conta das maiores oportunidades de empregos e de melhores salários que a indústria 
e os serviços, em geral, tendem a proporcionar. 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo deste trabalho, foi mostrado um panorama do quadro atual da economia da Zona da 
Mata de Pernambuco com o objetivo de identificar elementos de continuidade e de mudança. 
No final das contas, o “mais do mesmo”, ou seja, a continuidade, é bem mais perceptível que o 
novo e assim são reproduzidas as relações assimétricas e a baixa capacidade de gerar o 
“processo de desenvolvimento de autopropulsão” conforme Furtado, que ainda caracteriza esta 
economia.  
Os sinais de manutenção podem ser vistos no domínio esmagador da cana-de-açúcar quanto à 
área plantada na Zona da Mata, em suas três micro-regiões e ainda no que diz respeito à 
geração de empregos, onde os segmentos agricultura e alimentos e bebidas, onde se abriga o 
setor sucro-alcooleiro, aparece como o maior gerador de vínculos formais de emprego. Para 
reafirmar o mais do mesmo contribui, sem dúvida, a retomada em moldes mais atualizados do 
ponto de vista tecnológico e gerencial do segmento agroindustrial da cana-de-açúcar, atrelado 
que é ao desempenho favorável dos mercados consumidores de açúcar, álcool e de energia, 
que levam as usinas remanescentes na região a retomarem investimentos e a ampliarem a 
área de cana, em sintonia com a expectativa de colherem lucros e consolidarem suas posições 
no ambiente mais estável que se afigura para o segmento. Contribui também para isso, 
destaque-se, a estrutura de propriedade das terras, que mantém-se muito concentrada, em que 
pese o avanço da reforma agrária, nas mãos dos proprietários das usinas de açúcar e álcool.   
Vale notar também que a possibilidade de diversificar a área plantada com culturas alimentícias 
ou para processamento industrial nos assentamentos de reforma agrária está sendo frustrada 
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por conta de dificuldades do lado da comercialização, da assistência técnica e do crédito. Com 
isso, as famílias assentadas mantêm boa parte de suas áreas com a plantação de cana e ainda 
participam muitas vezes do processo produtivo da mesma, fora de seus lotes, como 
assalariados sazonais empregados nas tarefas do corte. 
Ao fazerem isso, vale ressaltar, as unidades produtivas do segmento sucro-alcooleiro 
reafirmam o padrão histórico de extração de sobretrabalho de pequenos produtores familiares, 
enquanto ampliam a área de canas próprias como forma de compensar, ao menos 
parcialmente, as desvantagens relativas de custo face à menor favorabilidade das condições 
de produção postas pelo relevo mais acidentado e pelo regime de chuvas não tão adequado 
em parte considerável da região, notadamente na Mata Norte.  
Nesse contexto, a mudança vem vindo de forma lenta, embora seja perceptível, mais nos 
espaços urbanos, o que poderá, a mais longo prazo, contribuir para um melhor padrão de 
ocupação da mão-de-obra disponível e hoje refletida em taxas de desemprego sazonal 
bastante elevadas.  
A perspectiva de um melhor padrão de qualidade de vida, que poderá advir da diversificação 
de atividades no meio urbano, nessa região, entretanto, depende muito da manutenção do 
quadro mais geral de dinamismo observado na economia de Pernambuco, onde os 
investimentos industriais e nos serviços vêm despontando e se afirmando, com 
desdobramentos que estão já perceptíveis em algumas cidades da Mata, seja em projetos 
industriais ou de serviços, seja em repercussões indiretas da própria atividade canavieira nos 
setores de comércio varejista, educacional, imobiliário, etc. Para isso, há necessidade de 
continuidade e intensificação de medidas de política econômica, estaduais e federais, que 
viabilizem a maior atratividade da região aos investimentos.  
Afora isso, deve-se aqui destacar a necessidade de melhor estruturação e de geração de 
alternativas mais rentáveis para a diversificação produtiva a partir dos assentamentos da 
reforma agrária, com base em melhor assistência técnica e apoio à comercialização de culturas 
alimentícias, ou mesmo de outras voltadas para o processamento industrial, além da 
reformulação da própria política de reforma agrária no sentido de ampliar o tamanho dos lotes 
dos assentados, tornando-os mais próximos dos 15 hectares considerados como mínimos para 
o sustento das famílias assentadas. 
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ANEXO 
 
Tabela 7: Mata Meridional Pernambucana: Área plantada das principais culturas (1998-2008) 

Ano Total Cana-de-
açúcar Mandioca Milho Banana Coco-da-

baía 
Batata-
doce Feijão Outros 

  Há Ha % Ha % Há % Ha % Ha % Ha % Ha % Há % 
1998 167.635 153.793 91,7 1.905 1,1 417 0,2 6.366 3,8 3.177 1,9 386 0,2 692 0,4 899 0,5 
1999 143.331 127.100 88,7 1.371 1,0 995 0,7 8.435 5,9 3.137 2,2 237 0,2 1.367 1,0 689 0,5 
2000 129.966 114.250 87,9 1.316 1,0 1.585 1,2 7.178 5,5 2.491 1,9 260 0,2 2.222 1,7 664 0,5 
2001 159.627 143.106 89,7 2.461 1,5 1.150 0,7 7.897 4,9 2.486 1,6 258 0,2 1.669 1,0 600 0,4 
2002 167.877 151.315 90,1 2.635 1,6 1.170 0,7 6.984 4,2 3.169 1,9 259 0,2 1.712 1,0 633 0,4 
2003 139.029 123.280 88,7 1.639 1,2 1.394 1,0 6.948 5,0 3.173 2,3 225 0,2 1.777 1,3 593 0,4 
2004 147.917 132.650 89,7 1.787 1,2 1.170 0,8 6.834 4,6 3.182 2,2 212 0,1 1.490 1,0 592 0,4 
2005 151.579 138.550 91,4 920 0,6 676 0,4 6.671 4,4 3.172 2,1 270 0,2 844 0,6 476 0,3 
2006 155.915 142.260 91,2 1.009 0,6 725 0,5 7.221 4,6 3.177 2,0 192 0,1 868 0,6 463 0,3 
2007 158.801 145.490 91,6 855 0,5 794 0,5 7.009 4,4 3.108 2,0 223 0,1 880 0,6 442 0,3 
2008 168.725 154.915 91,8 1.053 0,6 822 0,5 7.124 4,2 3.230 1,9 227 0,1 917 0,5 437 0,3 

Fonte: IBGE Produção Agrícola Municipal  
 
Tabela 8- Mata Setentrional Pernambucana: Área plantada das principais culturas (1998-2008). 

Ano Total Cana-de-
açúcar Feijão Mandioca Milho Banana Batata-

doce Outros 

  Ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
1998 167.635 153.793 91,7 692 0,4 1.905 1,1 417 0,2 6.366 3,80 386 0,2 4.076 2,4 
1999 143.331 127.100 88,7 1.367 1,0 1.371 1,0 995 0,7 8.435 5,88 237 0,2 3.826 2,7 
2000 129.966 114.250 87,9 2.222 1,7 1.316 1,0 1.585 1,2 7.178 5,52 260 0,2 3.155 2,4 
2001 159.627 143.106 89,7 1.669 1,0 2.461 1,5 1.150 0,7 7.897 4,95 258 0,2 3.086 1,9 
2002 167.877 151.315 90,1 1.712 1,0 2.635 1,6 1.170 0,7 6.984 4,16 259 0,2 3.802 2,3 
2003 139.029 123.280 88,7 1.777 1,3 1.639 1,2 1.394 1,0 6.948 5,00 225 0,2 3.766 2,7 
2004 147.917 132.650 89,7 1.490 1,0 1.787 1,2 1.170 0,8 6.834 4,62 212 0,1 3.774 2,6 
2005 151.579 138.550 91,4 844 0,6 920 0,6 676 0,4 6.671 4,40 270 0,2 3.648 2,4 
2006 155.915 142.260 91,2 868 0,6 1.009 0,6 725 0,5 7.221 4,63 192 0,1 3.640 2,3 
2007 158.801 145.490 91,6 880 0,6 855 0,5 794 0,5 7.009 4,41 223 0,1 3.550 2,2 
2008 168.725 154.915 91,8 917 0,5 1.053 0,6 822 0,5 7.124 4,22 227 0,1 3.667 2,2 

Fonte: IBGE Produção Agrícola Municipa 
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Tabela 9 - Vitória de Santo Antão: Área plantada das principais culturas (1998-2008)  
Ano Total Cana-de-

açúcar Mandioca Milho Banana Coco-da-
baía Abacaxi Feijão Outros 

  Há Há % Há % Há % Há % Há % Há % Há % Há % 
1998 33.404 23.460 70,2 3.820 11,4 1.700 5,1 760 2,3 1.480 4,4 450 1,3 1.330 4,0 404 1,2 
1999 29.901 21.960 73,4 4.570 15,3 365 1,2 690 2,3 1.137 3,8 470 1,6 265 0,9 444 1,5 
2000 24.510 19.290 78,7 2.050 8,4 175 0,7 775 3,2 1.117 4,6 485 2,0 120 0,5 498 2,0 
2001 23.790 19.700 82,8 2.080 8,7 0 0,0 788 3,3 682 2,9 175 0,7 0 0,0 365 1,5 
2002 21.819 18.300 83,9 1.840 8,4 10 0,0 422 1,9 547 2,5 146 0,7 248 1,1 306 1,4 
2003 19.821 16.300 82,2 1.785 9,0 28 0,1 525 2,6 710 3,6 146 0,7 36 0,2 291 1,5 
2004 18.795 15.638 83,2 1.276 6,8 25 0,1 548 2,9 755 4,0 235 1,3 25 0,1 293 1,6 
2005 16.225 13.232 81,6 1.220 7,5 30 0,2 515 3,2 647 4,0 235 1,4 60 0,4 286 1,8 
2006 14.481 12.190 84,2 760 5,2 30 0,2 445 3,1 645 4,5 280 1,9 60 0,4 71 0,5 
2007 15.236 12.580 82,6 760 5,0 45 0,3 410 2,7 653 4,3 297 1,9 60 0,4 431 2,8 
2008 26.463 23.650 89,4 490 1,9 45 0,2 415 1,6 807 3,0 398 1,5 240 0,9 418 1,6 

Fonte: IBGE Produção Agrícola Municipal 
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RESUMO 
A Fabricação de livros, de acordo com a literatura mais recente, é percebida no âmbito das 
indústrias criativas, onde os bens culturais são produto principal. Tais indústrias têm como base 
a exploração de conteúdo cultural e em geral estão associadas a uma estrutura onde 
coexistem grandes e pequenas firmas. No Brasil, a indústria tratada apresenta-se com 
dificuldades relacionadas à demanda reduzida, escassez de equipamentos culturais, 
concentração regional dos pontos de venda e oligopolização na distribuição. Poucos estudos 
se voltaram para o mercado produtor de livros de maneira a investigar as principais 
transformações econômico-produtivas dos segmentos envolvidos. Desta forma, o presente 
trabalho teve como objetivo o estudo da indústria livreira no Brasil, de 2000 a 2007, enfocando 
os segmentos editorial, gráfico e de comércio varejista, no intuito de traçar a evolução recente 
do setor e analisar a produção por região. Através dos dados da PIA/IBGE e RAIS/MTE, foram 
investigadas a geração de emprego e renda, a remuneração média praticada e a evolução do 
número de firmas. Ademais, informações sobre investimentos, comércio externo e recursos 
públicos destinados ao mercado foram levantadas visando complementar o estudo da 
produção livreira. Os resultados apontam para uma maior concentração regional da produção 
no Sudeste ⎯ e, considerando os maiores Estados produtores, em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. A análise das dificuldades do mercado revela, 
dentre outras, necessidade de políticas de desconcentração dos pontos de venda e maior 
incentivo à produção local. 
Palavras-chave: economia da cultura, mercado livreiro, concentração regional. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A produção de livros está inserida nas indústrias criativas, apresentando portanto 
características particulares dos bens culturais. Diversos segmentos compõem a cadeia 
produtiva do livro, sendo os principais o produtor de insumos e equipamentos, o  autoral, o 
gráfico, o editorial, o responsável pela distribuição, e o segmento consumidor.  Firmas de 
portes variados estão presentes nestes elos, adotando estratégias distintas conforme o 
mercado em que atuam. 
Em geral, a economia da cultura e os segmentos criativos têm se destacado nos mercados 
mundiais, contribuindo de maneira crescente para geração do PIB e por isso atraindo 
investimento e sendo alvos de políticas públicas [1]. 
Note-se o crescimento dos movimentos de fusão e aquisição nos anos mais recentes, 
associados a uma maior presença de capitais externos. Por sua vez, o enfoque regional revela 
dinamismo associado a estas atividades em diferentes regiões do Brasil, priorizando elos e 
fases da cadeia produtiva livreira, especificamente. 
De maneira geral, a concentração de grupos em diferentes segmentos da cadeia faz-se 
também presente porém não de forma absoluta (dado que há convivência de grandes com 
pequenas firmas).  A concentração no segmento de distribuição é particularmente um problema 
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ara o desenvolvimento da indústria de livros. Somam-se ainda a escassez de bibliotecas e de 
equipamentos culturais, assim como as limitações da demanda nacional.33 
Cabe ressaltar que a falsificação é um aspecto prejudicial aos segmentos produtores de livros, 
afetando em particular as vendas de obras técnico-científicas. Fatores sociais, culturais e 
econômicos contribuem para a disseminação da atividade ilegal. O aparato legal-institucional 
depara-se inclusive com um grande desafio, o de reduzir a falsificação de produtos face à 
digitalização e facilidades proporcionadas pela internet. Políticas agem de maneiras distintas, e 
em geral as economias mais avançadas investem em fiscalização e restrição de cópias a 
depender da finalidade do usuário/comprador. 
Poucos estudos se voltaram para análise do mercado produtor de livros, de maneira a 
investigar a evolução e as principais transformações apresentadas. Desta forma, o presente 
trabalho teve como objetivo o estudo da indústria livreira no Brasil, de 2000 a 2007, enfocando 
os segmentos editorial, gráfico e de comércio varejista, no intuito de traçar a evolução recente 
do setor e analisar a produção por região. Através dos dados da PIA/IBGE e RAIS/MTE, foram 
investigadas a geração de emprego e renda, a remuneração média praticada e a evolução do 
número de firmas. Ademais, informações sobre investimentos, comércio externo e recursos 
públicos destinados ao mercado foram levantadas visando complementar o estudo da 
produção livreira. Os resultados apontam para uma maior concentração regional da produção 
no Sudeste ⎯ e, considerando os maiores Estados produtores, em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. A análise das dificuldades do mercado revela, 
dentre outras, necessidade de políticas de desconcentração dos pontos de venda e maior 
incentivo à produção local.34 
 
 
EDITORAS E LIVRARIAS 
O mercado de livros no Brasil segue tendência mundial de maior grau de oligopolização nas 
atividades de edição, distribuição e vendas ao consumidor final. Todavia, a concentração não 
se faz absoluta, sendo a franja competitiva formada por pequenas empresas que investem na 
diferenciação de produtos. Neste mercado, formado por grandes e pequenas empresas, há 
também convivência de diferentes tecnologias, porém com clara tendência de digitalização dos 
processos produtivos, o que exige rápida adaptação no ambiente empresarial. 
Afirma Epstein [3] que a produção de livros possui baixo custo e é viável em menor escala. Os 
elos da cadeia produtiva apresentam-se com custos diferenciados; as livrarias têm, por 
exemplo, maiores custos, tendo em vista que a estrutura física é onerosa na sua formação e 
manutenção, sendo por isso, ainda, que muitas vezes os livreiros pressionam os editores para 
que a venda se dê por consignação. A aceitação dessa pressão por parte do segmento 
editorial vai depender do tamanho e da capitalização da empresa. As maiores editoras 
costumam dar grandes descontos para a aquisição de livros pelas livrarias, enquanto as 
menores não conseguem competir com esse padrão. Hallewell [4] afirma que o percentual de 
desconto pode chegar a 60% — as livrarias compram os produtos com desconto, voltando-se 
logo em seguida para estratégias agressivas de competição, fazendo promoções para desovar 
os estoques formados.35 Já os grupos editoriais que não conseguem vender os seus produtos 
com os mesmos descontos sujeitam-se a repassá-los sob consignação, ocupando menores 
espaços nas prateleiras das lojas, uma vez que as livrarias se esforçam para vender as obras 
adquiridas, e estocadas, com descontos. 

                                                      
 
 
33 No Brasil, lê-se pouco mais de 2 livros per capita/ano, enquanto em países como França e Estados Unidos, esse 
número alcança até 10 livros [2]. Alguns fatores que contribuem para esta demanda no Brasil: reduzido tempo de lazer, 
nível de renda, atraso cultural e limitado acesso ao livro. 
34 Trechos deste artigo foram retirados do relatório de pesquisa ainda não publicado e realizado pela autora no primeiro 
semestre de 2009: ``Perspectivas do Investimento no Brasil. Perspectivas do Investimento em Cultura. Mercado 
Editorial'' Executores: IE ⎯ UFRJ e IE ⎯ UNICAMP; Financiador: BNDES. 
35 Os maiores grupos editoriais conseguem impor na negociação a aquisição conjunta de obras de autores 
consagrados e recém-lançados no mercado, transferindo para as livrarias a tarefa de promover os artistas 
desconhecidos. 



 
 

119 
 

A Tabela 1 apresenta alguns dos principais grupos de grandes editoras presentes no mercado 
Brasileiro, no qual a maioria vivenciou processos de fusões e aquisições recentes, 
intensificados a partir dos anos 2000. 
 
Tabela 1: Alguns grupos editoriais brasileiros e integrantes. 

 
 
Importante frisar a situação em que se percebem as menores editoras, de menor 
competitividade no mercado e à mercê dos riscos de não realização das vendas esperadas. 
Contudo, para a cultura regional em geral, é vital a presença da pequena editora, visto que esta 
muitas vezes se compromete mais com a divulgação de trabalhos regionais, tendo em vista 
maior aproximação com autores e obras locais. Epstein [2] complementa ainda que o 
estabelecimento de pequenos negócios editoriais é, acima de tudo, a concretização de um 
sonho e uma realização pessoal, onde muitas vezes não há racionalidade empresarial 
associada. 
A Figura 1 revela a distribuição percentual do preço da capa de um livro em média praticada, 
cabendo ao editor a fixação desse preço, uma vez que isso monopoliza os direitos autorais. Em 
seguida, o livro é repassado com desconto para distribuidores e livreiros [5]. 
 

 
Figura 1: Distribuição percentual do preço de capa de um livro no Brasil [1]. 
 
A distribuição de impressos e publicações pode ser feita diretamente pelo departamento 
comercial das editoras, por representantes comerciais, por distribuidora integrada à livraria, por 
atacadista de livros, por distribuidora independente etc. O distribuidor atacadista tende a 
apresentar um amplo estoque, com uma boa variedade de títulos. 
Até 1990, existiam poucas distribuidoras, estas de médio a grande porte, como Brasilivros, 
Catavento e Disal, que ganhavam com a formação de estoques, dada a conjuntura de inflação. 
Após o Plano Real, estes ganhos foram eliminados e surgiram outras distribuidoras de diversas 
dimensões, destacando-se a Superpedidos e a Tecmed, localizadas em São Paulo. Nos anos 
mais recentes, observa-se a presença de grandes distribuidores que atuam em território 
nacional e outros menores especializados em regiões, temas ou canais de venda. Os 
distribuidores passaram também a inovar colocando produtos em pontos de vendas não 
convencionais, como farmácias, lojas de conveniência e supermercados. 
Vale salientar que, no Brasil, pela sua dimensão, a distribuição consiste em um sério problema, 
demandando grande escala para se tornar viável. Este problema é acentuado quando se 
considera ainda que o Governo compra diretamente das editoras parte considerável da 
produção, o que deixa de fora as distribuidoras. 
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Analisando os pontos de venda de livros, de acordo com as informações da pesquisa Produção 
e Venda no Setor Editorial Brasileiro, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro [6] e 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros [7], o comércio realizado em 2007 pelas livrarias 
ainda respondeu por maior parte das vendas  em número de exemplares do mercado (47,7%), 
cf. Figura 2. Todavia, observando a evolução dos canais de comercialização no período de 
2002 a 2008 (cf. Tabela 2) os pedidos por internet36 e a venda de livros para empresas 
obtiveram crescimento respectivamente de 350% e de 850%. Já o comércio de livros em 
supermercados praticamente se manteve constante e a realizada de porta a porta apresentou 
aumento de 318%. Alguns canais como o de venda conjunta (revistas e jornais num mesmo 
pacote, por exemplo) apresentaram queda na sua participação (–88\%), considerando o 
intervalo 2002 a 2008, o que se deve possivelmente à retração do consumo e do investimento 
como resposta à má conjuntura mundial37 (cf. Figuras 2 e 3). 
 

 
Figura 2: Canais de venda, percentual de exemplares em 2007 [6]. 

 
Tabela 2: Evolução dos canais de comercialização em milhões de exemplares. 

 
 

 

                                                      
 
 
36 As operações em internet abrangem assinaturas de periódicos, acesso a bancos de dados, 
licenças únicas de uso para documentos e arquivos, dentre outras. Entre as dificuldades para a 
prática do comércio virtual, estão os elevados custos para colocação da marca, operação e 
logística. 
37 Crise do subprime deflagrada em 2008, de repercussões mais fortes em setores específicos 
da economia brasileira. 
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Figura 3: Evolução dos principais canais de comercialização, em milhões de exemplares, de 
2002 a 2008 [6]. 
 
A respeito das livrarias com estrutura física, a concentração regional é outro ponto de entrave 
ao desenvolvimento do mercado. Em território nacional, a quantidade de pessoas por livraria é 
de cerca de 84,4 mil, ao contrário de muitos países onde a relação se mostra muito menor, 
como é o caso da Argentina, onde a relação é de 6,2 mil habitantes por livraria, e estes 
números referentes ao ano de 2004 são ainda menores nos países mais desenvolvidos [8]. Os 
custos para manutenção da estrutura e as incertezas do mercado são aspectos que inibem 
uma maior difusão de livrarias no país. 
Epstein [3] e Hallewell [4] consideram os pontos alternativos de venda, como supermercados, 
lojas de conveniência e de artigos em geral, fontes de comercialização importantes e que 
devem ser melhor exploradas no Brasil. As dificuldades de logística e de gerência 
administrativa ainda são desafios que precisam ser superados — aspectos que em economias 
mais avançadas são melhor adaptados à comercialização de produtos editoriais. 
 
 
EMPREGO E CRESCIMENTO NO SETOR 
A maioria das pesquisas sobre o Mercado Editorial considera 4 subdivisões literárias principais: 
Obras Gerais, Religiosos, Didáticos e os CTP — Científicos, Técnicos e Profissionais. No 
período mais recente, de 2004 a 2007, em faturamento, a subdivisão de CTP apresentou 
crescimento de 20%, seguida pelas de Obras Gerais e Religiosas, ambas com 
aproximadamente 15%, e Didáticos com crescimento 10% (cf. Tabela 3). 
De 2005 a 2007, informações da CBL [6], cf. Figura 4, mostram que, em relação aos Didáticos, 
estes apresentaram um crescimento de 26% em números de exemplares. Contudo, o 
faturamento não obteve o mesmo desempenho, uma vez que o governo exerce o poder de 
barganha próximo ao de um monopsônio, reduzindo o preço no mercado (cf. Tabela 4). 
Nas Obras Religiosas, o item destaque foi a Bíblia de luxo. Em relação aos livros categorizados 
como CTP, este é o subsetor que mais sofre com as cópias ilegais, principalmente nas 
universidades. 
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Tabela 3: Faturamento nos segmentos livreiros: mercado e governo (preços correntes). 

 
 

Tabela 4: Preços médios constantes por unidade vendida (em reais, em 2004). 

 
 

 
Figura 4: Gêneros literários e exemplares comercializados [6]. 
 
Dados sobre emprego e estabelecimentos, de 2000 a 2007, compreendendo as atividades 
editoriais, de papel e gráfica nas regiões brasileiras, atestam a maior participação destas no 
Sudeste. No ano 2000, esta região aparecia com 59% do total de estabelecimentos dos 
segmentos, os quais geraram 64% do emprego nas referidas atividades. Em 2007, esta 
participação foi praticamente mantida, tendo a região apresentado 54% do total de empresas e 
60% dos postos de emprego (cf. Tabela 5). 
 



 
 

123 
 

Tabela 5: Estabelecimento e emprego nas atividades editorial, de papel e gráfica no Brasil, de 
2000 a 2007. 

 
Do lado das regiões de menores participações, o Nordeste apresenta 11% do total de 
empresas e 8% do emprego em 2000, percentuais estes praticamente reproduzidos em 2007. 
Acompanhando a evolução do total de empresas e de emprego gerado nas atividades 
propostas, existe no período 2000-2007 um crescimento de 30% no número de firmas e de 
21% nos postos de trabalho (cf. Tabela 5). 
De acordo com a Tabela 6, as empresas se concentram nos Estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Juntos, apresentaram em 2005 73% do 
total de empresas dos setores estudados, percentual que se manteve em 2007. Os estados do 
Ceará, de Pernambuco e da Bahia, em 2005 e 2007, apresentaram 7,2% do total de empresas. 
No que se refere à geração de postos de trabalho, as atividades dos estados líderes 
responderam por 76% do emprego formal gerado pelas atividades editorial, de papel e gráfica 
em 2005, e por 75,6% em 2007. O Paraná destaca-se na relação emprego/estabelecimento, 
apresentando um valor de 8,1 em 2005 e de 8,0 em 2007, muito embora os estados que 
aparecem com maiores destaques neste item sejam Amazonas e Santa Catarina (cf.  Tabela 
6). 
Ceará, Pernambuco e Bahia geraram, em 2005, 6% do emprego no segmento e, em 2007, 
6,6%. Vale ainda salientar que a relação emprego por estabelecimento, considerando estes 
últimos estados, é mais alta em Pernambuco, com 8,1 em 2005 e 8,4 em 2007 (cf. Tabela 6). 
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Tabela 6: Estabelecimento e emprego nas atividades editorial, de papel e gráfica no Brasil, de 
2005 a 2007. 

 
Ceará, Pernambuco e Bahia geraram, em 2005, 6% do emprego no segmento e, em 2007, 
6,6%. Vale ainda salientar que a relação emprego por estabelecimento, considerando estes 
últimos estados, é mais alta em Pernambuco, com 8,1 em 2005 e 8,4 em 2007 (cf. Tabela 6). 
A análise referente ao número de estabelecimentos e emprego formal revela, para ambos os 
casos, que a tendência é de não alteração significativa da concentração regional de 
investimentos nos segmentos pesquisados (dados dos estados). 
Uma variável ainda importante é a remuneração média da atividade editorial, na qual se 
percebe que a região Sudeste apresentou entre 2000 e 2007 as maiores remunerações médias 
do setor. Em 2000, a remuneração do Centro-Oeste correspondia a 69% da remuneração do 
Sudeste. O rendimento médio da região Norte representava 66% daquele obtido pelo Sudeste, 
o do Sul correspondia a 63% e o nordestino a 62%. Em 2007, os percentuais das regiões em 
referência ao rendimento médio do Sudeste eram os seguintes: 68% no Sul, 67% para o 
Centro-Oeste, 66% no Norte e 63% no Nordeste (cf. Tabela 7). 
Nota-se, portanto, um patamar diferenciado de rendimentos médios no Sudeste, ao lado de 
rendimentos médios muito próximos entre eles nas demais regiões. 
Dados da produção física do segmento editorial, disponíveis no site da Câmara Brasileira do 
Livro — CBL, revelam aumentos substanciais de títulos e exemplares de 1991 a 1998 — 74% 
para os primeiros e 21% para os segundos — seguidos por reduções percentuais para o 
período 1998-2007, respectivamente, de 8% e 13%, em valores aproximados (cf. Figura 5 e 
Tabela 7). 
 
Tabela 7: Remuneração média nas atividades editorial, de papel e gráfica, 2000 a 2007 (R\$). 
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Figura 5: Produção de livro (1. edição) das editoras no Brasil, entre 1990 e 2008. 
 
Tabela 8: Série história da produção de livro (1. edição) das editoras no Brasil, entre 1990 e 
2008. 

 
Contudo, observando apenas o biênio mais recente, 2006-2007, percebe-se que houve leve 
redução dos títulos produzidos, mas com elevação do número de exemplares (tendência 
revertida para os dois movimentos em 2008). Um dado preocupante, do ponto de vista da 
escala, é a tendência de redução na relação exemplares/títulos, o que sugere que a ampliação 
do número de títulos está se dando com base em tiragens menores, talvez em função dos 
avanços tecnológicos que reduzem custos destas. 
  
 
ABERTURA COMERCIAL E IMPACTOS NA PRODUÇÃO LIVREIRA 
Os anos 1990 representaram a década das reformas no Brasil. Dentre as consolidadas na 
referida década estão as de abertura comercial e as privatizações. Um dos aspectos relevantes 
para a análise aqui proposta diz respeito à elevação do grau de abertura da economia 
brasileira, com a redução das alíquotas e barreiras não-tarifárias, assim como a liberalização 
das contas corrente e de capital. O segmento editorial, assim como os demais, teve acesso a 
maquinário e equipamento importados barateados, possibilitando incorporação de tecnologia e 
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elevação da produtividade. Todavia, no ano de 1999, a crise cambial38 e a desvalorização do 
real que se seguiu à crise impactaram negativamente no setor, encarecendo o custo do papel e 
o preço final do livro, cf. Tabela 9. 
A partir dos anos 2000, com exceção de 2002, o setor mantém tendência de crescimento 
acentuada nos anos de 2003, 2006 e 2008. Políticas públicas de flexibilização de crédito, 
transferência de renda e difusão da cultura contribuíram em alguma medida para este 
desenvolvimento do mercado (cf. Tabela 9). 
 
Tabela 9: Evolução do mercado editorial no Brasil, de 1995 a 2008. 

 
 
A balança comercial de produtos editoriais (cf. Figura 6 e Tabela 10) mostra que, apesar de 
apresentar uma diminuição do déficit de cerca de 8%, os altos índices negativos são 
constantes. 
 

 
Figura 6: Balança comercial brasileira de produtos editoriais, entre 2000 e 2007 [9]. 
 

                                                      
 
 
38 A sobrevalorização cambial manteve-se como parte da estratégia de estabilização de preços, contudo um dos 
efeitos foi o crescente déficit comercial, culminando na crise cambial de 1999. A partir daí, a política foi revertida. 
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Tabela 10: Balança comercial brasileira de produtos editoriais, entre 2000 e 2007 [9]. 

 
 
Destacam-se dois principais pontos que tornam o referido déficit tão elevado: o primeiro seria a 
grande necessidade de importação dos livros de ensino superior, já que estes não são 
ofertados no país na quantidade necessária para atender a demanda (onde a falta de 
incentivos para publicação é um dos determinantes para baixa oferta39); e o segundo está 
relacionado à facilidade em se importar tais materiais, pois, com o advento da internet, importar 
tornou-se mais simples e rápido. Além disso, tais obras são isentas de impostos de importação, 
o que minimiza os custos. 
 
 
INDÚSTRIA GRÁFICA 
Na produção gráfica, tem maior participação no faturamento a indústria editorial com 36,8% em 
2005 (cf. Figura 7). Seu padrão de oferta apresentou avanços a partir dos anos 1960, quando 
empresários paulistas incorporaram novas tecnologias à produção gráfica, processo que 
resultou na consolidação de produtos de qualidade superior às observadas no mercado até 
então. 
 

 
Figura 7: Participação no faturamento da indústria gráfica em 2005 (Abigraf, 2009). 
 
Nas últimas décadas o processo de fusão e aquisição no Brasil foi acentuado,  manifestando-
se no segmento gráfico, assim como em outros segmentos, principalmente a partir da década 
de 1990. Neste período, deu-se o crescimento da importação de máquinas e equipamentos, 
em vista do favorecimento cambial. Contudo, quando houve reversão da política cambial, os 
empresários se viram frente a uma conjuntura de alto endividamento e recessão econômica, o 
que gerou falências e incorporação de empresas nacionais pelo capital estrangeiro. A Donelley 
(norte-americana), maior empresa do mundo no segmento após 2000, liderou o processo de 
aquisição no Brasil, através da compra da Hamburg e logo depois da Gráfica Círculo do Livro. 
Outras aquisições seguiram-se a essa, da Gráfica Melhoramentos pela Quebecor (canadense), 
segunda maior do mundo, e a consolidação de grupos mundiais, como Qualigraf/Plural e 
Globo/Cochrane. 
Com relação aos investimentos na indústria gráfica brasileira, o período mais favorável é o que 
vai de 1994 a 1997. A partir de 1998, há uma queda do montante investido, com leve 

                                                      
 
 
39 Neste aspecto, vale salientar o importante papel exercido pelas Editoras Universitárias, no que se refere ao apoio 
para publicações voltadas ao ensino superior. 
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recuperação em 2000. Todavia, o quadro desfavorável permanece de 2001 a 2003. Desde 
então, há gradual recuperação até o ano de 2006, para em 2007 o investimento apresentar 
ganho considerável (cf. Figura 8). 
 
 

 
Figura 8: Investimento na indústria gráfica brasileira: 1994 – 2007 (CBL, 2009). 
 
Segundo o site da Abigraf [1], alguns investimentos foram realizados em 2007 com carência de 
2 anos, significando que o início da amortização deu-se no ano de 2009, o que provavelmente 
restingirá a ampliação da capacidade produtiva nos próximos anos, uma vez que o setor 
encontra-se já bastante endividado pela aquisição de maquinário importado. Tal maquinário é, 
inclusive, ponto de destaque, quando o tema são as dificuldades vivenciadas na atividade: não 
há opções de máquinas produzidas nacionalmente. Assim, o poder exercido pelo produtor 
externo é enorme, impondo um contrato onde a compra de insumos e a manutenção cobradas 
em dólares pelo fabricante são obrigatórias, tornando onerosa a ampliação do parque 
produtivo. Uma saída para este quadro seria a criação de incentivos para os grandes grupos 
trazerem suas plantas produtivas para o Brasil, de forma a baratear o custo das máquinas. 
Neste aspecto, é possível ainda que máquinas chinesas provoquem uma redução no preço 
praticado atualmente pelos cartéis mundiais. 
Dentre as principais dificuldades do setor, encontram-se as seguintes: 
• Falta de incentivos para a aquisição de equipamentos, que são em sua maioria 
importados; 
• Burocracia nas transações de empréstimos para a aquisição de equipamentos e falta 
de comprometimento após a conclusão de contratos de compra/venda de equipamentos; 
• Dificuldades na solução de problemas técnicos, já que a maioria dos equipamentos é 
importada e de tecnologia pouco conhecida no país; 
• Dificuldades na questão gerencial de pequenas e médias empresas. Estas, muitas 
vezes, não têm acesso à informação e a capacidade de absorção de novas tecnologias é 
limitada. 
• Crescentes custos de produção e distribuição. 
 
A abertura comercial trouxe impactos relevantes para os empresários do segmento gráfico. 
Tornou possível a aquisição de melhores equipamentos e o desenvolvimento da capacidade 
produtiva no país. Por sua vez, as sistemáticas compras de maquinário e equipamento gráfico 
determinaram nova configuração, onde a convivência entre níveis tecnológicos diferentes 
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tornou-se presente.  Aqueles que são capazes de inovar e modernizar a produção repassam 
seu maquinário para as firmas menos capitalizadas, que muitas vezes sobrevivem a partir de 
demandas específicas no mercado. 
 
DIREITOS AUTORAIS 
A compreensão do mercado gráfico-editorial requer estudo do aparato legal-institucional 
presente, sendo importante o detalhamento de alguns aspectos do mesmo. 
Objetivando regular o mercado editorial, o governo brasileiro editou a lei 9.610, em 1988. Mais 
conhecida como Lei dos Direitos Autorais, ela conceitua cada membro e processo do mercado, 
além de objetivar o oferecimento de respaldo legal a todos aqueles que estão envolvidos. 
O propósito da lei é fornecer segurança jurídica aos autores e criadores, de forma que seus 
direitos autorais sejam respeitados por todos. Dessa maneira, tenta-se incentivá-los a continuar 
produzindo e investindo no mercado editorial. 
Esta lei protege todo e qualquer tipo de obra intelectual, esteja ela ou não registrada em algum 
órgão governamental. O seu principal enfoque é a reprodução ilegal da obra, sendo a 
reprodução possível apenas mediante autorização legal do autor. Caso esse direito não seja 
respeitado, o contrafrator será punido com multa e julgado penalmente por sua infração. 
Podendo, além disso, caso o autor requeira, devolver todo o dinheiro arrecadado com a venda 
ilegal da obra. 
Os direitos do autor sobre sua obra são inalienáveis e irrenunciáveis e perduram por setenta 
anos contados de primeiro de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida à 
ordem sucessória da lei civil. Ele ou seus sucessores podem ainda transferir total ou 
parcialmente seus direitos a terceiros. 
Um dos principais direitos, e talvez o mais criticado, é o direito exclusivo dado aos editores 
sobre as obras com as quais se responsabilizam pela edição. Parte dos  autores não está 
satisfeita com esse fragmento da lei e reivindicam uma que lhes propicie maior segurança 
jurídica na relação com os produtores e editoras. Órgãos governamentais, como o Ministério da 
Cultura, por exemplo, também compartilham da mesma opinião que os autores e tentam de 
variadas formas alterar alguns pontos da lei. Contudo, ainda não se observou êxito nas 
tentativas. 
Com a internet, a possibilidade de cópia não autorizada se torna mais frequente, exigindo uma 
adaptação da lei incorporando as diversas formas de uso e reprodução de obras e trechos. 
Sobre isso, vale mencionar que várias propostas estão sendo discutidas, mas ainda sem um 
formato consistente e consensual. 
No que diz respeito à reprodução ilegal, empresas públicas e privadas, junto a universidades, 
vêm realizando projetos para reduzi-la no Brasil. Neste sentido, foi implementado em 2005 o 
projeto “Pasta do Professor,” difundido pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos 
(ABDR), com objetivo de combater a pirataria de livros acadêmicos. Este projeto prevê a 
criação de pastas virtuais com as bibliografias exigidas por cada disciplina — no modelo já 
comum nos centros de cópias das universidades hoje — onde serão postadas versões digitais 
dos trechos exigidos pelo professor. Em um ponto físico na faculdade, o aluno poderá comprar 
os trechos impressos, substituindo as cópias ilegais por exemplares legítimos. O alvo são os 
alunos que precisam apenas de parte dos livros e que não são atendidos pelo mercado 
editorial atual. Segundo a Abigraf [1], o projeto demandou investimentos de mais de 1 milhão 
de reais das editoras que suportaram a iniciativa — oito, até o momento, representando 14 
selos editoriais, entre eles Addison Wesley/Pearson Education/Prentice Hall, ArtMed/Bookman, 
Atlas, Campus/Elsevier, Forense, Guanabara Koogan, LTC, Manole, RT e Saraiva. Qualquer 
centro de cópias interessado pode se credenciar no projeto Pasta Professor40 para se tornar 
um ponto de venda do projeto. O preço dos trechos é definido por uma taxa cobrada pelo 
capítulo, negociada com a editora e com o autor (que tem que autorizar a venda fragmentada 
                                                      
 
 
40 vide o site www.pastadoprofessor.com.br. O projeto Pasta do Professor foi iniciado por editoras brasileiras visando a 
oferta de obras fracionadas, como alternativa ao mercado de cópias ilegais. Para adesão, torna-se necessário 
preenchimento de cadastro com informações estudantis, para acompanhamento das editoras. Os preços dos trechos 
consideram os direitos autorais e as despesas de impressão, e os pontos de venda podem ser encontrados através do 
referido site. Participam as editoras Ática, Elsevier, Atlas e outras. Funciona em alguns Estados, especialmente em São 
Paulo, porém ainda requer maior divulgação. [1] 
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da sua obra), e pelo valor da impressão em si. Os pontos de venda devem utilizar máquinas 
credenciadas pelo projeto. 
 
 
POLÍTICAS E INCENTIVOS NO BRASIL 
As políticas públicas voltadas para os segmentos editoriais desempenham imprescindível 
papel, uma vez que a partir delas são criadas novas oportunidades de investimentos e 
superação de dificuldades relacionadas às atividades. 
Algumas das políticas públicas de fomento ao setor gráfico-editorial mais recentes estão na Lei 
Rouanet, consolidada no mandato de Fernando Collor de Melo, em 1992, e que engloba ações 
voltadas aos segmentos pertencentes ao setor cultural. Através do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac), recursos são captados e canalizados para os segmentos abrangidos. 
Parte dos recursos são provenientes do Fundo Nacional de Cultura (FNC), cuja captação vem 
de empresas e setores autorizados, com 1% de arrecadação dos fundos regionais de 
investimento e 3% provenientes das loterias. Sobre a referida Lei, Garcia Rosa [10]  afirma: 
“Embora bastante abrangente nas suas ações, a Lei Rouanet recebe várias críticas quanto à sua eficácia 
e à concentração das ações na Região Sudeste e Sul onde estão situadas as grandes empresas que têm, 
de fato, interesse em financiar projetos culturais. Na área editorial quase que exclusivamente livros de 
arte são contemplados e, mais recentemente, projetos de livros em Braille.” 
Em 2009, o Presidente Lula integrou ao FNC o Programa de Fomento e Incentivo a Cultura 
(PROFIC), através do qual recursos serão direcionados a projetos culturais e à concessão de 
empréstimos aos segmentos criativos.41 O PROFIC conta com os seguintes instrumentos: o 
próprio FNC, recursos via renúncia fiscal, Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART) 
e Vale Cultura. Este último consiste de subsídio de até R$50,00 por mês para aquisição ou 
consumo de produtos culturais. As firmas participantes poderão deduzir até 1% do imposto de 
renda se a declaração for feita com base em lucro real. 
Outras atuações públicas surgiram através de leis de aplicação mais restrita, a exemplo da Lei 
do Direito Autoral (9.610/98) e da Política Nacional do Livro (Lei 10.753/2003), através das 
quais o governo se propõe a criar e implementar projetos de apoio ao livro e estímulo à leitura. 
Adicionalmente, programas os mais diversos surgiram com o propósito de fomentar o mercado, 
sendo alguns destes: Pró Leitura, Programa Nacional de Incentivo à leitura (Proler), Fome do 
Livro, Vivaleitura e Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE). 
Especificamente com relação ao fornecimento de obras didáticas às escolas das três redes de 
ensino nacional (federal, estadual e municipal), o Governo realiza três programas: 
• Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 
• Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM); e 
• Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). 
Os programas são executados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), 
que realiza a compra dos livros e repassa às escolas beneficiadas.  O quantitativo dos livros é 
definido pelo censo escolar e os recursos vêm do Orçamento da União, principalmente da 
arrecadação do salário-educação. Os livros são gratuitos, abrangendo conhecimentos de 
língua portuguesa, matemática, ciências, história, biologia, química e geografia, além de 
cartilha de alfabetização, e distribuídos para alunos de todas as séries da educação básica e 
para os matriculados no Programa Brasil Alfabetizado. Os alunos com deficiência visual 
recebem os livros em Braille. 
O PNLD é o programa mais antigo dos executados pelo Governo Federal. Iniciado em 1985, é 
voltado ao ensino fundamental público, incluindo as classes de alfabetização infantil. Já o 
PNLEM foi implantado em 2004, como uma ampliação da área de atuação do PNLD, com a 
distribuição dos livros didáticos para todos os alunos de ensino médio do país. Estes dois 
programas são executados praticamente da mesma forma. Inicialmente, as inscrições das 
editoras são abertas através de edital publicado no Diário Oficial da União, seguido de uma 
avaliação pedagógica dos livros para selecionar apenas os que atingem as exigências técnicas 
e físicas do edital. Essa seleção é realizada pela Secretaria de Educação Básica e só então os 
                                                      
 
 
41 Alteração na Lei Rouanet, que introduz o PROFIC em substituição ao Programa de Apoio Nacional à Cultura 
(PRONAC). 
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livros são disponibilizados no Guia do livro para um processo democrático de escolha, com a 
opinião de diretores e professores de escolas. 
O PNLA foi criado em 2007 para a distribuição de obras didáticas para a alfabetização de 
pessoas com mais de 15 anos. O principal objetivo é cumprir com o Plano Nacional de 
Educação, erradicando o analfabetismo em maiores de 15 anos até o final de 2011. Em 2008, 
o programa está sendo financiado com recursos do orçamento do Ministério da Educação. 
A Política Nacional do Livro abrange questões que vão desde instrumentos de incentivo à 
leitura até canais de comercialização de livros, passando por linhas de crédito específicas para 
editoras e distribuidoras. Neste aspecto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) assume papel fundamental no estímulo à cadeia produtiva do livro, 
estabelecendo regras e parâmetros para liberação de crédito. Há grande disputa no mercado 
entre editoras nacionais e estrangeiras para atender aos programas, dada a soma de recursos 
envolvida. 
Vale ainda salientar que o governo federal, por intermédio do BNDES, lançou em 1999 e 2000 
o “Programa Fernando de Azevedo de Apoio à Indústria do Livro,” baseado em um estudo 
elaborado pelo SNEL, BNDES, Academia Brasileira de Letras, Ministérios da Cultura e do 
Desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver o setor editorial brasileiro, priorizando a 
edição de produtos ligados à cultura brasileira, como obras gerais técnicas, científicas e 
profissionais, englobando todo o processo de produção e comercialização dessas obras. Os 
recursos giravam em torno de R$100 milhões e o programa esteve à disposição durante o ano 
de 2000 e, segundo Gorini e Branco (19959, apresentava condições adequadas ao ciclo da 
indústria editorial, ao contrário do financiamento dos bancos privados. O prazo era de quatro 
anos — dois anos de carência — e abrangia juros compostos pela TJLP (taxa de juros de 
longo prazo), acrescida de 2,5% e da taxa de risco. 
Os recursos do Programa Fernando de Azevedo estiveram disponibilizados para a aquisição 
de direitos autorais, traduções, revisões técnicas, incluindo livros em Braille, audiolivros, CD-
ROM. 
Medida ainda importante que favorece o mercado editorial é a lei de desoneração fiscal, 
sancionada no ano de 2004 e que isenta do pagamento do PIS/Confins/Pasep as atividades de 
produção, comercialização e importação de livros, na expectativa de reduzir o preço do livro. A 
partir desta lei, espontaneamente, iniciou-se um movimento de contribuição, pelos 
empresários, de 1% do resultado das vendas de livros, para geração do Fundo Pró-Leitura, 
cujo objetivo é atuar em prol do incentivo à leitura através de projetos específicos. 
Em relação às compras realizadas, o Programa Nacional do Livro Didático responde pela maior 
parte dos pedidos governamentais, em valores e em milhares de exemplares, muito embora 
haja alguma irregularidade nos pedidos realizados (cf. Tabela 11). Observando a participação 
do governo no mercado, percebe-se redução ao longo dos anos: em 1995, esta participação 
era de 53%, passando a 32% em 2005 e finalmente chegando a 24% em 2007.42 
 
Tabela 11: enda de livros ao governo, por programa (em milhares de exemplares e faturamento 
em real) [11]. 

 
 
 

                                                      
 
 
42 O faturamento médio obtido com as compras do governo, no geral, é inferior ao obtido com os pedidos de 
segmentos privados, uma vez que o primeiro utiliza o poder de compra a seu favor. Assim, as editoras repassam o 
custo dessa operação para a comercialização com o setor privado, principalmente para os alunos das escolas 
particulares. 



 
 

132 
 

CONCLUSÃO 
Tendo em vista o exposto, percebe-se que o mercado de livros no Brasil apresentou tendência 
próxima à do mercado mundial, de concentração de pontos de venda e de intensificação de 
movimentos de fusão e aquisição.  O Sudeste apareceu com a maior parte dos 
estabelecimentos, emprego e renda da indústria livreira no período. Considerando os estados, 
emprego e empresas concentram-se em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Paraná. Importante ressaltar que projetos nacionais voltados para educação devem 
enfocar, além de outros elementos, a necessidade de desconcentração dos pontos de venda e 
incentivo à produção livreira local, a partir de mecanismos de valorização das raízes culturais 
locais e regionais. 
Políticas públicas têm se voltado para o desenvolvimento dos setores criativos, visando a dotá-
los de maior competitividade e a superar os seus maiores problemas, dentre os quais o 
crescimento do mercado ilegal e as dificuldades de acesso aos bens e aos equipamentos 
culturais. 
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RESUMO 
A vitivinicultura desempenhou sempre um papel muito importante na agricultura portuguesa, 
exercendo o vinho um papel relevante na economia nacional. De entre os vinhos portugueses, 
aquele que mais sucesso conheceu em Portugal e além fronteiras foi o Vinho do Porto. 
O Vinho do Porto é uma bebida licorosa produzida na região demarcada do Douro, região 
situada a Nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro. As condições singulares 
(mesológicas e climatéricas) verificadas na região, a selecção criteriosa de castas, a 
delimitação geográfica, os processos de fabrico são alguns dos factores que contribuem para a 
elevada qualidade dos produtos marca Vinho do Porto. Já a longevidade da marca e a 
confiança dos consumidores garantem-lhe um posicionamento de destaque na hora de escolha 
do produto. 
Tendo em conta o sucesso alcançado pelo Vinho do Porto, os autores procuraram, neste 
artigo, posicionar a marca Vinho do Porto no contexto das marcas de vinho portuguesas, 
através da aplicação de alguns indicadores e instrumentos de gestão estratégica. Da análise 
concluiu-se que o Vinho do Porto apresenta-se numa posição de destaque no mercado dos 
vinhos, desempenhando um papel importante na economia nacional, cuja qualidade e preços 
superiores orienta a estratégia da marca para o mercado internacional. 
Palavras-chave: Marca, Posicionamento, Produto Estratégico, Vinho do Porto. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A vitivinicultura desempenhou sempre um papel muito importante na agricultura portuguesa, 
exercendo o vinho um papel relevante na economia nacional. De entre os vinhos portugueses, 
aquele que mais sucesso conheceu em Portugal e além fronteiras foi o Vinho do Porto [1]. 
O Vinho do Porto é uma bebida licorosa produzida na Região Demarcada do Douro. O Vinho 
do Porto apresenta uma enorme diversidade de tipos com uma riqueza e intensidade de 
aromas incomparáveis, uma persistência quer de aroma quer de sabor e um teor alcoólico 
também elevado (normalmente compreendido entre os 19% e os 22%) disponibilizando uma 
vasta gama de doçuras e uma grande diversidade de cores. 
As condições singulares (mesológicas e climatéricas) verificadas na Região, a selecção 
criteriosa das castas, a delimitação geográfica, os processos de fabrico são alguns dos factores 
que contribuem para a elevada qualidade dos produtos marca Vinho do Porto. Já a 
longevidade da marca e a confiança dos consumidores garantem-lhe um posicionamento de 
destaque na hora de escolha do produto.  
O Vinho do Porto afigura-se como sendo um dos melhores vinhos do Mundo, este vinho 
distingue-se dos demais pelas suas características sui generis, que lhe conferem uma 
qualidade excepcional. É um vinho licoroso, produzido na Região Demarcada do Douro, 
situada a Nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro, rodeado de montanhas que lhe 
dão características mesológicas, climatéricas e agrológicas particulares. 
A grande diferença deste vinho para os demais ocorre aquando do processo de fabrico, que 
inclui a paragem da fermentação do mosto pela adição de aguardente vínica (benefício ou 
aguardentação), a lotação dos vinhos e o envelhecimento. As características particulares do 
Vinho do Porto permitem distingui-lo dos demais vinhos comuns. 
Assim, o Vinho do Porto apresenta uma enorme diversidade de tipos com uma riqueza e 
intensidade de aromas incomparáveis, uma persistência muito elevada quer de aroma quer de 
sabor e um teor alcoólico (normalmente compreendido entre os 19% e os 22%) 
disponibilizando uma vasta gama de doçuras e uma grande diversidade de cores [1]. 
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A cor dos diferentes tipos de Vinhos do Porto Tintos pode variar entre o retinto e o alourado, 
sendo possível todas as tonalidades intermédias (tinto, tinto-alourado, alourado e 
alourado-claro). Os Vinhos do Porto Brancos também apresentam tonalidades diversas (branco 
pálido, branco palha e branco dourado), intimamente relacionadas com a tecnologia de 
produção. Quando o envelhecimento dos vinhos brancos ocorre em casco, estes vinhos 
adquirem uma tonalidade alourado-claro muito semelhante à dos vinhos tintos muito velhos [2]. 
 Os vinhos brancos apresentam-se em vários estilos, fruto de diferentes períodos de 
envelhecimento mais ou menos prolongados e diferentes graus de doçura, que resultam do 
modo como é conduzida a sua elaboração. A procura de novos estilos levou ao surgimento do 
Vinho do Porto Branco Leve Seco, vinho capaz de responder à procura de vinhos menos ricos 
em álcool. 
Em termos de doçura, o Vinho do Porto pode ser muito doce, doce, meio-seco, seco ou extra-
seco, esta diversidade de doçuras é fruto dos diferentes momentos de interrupção da 
fermentação do mosto. O Vinho do Porto também pode designar-se de DOP Porto 
(Denominação de Origem Protegida) ou DOC Porto (Denominação de Origem Controlada). 
Tendo em conta o sucesso alcançado pelo Vinho do Porto, os autores procuraram, neste 
artigo, posicionar a marca Vinho do Porto no contexto das marcas de vinho portuguesas, 
através da aplicação de alguns indicadores e instrumentos de gestão estratégica.  
Assim, no sentido de atingir o objectivo proposto, este trabalho encontra-se estruturado da 
seguinte forma: após uma breve introdução, apresenta-se a análise de alguns indicadores que 
permitem visualizar o posicionamento do Vinho do Porto. Posteriormente, são apresentados 
alguns instrumentos de gestão aplicados aos vinhos portugueses, nomeadamente ao Vinho do 
Porto, tais como: as cinco forças competitivas de Porter, a matriz BCG e as Estratégias de 
Crescimento Produto-Mercado de Ansoff. Finalmente, são tecidas as conclusões mais 
pertinentes deste trabalho de investigação. 
 
 
1. O POCICIONAMENTO DA MARCA VINHO DO PORTO 
O posicionamento de uma marca é a forma como esta é percepcionada pelo público-alvo, é 
fundamental uma boa penetração da marca na mente dos consumidores para que tenha 
sucesso no mercado. Existe a necessidade de as marcas obterem uma posição única 
(diferenciadora) para que se destaquem no mercado [3]. 
 “O posicionamento diferenciado permitirá às marcas de maior valor, associadas aos vinhos de 
maior qualidade, aproveitar as mais-valias adicionais dado que alguns mercados externos 
valorizam mais que o mercado interno estes produtos premium e tendo em conta que são 
produtos de preço mais elevado permitirá reduzir os efeitos, mais notórios nestes segmentos 
mais elevados, de crises na procura interna. A dificuldade em transmitir a qualidade dos 
produtos premium também é menor noutros mercados externos que em Portugal, um mercado, 
como já referido, com necessidades e maturidade diferente doutros mercados em que os 
produtos premium são mais apreciados e valorizados monetariamente. A estratégia de 
diferenciação pela qualidade permitirá ainda em anos de excesso de oferta no mercado que 
estes produtos não sejam tão sujeitos a baixas de preços”, (2009:45), [4].   
O Vinho do Porto deverá ter um posicionamento diferenciado no mercado, sobretudo virado 
para o mercado internacional, que representa o grosso das suas comercializações, que melhor 
valoriza os produtos de elevada qualidade - produtos Premium, de forma a aproveitar as mais-
valias adicionais que estes mercados proporcionam. A sua posição de líder nos mercados 
externos e a sua elevada qualidade deverão servir de medidas para combater crises de 
excesso de oferta e evitar a baixa acentuada de preços. 
A marca Vinho do Porto é caracterizada por um produto único no Mundo, de elevada qualidade 
fruto das condições verificadas na região, a selecção criteriosa de castas, a delimitação 
geográfica, os processos de fabrico que lhe garantem um posicionamento natural e distinto. A 
longevidade da marca e a confiança dos consumidores garantem-lhe um posicionamento de 
destaque na hora de escolha do produto. 
O facto de a marca Vinho do Porto ser utilizada somente no vinho produzido na Região 
Demarcada do Douro, tem subjacente a ideia de exclusividade, de um produto único, especial 
e distintivo e esta associação é bastante positiva na mente do consumidor [5]. 
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No mercado externo os vinhos portugueses de gama média são vendidos mais caros que no 
mercado nacional, apesar disso verifica-se que o seu preço ainda é inferior aos vinhos de 
qualidade similar provenientes de outros países [4]. 
No sentido de assumir uma posição de destaque no mercado, deverá apostar-se cada vez 
mais na promoção e desenvolvimento da imagem do Vinho do Porto nos mercados externos, 
promovendo a identidade da região, das castas, dos métodos de vinificação, da cultura, da 
paisagem, das tradições na produção, a qualidade e o enoturismo. Com o mercado nacional 
estagnado, o Vinho do Porto deverá procurar mercados internacionais onde o produto é mais 
valorizado, permitindo-lhe obter mais-valias inexistentes no mercado nacional. 
A posição de líder é a mais vantajosa, as marcas/produtos líderes podem ser comercializados 
com maiores margens de lucro e necessitam de menores investimentos. Actualmente, a marca 
assume-se como uma parte importante do produto. Aaker afirma que em muitos negócios, a 
marca assume-se como o mais importante activo e constitui a base da vantagem competitiva 
para o futuro, [6]. 
O posicionamento e a diferenciação da marca são hoje dois pilares fundamentais no contexto 
da competitividade nos mercados. A construção e a longevidade de uma marca exige um 
processo de gestão eficiente e eficaz, para que a marca seja valorizada no mercado e permita 
a rentabilidade económico-financeira das empresas. Ainda, o posicionamento de uma marca a 
forma como esta é definida pelos consumidores quanto aos seus atributos mais importantes, é 
o lugar que ocupa na mente dos consumidores em relação aos seus concorrentes [7]. 
Os esforços desenvolvidos pelo IVDP, IP nas mais avançadas técnicas de análise, na 
verificação das características dos vinhos, no controle analítico e na análise de todos os lotes 
de aguardente destinada à produção de Vinho do Porto visam assegurar a qualidade do 
produto e garantir um posicionamento de destaque, fruto de uma diferenciação pela elevada 
qualidade. 
Seguindo esta linha de raciocínio pretende-se efectuar uma análise descritiva sobre o 
posicionamento da marca Vinho do Porto no panorama nacional, utilizando para tal indicadores 
tais como a produção, quota de mercado, volume de vendas e exportações. 
A Figura 1 apresenta o volume de produção de vinhos licorosos em Portugal, que pela sua 
análise verifica-se que o Vinho do Porto representa o grosso dos vinhos licorosos produzidos 
na região, sendo responsável por cerca de 90% da produção total de vinhos licorosos. 
Verifica-se também uma quebra na produção de Vinho do Porto de 2004/05 para 2005/2006, 
mantendo-se a produção mais ou menos constante nos anos seguintes. A quebra na produção 
de Vinho do Porto reflecte-se numa quebra da produção total de vinhos licorosos nacionais. 
 

 
Figura 1: Evolução da Produção de Vinhos Licorosos, em hl. 
 
Através da análise da Figura 2, que apresenta a percentagem de vinho licoroso produzido nos 
últimos 5 anos, tendo por base o cálculo da média, por marca, observa-se que o Vinho do 
Porto representa o grosso dos vinhos licorosos existentes em Portugal, representando cerca de 
90% do total dos vinhos Licorosos, o moscatel produzido no Douro representa 3,76% (DOC 
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Douro), o moscatel de Setúbal 1,20% (DOC Setúbal) e o vinho licoroso da Madeira 4,04% 
(DOC Madeira). 
 

 
Figura 2: Distribuição da Produção de Vinhos Licorosos. 
 
Analisando a Figura 3 verifica-se que à excepção de 2009 em todos os anos as vendas de 
Vinho do Porto superaram a sua produção, o que revela um bom escoamento do produto nos 
mercados, contudo esta situação pode conduzir a insuficiência do produto nos próximos anos. 
A quebra nas vendas nos últimos 2 anos resulta de uma conjuntura económica desfavorável 
que se traduziu numa contracção do consumo. 
 

 
Figura 3: Evolução da Produção e Vendas de Vinho do Porto, em hl. 
 
A figura seguinte apresenta a comercialização de vinhos licorosos, total do peso da média dos 
últimos 5 anos. Conclui-se que o Vinho do Porto ocupa uma posição de destaque sendo 
responsável por cerca de 91% das vendas totais de vinhos licorosos a nível nacional. O vinho 
Madeirense apresenta uma quota de mercado de 3,25%, seguido do moscatel do Douro com 
uma quota de 2,66% e do moscatel de Setúbal com 2,42%. Os restantes vinhos licorosos 
produzidos no país têm pouca expressão representando somente 0,75% das vendas totais de 
vinhos licorosos.   
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Figura 4: Comercialização dos Vinhos Licorosos. 
 
Relativamente ao peso do mercado nacional e das exportações nas vendas de Vinho do Porto, 
tendo por base a média nos últimos 5 anos, valores apresentados na Figura 5, conclui-se que o 
mercado nacional é responsável por 13,79% das vendas de Vinho do Porto, sendo que as 
exportações são responsáveis pelo escoamento de 86,21% da produção de Vinho do Porto. 
  

 
Figura 5: Peso dos Mercados (Interno vs. Externos) nas Vendas de Vinho do Porto. 
 
Tendo por base a figura seguinte pode observar-se que o comportamento da série em valor 
segue o mesmo comportamento da série em volume, pois regista-se em ambas as séries uma 
quebra acentuada nos anos de 2005/06 e 2008/09, e um aumento significativo em 2006/07, no 
que diz respeito às exportações de Vinho do Porto. 
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Figura 6: Evolução das Exportações de Vinho do Porto. 
 
Com base na análise da Figura 7, observa-se que o Vinho do Porto apresenta uma quota de 
exportações em quantidade de cerca de 30% nos anos de 2005 e 2009, tendo a mesma 
atingindo o seu mínimo em 2007 (23,44%). Analisando a evolução quota de exportações de 
Vinho do Porto em termos de valor verifica-se uma quebra no volume das exportações 
passando de 61,91% em 2005 para 53,01% em 2009. 
 

 
Figura 7: Evolução da Quota de Exportações de Vinho do Porto. 
 
A Figura 8, apresenta os principais países importadores de Vinho do Porto. Verifica-se que a 
França é o principal país importador, importando cerca de 250.000 hectolitros anualmente. 
Verifica-se também que Holanda, Bélgica e Reino Unido apresentam valores de importação de 
Vinho do Porto muito elevados, sendo de cerca de 138.000 hectolitros no caso da Holanda, 
112.000 hectolitros no caso da Bélgica e 99.000 hectolitros no caso do Reino Unido. Dos 
países não europeus, os principais destinos do Vinho do Porto são os Estados Unidos, o 
Canadá e o Brasil. 
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Figura 8: Evolução das Exportações de Vinho do Porto por Mercado, nos últimos 5 anos. 
 
De referir que o grosso das exportações se destina a países europeus, sendo a França o 
principal destino com um peso de 32,63%. Os quatro países que mais importam Vinho do Porto 
(França, Reino Unido, Holanda e Bélgica) são responsáveis por 77,37% das exportações de 
Vinho do Porto. Dos países não europeus os que mais importam Vinho do Porto são os 
Estados Unidos e Canadá com uma quota de 4,83% e de 2,56%, respectivamente. 
 
 
2. MODELO DAS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 
A atractividade de investimento num mercado está inversamente relacionada com a 
intensidade de forças competitivas existentes. Se do ponto de vista do consumidor existe 
interesse na livre concorrência para maximização do seu bem-estar social, do ponto de vista do 
produtor, a situação ideal é a de um monopólio não regulado, quanto menores as forças 
competitivas no mercado ou a total inexistência destas melhor será a atractividade de 
investimento no mercado. Para análise do ambiente competitivo do mercado do Vinho do Porto 
vai utilizar-se o Modelo de Porter ferramenta que se popularizou a partir da década de 80.  
O Modelo de Porter procura fazer uma caracterização de uma indústria do ponto de vista 
estratégico, através da análise dos factores de competitividade determinantes da estrutura 
dessa indústria, da sua evolução e das relações que se estabelecem entre eles. Porter define 5 
factores, que denomina de “as 5 forças competitivas”: a rivalidade entre empresas 
concorrentes, o poder negocial dos fornecedores, o poder negocial dos clientes, a ameaça de 
entrada de novos concorrentes e a ameaça do aparecimento de produtos ou serviços 
substitutos [8]. 
Numa economia cada vez mais competitiva, as empresas para ter sucesso têm de procurar 
responder da melhor forma às necessidades dos clientes. O poder negocial dos clientes é a 
força que eles têm no mercado e da forma como podem influenciar a actuação dos seus 
fornecedores no mercado. O poder negocial dos clientes interfere directamente na competição 
entre empresas, pressionando as empresas a reduzir preços e a melhorar a qualidade.  
O poder negocial dos fornecedores é a capacidade que estes têm de influenciar as decisões 
dos seus clientes, interferindo directamente na rentabilidade do negócio. Um elevado poder 
negocial dos fornecedores, condiciona a competitividade das empresas no mercado, 
traduzindo-se numa menor rendibilidade da indústria. 
Na maioria dos mercados, as empresas não operam sozinhas e muitas das vezes sofrem a 
concorrência de muitas outras empresas. O número de empresas e a intensidade com que 
operam no mercado pressiona as empresas, condicionando as suas políticas. 
As empresas ao desenvolverem a sua actividade no mercado para além dos concorrentes 
directos ao seu produto ou serviço devem também considerar e responder às ameaças 
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resultantes da existência de produtos substitutos. A pressão dos produtos substitutos, tal como 
as restantes forças do modelo de Porter condiciona a rentabilidade do negócio. 
Na maior parte dos mercados as empresas sofrem uma forte concorrência das restantes que 
operam no mercado. Esta concorrência que as empresas sofrem não é só feita pelas empresas 
que hoje existem no mercado, a qualquer altura podem surgir novos concorrentes no mercado. 
Através da análise da Figura 9, tendo por base a média dos últimos 5 anos, pode-se analisar a 
importância dos diferentes países na comercialização de Vinho do Porto. Verifica-se que para 
além de Portugal, a França, Reino Unido, Holanda, Bélgica, E.U.A, Alemanha e Canadá são os 
países que maiores quantidades de Vinho do Porto compram. Pela análise da figura podemos 
ainda verificar que os países (clientes) que maior poder negocial têm são: França, Reino Unido, 
Holanda, Bélgica, Alemanha, Espanha, Brasil e Polónia. O maior poder negocial destes países 
resulta essencialmente da sua maior quota de exportações de Vinho do Porto, que se traduz 
num preço de comercialização menor. 
O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P. (IVDP, I. P.), é um instituto público, integrado na 
administração local do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património 
próprio, sendo um instituto público de natureza interprofissional. O IVDP, I. P., tem por missão 
promover o controlo da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o 
processo produtivo, bem como a protecção e defesa das denominações de origem Douro e 
Porto e a indicação geográfica Duriense [9,10]. 
Apenas podem ser utilizadas na produção de Vinho do Porto as castas identificadas pelo IVDP, 
I. P., e provenientes da Região Demarcada do Douro, a quantidade e qualidade do Vinho do 
Porto também são competência deste órgão, pelo que o poder dos fornecedores/produtores 
estão dependentes das atribuições deste órgão.  
 

 
Figura 9: Quantidades Médias e Preços Médios de Comercialização de Vinho do Porto por 
Mercado. 
 
O Vinho do Porto é um vinho de qualidades únicas no país, representando cerca de 90% da 
produção de vinhos licorosos nacionais. Os principais concorrentes do Vinho do Porto, como já 
apresentado, são o Vinho da Madeira (com uma quota de 3,25%), Moscatel do Douro (com 
uma quota de mercado de 2,66%), o Moscatel de Setúbal (com uma quota de mercado de 
2,42%). O Vinho do Porto tendo uma quota de mercado de 90,91% encontra-se numa posição 
privilegiada no mercado e a intensidade da rivalidade concorrencial é baixa. 
O Vinho do Porto afigura-se como sendo um dos melhores vinhos do Mundo, este vinho 
distingue-se dos demais pelas suas características sui generis, que lhe conferem uma 
qualidade excepcional. Os seus consumidores são muito diversos, sendo o seu mercado 
extenso. As características mesológicas, climatéricas e agrológicas particulares fazem do Vinho 
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do Porto uma bebida única no Mundo, não se podendo considerar a existência de substitutos 
directos a este produto no mercado nacional.  
Dada a regulamentação e protecção por parte do IVDP, I. P., à marca Vinho do Porto é crível a 
inexistência de novos concorrentes. A existência de um órgão regulador que controla toda a 
actividade de produção e comercialização da marca Vinho do Porto condiciona o “poder” das 
diferentes forças competitivas do Modelo de Porter. 
 
 
3. MATRIZ BCG APLICADA AOS VINHOS LICOROSOS PORTUGUESES 
A matriz BCG, desenvolvida pela Boston Consulting Group, é uma ferramenta de gestão muito 
utilizada no planeamento do portfólio de negócios. A matriz BCG recorre a duas variáveis na 
análise do negócio: a taxa de crescimento do mercado e a quota relativa da empresa. 
Consoante os valores obtidos para cada uma das duas variáveis, o negócio é classificado em 
quatro tipos (interrogações, estrelas, vacas leiteiras e cães rafeiros), havendo para cada tipo 
recomendações genéricas sobre as estratégias a adoptar [8]. 
Assim, de seguida apresenta-se sucintamente o que se pretende para cada uma das 
classificações [7,11]: 
- Interrogações: são negócios com elevado crescimento mas em que a empresa tem baixa 
quota de mercado. Geralmente geram fluxos financeiros muito negativos pois o seu atraso na 
curva de experiência limita a sua rentabilidade e o elevado crescimento da indústria obriga a 
investimentos avultados. A recomendação é abandonar a actividade ou aumentar a quota de 
mercado. 
- Estrelas: são os negócios com elevado crescimento e em que a empresa tem uma elevada 
quota de mercado. Geralmente resultam destes, fluxos financeiros pouco significativos, pois 
apesar do avanço na curva de experiência proporcionar elevados retornos o elevado 
crescimento do sector obriga à realização de elevados investimentos. A recomendação é 
manter a liderança. 
- Vacas leiteiras: são negócios com baixo crescimento mas nos quais a empresa tem elevada 
quota de mercado. Estes negócios geram normalmente fluxos financeiros muito significativos, 
resultado do avanço na curva de experiência que proporciona elevados retornos e o baixo 
crescimento do sector não exige grandes investimentos. A recomendação é rentabilizar o 
negócio de forma a sustentar o crescimento dos negócios “estrelas” e “interrogações”.  
- Cães Rafeiros: são negócios com baixo crescimento e nos quais a empresa tem baixa quota 
de mercado. Estes negócios geram fluxos financeiros pouco significativos, resultante do atraso 
na curva de experiência, não permite retornos elevados, mas o baixo crescimento do sector 
também não exige a realização de grandes investimentos. A recomendação é abandonar ou 
reformular o negócio.  
A Figura 10, apresenta a Matriz BCG aplicada à marca Vinho do Porto. Através da sua análise 
conclui-se que a marca se encontra no quadrante das “vacas leiteiras” e apresenta uma quota 
de mercado relativa e absoluta muito elevada e nos últimos anos devido à crise, as taxas de 
crescimento do negócio são negativas. Conclui-se ainda que os fluxos financeiros provenientes 
da marca são elevados e deve procurar-se maximizar a rentabilidade da marca. Sugere-se que 
a marca aposte em novos produtos, como foi o caso do Vinho do Porto Branco Leve Seco em 
resposta às pessoas que procuravam um vinho com menor teor alcoólico de forma a manter a 
sustentabilidade e consolidar a posição da marca no longo prazo. Pode ainda concluir-se que 
os principais concorrentes (Moscatel de Setúbal, Moscatel do Douro e Vinho Madeirense) da 
marca Vinho do Porto apesar de apresentarem uma taxa de crescimento de mercado 
ligeiramente superior, apresentam quotas de mercado absolutas e relativas muito inferiores ao 
Vinho do Porto. De referir ainda que estes vinhos se encontram numa posição dividida entre o 
quadrante das “interrogações” e das “estrelas” pelo que se sugere que estas marcas invistam 
no mercado para reforçar posição e conseguir alcançar fluxos financeiros positivos.  
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Figura 10: Matriz BCG aplicada aos Vinhos Licorosos Portugueses. 
 
 
4. ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DE ANSOFF 
Tendo em conta o binómio produto/mercado podem desenvolver-se quatro estratégias de 
crescimento de negócios: penetração no mercado, desenvolvimento de produto, 
desenvolvimento do mercado e diversificação [7]. 
A penetração no mercado consiste na obtenção de maiores vendas dos produtos existentes 
nos mercados actuais, através do aumento do consumo dos clientes, da conquista dos clientes 
da concorrência e de novos clientes. O desenvolvimento do produto consiste no 
desenvolvimento de produtos novos ou modificados para venda nos mercados actuais, 
desenvolvendo novas características do produto, criação de diferentes versões de qualidade, 
modelos e tamanhos. Segundo Ansoff [12], o desenvolvimento do mercado consiste na 
identificação e desenvolvimento de novos mercados para os produtos já existentes, expansão 
para novas áreas geográficas. A estratégia de diversificação consiste no desenvolvimento de 
novos produtos para exploração de novos mercados, [12]. 
A Tabela 1 apresenta algumas estratégias de crescimento, delineadas pelos autores do artigo, 
para marca Vinho do Porto com base na matriz de crescimento produto/mercado.  
 
Tabela 1: Estratégias de Crescimento de Ansoff aplicada à Marca Vinho do Porto. 

Mercados   Produtos 
  Produtos Existentes  Produtos Novos 

Mercados Existentes 

  Implementação de políticas 
comerciais que vão de 
encontro às exigências de um 
mercado cada vez mais 
competitivo. 

 
Desenvolvimento de novos 
produtos, como foi o caso do 
Vinho do Porto Branco leve seco, 
que surgiu em resposta às 
pessoas que procuravam um 
vinho com menor teor alcoólico. 

   

Mercados Novos 
  Entrada de novos produtos 

marca Vinho do Porto nos 
mercados emergentes, 
nomeadamente os lusófonos. 

 Expansão para mercados ainda 
mal explorados e criação de 
novos produtos que vão de 
encontro às exigências dos 
novos segmentos-alvo.    
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CONCLUSÕES 
Pretendeu-se com este trabalho contribuir para analisar o posicionamento do Vinho do Porto 
relativamente aos restantes vinhos produzidos em Portugal. Toda a análise teve por base 
fontes externas universalmente disponíveis. 
Relativamente ao objectivo deste trabalho e através dos resultados obtidos, os mesmos 
permitem concluir que o Vinho do Porto apresenta-se numa posição de destaque no mercado 
dos vinhos, pelo que se traduz num importante produto para o crescimento da economia 
nacional. O Vinho do Porto representa cerca de 90% da produção de vinhos licorosos 
nacionais. Nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 este produto teve um bom escoamento no 
mercado, sendo as suas vendas superiores à produção.  
É um produto claramente direccionado para um mercado cada vez mais global, sendo que 
cerca de 86% da sua produção destina-se aos mercados internacionais. As exportações de 
Vinho do Porto representam cerca de 27,4% (em quantidade) das exportações de produtos 
vinícolas nacionais sendo esse valor de aproximadamente 57% em volume de negócios, o que 
revela que o Vinho do Porto tem preços superiores aos restantes vinhos e um peso muito 
significativo nas exportações vinícolas portuguesas. A aposta da marca deve continuar a 
passar pelos mercados internacionais, que geralmente pagam um preço mais elevado pelos 
produtos de elevada qualidade como é o caso do Vinho do Porto. 
Os principais mercados do Vinho do Porto são, para além de Portugal, a França, o Reino 
Unido, a Holanda, a Bélgica, os E.U.A, a Alemanha e o Canadá. A produção de Vinho do Porto 
restringe-se à Região Demarcada do Douro e a actividade encontra-se regulada pelo Instituto 
dos Vinhos do Douro e Porto pelo que a entrada de novos concorrentes no mercado e os 
limites produtivos dos actuais fornecedores/produtores está dependente deste órgão. O Vinho 
do Porto apresenta uma quota de mercado de cerca de 91% e é o vinho mais apreciado e 
valorizado no mercado nacional pelo que a rivalidade concorrencial a este vinho é quase nula. 
A possibilidade de entrada de novos concorrentes no mercado a nível nacional é praticamente 
nula. Dada a regulamentação e controlo dos vinhos produzidos na Região Demarcada do 
Douro, por parte do IVDP, IP o “poder” das 5 forças do Modelo de Porter estão dependentes 
das atribuições deste órgão. 
O Vinho do Porto apresenta uma quota de mercado relativa e absoluta elevada, apresentando 
nos últimos anos taxas de crescimento negativas, fruto da conjuntura económica desfavorável. 
Isto revela um bom retorno financeiro (uma vez que se encontra no quadrante das “vacas 
leiteiras” - Matriz BCG) do produto que deve ser rentabilizado e canalizado para o 
desenvolvimento de novos produtos que vão de encontro às necessidades do mercado, 
tornando-se fundamental esta aposta para manter e se possível reforçar a sua posição no 
mercado. 
É um vinho claramente diferente dos demais, pelo que a sua estratégia deve ser diferenciadora 
e com enfoque em preços mais elevados fruto de uma qualidade superior. De forma aumentar 
a presença da marca no mercado deverão ser encetados esforços no sentido de aumentar as 
vendas nos clientes actuais, desenvolvimento de novas categorias com especificidades (como 
foi o caso do Vinho do Porto Branco leve seco que surgiu para dar resposta às pessoas que 
procuravam um menor teor alcoólico), expandir a comercialização de vinho para novos 
mercados, nomeadamente os mercados emergentes com especial foco nos lusófonos e 
desenvolver produtos destinados a mercados novos.   
O Vinho do Porto é um vinho de elevada qualidade, figurando entre os melhores do Mundo, 
pelo que deve ser cada vez mais potenciado e promovido além fronteiras de forma a retirar 
todas as suas potencialidades e mais-valias para a marca, para o país e para os demais vinhos 
nacionais. 
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RESUMO 
O trabalho em tela propõe uma discussão acerca da atividade sisaleira no estado da Paraíba, 
cujo foco repousa sobre o processo de inovação na produção de sisal, destacando as 
estratégias de ação dos atores envolvidos em prol da reestruturação do setor, que se pretende 
sustentável e competitiva. Para atingir tal propósito, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
acerca da inovação e de aspectos relacionados à temática que caracterizam a situação da 
economia sisaleira paraibana, a exemplo das novas formas organizacionais que primam pelo 
capital social. Em termos empíricos, foi empreendida uma pesquisa de campo em localidades 
paraibanas que apresentam aspectos inovacionais no seu processo produtivo. Diante de um 
cenário de crise, que vem marcando a economia sisaleira desde a introdução da fibra sintética, 
as constatações da pesquisa apontam para a interação dos pequenos produtores da Paraíba 
no âmbito dos processos de produção e inovação por mecanismos capazes de gerar condições 
locais de confiança e reciprocidade entre eles. Alguns aspectos verificados na pesquisa 
sinalizaram a existência de um tecido social capaz de ser competitivo dentro da economia 
sisaleira. O resultado do estudo suscita a necessidade urgente de reestruturação de todo o 
processo produtivo com investimentos na modernização dos campos. 
Palavras-chave: Economia sisaleira. Inovação. Reestruturação produtiva. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O estado da Paraíba detinha, nos anos 70, a maior produção de sisal do país, posição que 
passou a ser ocupada pela Bahia, na década de 90. A partir daí, vem perdendo cada vez mais 
espaço nos cenários nacional e internacional. Vários entraves e problemas graves acometeram 
o referido setor na Paraíba, sendo o mais relevante os custos com o processamento da fibra, 
muito aviltantes em comparação aos preços obtidos com a venda do produto 
semimanufaturado no mercado. Isto, consequentemente, resultou no baixo retorno financeiro 
ao produtor. Por outro lado, a desorganização dos produtores contribuiu para o declínio do 
setor, visto que estes últimos apresentavam-se em número reduzido, além de não se 
encontrarem em unidades associativistas ou cooperativistas que defendessem seus interesses 
junto ao mercado competitivo. 
Analisando a trajetória da produção do sisal no estado da Paraíba, no período de 1995-2005, é 
possível observar que o declínio da cultura se deu no contexto das transformações da 
economia, em nível global, perdendo a sua hegemonia no cenário nacional e 
representatividade na economia local. Com a introdução de um novo paradigma tecnológico, as 
relações produtivas passaram por uma reestruturação, impondo às economias, principalmente 
àquelas mais frágeis, profundas mudanças para que pudessem se inserir em um mercado cada 
vez mais competitivo. 
Nesse cenário, as discussões atuais resgatam a concepção do desenvolvimento local, nas 
quais as aglomerações produtivas aparecem como alternativas para promover o 
desenvolvimento face às transformações da economia capitalista. É nesse contexto que entra 
em cena a idéia dos Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPILs), cuja abordagem destaca 
o papel central do aprendizado e da inovação como fatores de competitividade dinâmica e 
sustentada. 
O panorama atual na Paraíba estabelece uma tendência de ruptura na estrutura produtiva do 
setor observada nas últimas décadas. Ele indica uma nova configuração da economia sisaleira, 
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fundamentada na interação entre diferentes atores, voltada para o desenvolvimento local nos 
moldes de cooperação. 
Apesar da ausência de políticas públicas com vistas ao soerguimento da economia do sisal no 
Curimataú Paraibano, verificaram-se mudanças neste contexto sócio-econômico. O objetivo do 
presente trabalho guia-se no sentido de examinar o processo de inovação na produção de sisal 
no estado da Paraíba, destacando as estratégias de ação dos atores envolvidos em prol da 
reestruturação do setor, que se pretende sustentável e competitiva. 
Para o desenvolvimento do estudo, optou-se por uma investigação a partir dos seguintes 
meios: a) levantamento bibliográfico através de publicações técnicas, relatórios de pesquisas, 
livros, jornais, revistas, documentos oficiais dos governos (federal, estaduais e locais) e de 
agências de desenvolvimento, além de internet e banco de dados de diversas ordens; b) 
entrevistas abertas baseadas em roteiros predefinidos, buscando alcançar os elos da cadeia 
produtiva e atores envolvidos no âmbito local e estadual (produtores, técnicos de órgãos 
públicos e privados, institutos de pesquisa, dirigentes e técnicos de unidades de organizações 
do setor e comerciantes); c) verificação direta por ocasião das visitas e entrevistas realizadas e 
registro fotográfico de máquinas/equipamentos e outros eventos/ações significativas para a 
pesquisa. Complementarmente, foram utilizados dados e informações oficiais veiculadas pelos 
periódicos especializados na questão. 
 
 
INOVAÇÃO, ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS E INOVATIVOS LOCAIS 
É inquestionável a essencialidade da inovação como fonte de dinamismo econômico. A 
dualidade entre tecnologia e desenvolvimento está presente na economia política clássica que, 
a partir de Adam Smith (1723-1790), dada a importância da divisão do trabalho, retrata a 
incorporação do progresso técnico como base do crescimento da produtividade e do 
desenvolvimento econômico (Smith, 1996).  
Porém, foi Marshall (1985), teórico da corrente de pensamento neoclássica, que ressaltou a 
importância do processo inovativo no desenvolvimento econômico, quando abordou a questão 
das aglomerações produtivas como fator determinante na conformação das vantagens 
competitivas. Mais tarde, Schumpeter veio a se destacar como o precursor do estudo da 
inovação, de forma mais sistematizada. Em seu livro “Teoria do desenvolvimento econômico”, 
publicado em 1912, ele deixa evidente que a ação de inovar é responsável pela criação de 
processos de ruptura no sistema econômico, que afeta o equilíbrio do fluxo circular. 
A abordagem derivada do pensamento schumpeteriano – os neo-schumpeterianos ou 
evolucionistas – enfatizam os sistemas nacionais, regionais e locais de inovação, tomando 
como base as mudanças de paradigmas tecno-econômico. Sob esta perspectiva, esta 
abordagem enfatiza, atualmente, o papel das tecnologias de informação e comunicação 
(Cassiolato e Lastres, 2003).    
Os impactos dessas mudanças se manifestaram na reestruturação funcional do espaço, devido 
ao processo de flexibilização e descentralização produtiva dentro e fora das organizações 
produtivas. Em meio a esse cenário, regiões antes fortemente industrializadas entraram em 
declínio, enquanto se delineava a ascensão de novas regiões (Campos, Callefi e Souza, 2005). 
A mudança de paradigma tecno-econômico enfatiza a criação de novos conhecimentos, bem 
como a construção de novas competências, baseadas na economia do aprendizado, com 
vistas à obtenção de vantagens competitivas (Campos et al, 2003; Johnson e Lundvall, 2005). 
Para Lundvall e Johnson, como o conhecimento é um recurso não totalmente público, 
tampouco completamente privado, sua propriedade pública ou privada pode ser transferida a 
partir de várias formas de mediações, em que se sobressaem os processos de aprendizagem 
por interação (Campos et al, 2003).    
Antes da percepção acima, Dosi (1988) já afirmava que para se chegar às novas tecnologias 
públicas ou privadas, parte-se do compartilhamento desse conhecimento científico e 
tecnológico, em consonância com o paradigma tecnológico vigente, somado ao uso e 
desenvolvimento de capacidades específicas de aplicação desse conhecimento.  
Este compartilhamento dos conhecimentos se faz mais efetivamente no contexto dos 
denominados arranjos produtivos locais ou dos sistemas produtivos e inovativos locais, em 
decorrência das relações que se estabelecem em seu interior entre os atores sociais locais. 
Conforme Campos et al. (2003), os sistemas inovativos locais possibilitam processos de 
aprendizagem interativa, uma vez que a capacidade de produzir e transmitir conhecimentos, 
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sobretudo conhecimento tácito, repousa também sobre a proximidade espacial e as afinidades 
culturais. 
 
De acordo com Cassiolato e Lastres (2003, p. 27), e tomando como base o referencial 
evolucionista, relacionam-se os conceitos de arranjos produtivos locais e o de sistemas 
produtivos e inovativos locais desenvolvidos pela RedeSist (Rede de pesquisa interdisciplinar 
do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro). O primeiro diz respeito às 
“aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um 
conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que 
incipientes”. Os sistemas produtivos e inovativos locais, por sua vez, são arranjos cujos 
vínculos convertem-se em interação, cooperação e aprendizagem, fatores capazes de gerar 
potencial inovativo e competitivo na direção do desenvolvimento local.       
Diante disso, as pequenas e médias empresas instaladas em regiões que possibilitam o 
desenvolvimento de relações sociais, baseadas na complementaridade, na interdependência e 
na cooperação, apresentam melhores perspectivas de crescimento econômico, aprimoramento 
técnico, redução de custos, geração de emprego e renda, de modo a competir e obter 
vantagens que antes só as grandes empresas tinham acesso (Amaral Filho, 2002). Dentro 
deste contexto, sobressai-se as inovações técnicas que resultam, muitas vezes, das interações 
de aprendizagem existentes em localidades cuja vocação produtiva possibilita seu processo. 
Em meio às mudanças trazidas pelo novo paradigma tecnológico, há setores produtivos que se 
baseiam em processos informais, quando a inovação ocorre por meio do aprender-fazendo, 
enquanto são concebidos processos inovativos por meio de pesquisa formal 
(Pesquisa&Desenvolvimento). Nestas duas situações, o setor agroindustrial, que é considerado 
nesse estudo, mediante o enfoque na produção do sisal na Paraíba, está inserido 
indubitavelmente nos processos inovativos da agricultura. 
 
 
A ECONOMIA DO SISAL NA PARAÍBA (1995-2005) 
O sisal deixou de ter representatividade econômica na Paraíba há mais de trinta anos, com o 
advento das fibras sintéticas (nos anos 70 e 80). Hoje o mercado encontra-se favorável à fibra 
natural em virtude da crescente demanda por parte de países desenvolvidos impulsionada pela 
motivação da defesa ambiental e organizações internacionais.  
Nos anos 70, o estado da Paraíba era o maior produtor de sisal do país, perdendo a posição 
para a Bahia, na década de 90, ficando a partir de então na segunda posição. Segundo dados 
do IBGE, no ano de 1995, a produção do estado totalizou 23.453 toneladas, representando 
20% da produção brasileira. Já em 2000, a produção caiu para 5.129 ton., reduzindo a sua 
participação na produção nacional para 3% (IBGE, 2005). Isto ocasionou uma redução de 60% 
em número de indústrias no Estado (de 10 para 04), todas localizadas na capital. Esta perda foi 
tão significativa que grande parte do sisal beneficiado/comercializado atualmente pelas 
indústrias paraibanas sobreviventes é proveniente do Estado da Bahia. 
Os dados apontam 26 municípios produtores de sisal na Paraíba, sendo registrada a maior 
produção, 2.800 ton., no município de Picuí (IBGE, 2005). Ainda neste mesmo ano, Barra de 
Santa Rosa produziu 1600 ton., Esperança 1200 ton. e Casserengue 800 ton. Os municípios 
citados foram responsáveis por 73% da produção de sisal do Estado. 
No período de 1995-2005 vários entraves afetaram a produção de sisal na Paraíba, sendo o 
mais relevante os custos bastante elevados com o processamento da fibra, comparados aos 
preços obtidos com a venda do produto semimanufaturado nos mercados interno e externo, 
resultando, assim, na baixa remuneração ao produtor, fato este que pode ser considerado 
como um dos motivos para o desestímulo de alguns produtores neste setor (Alves, Santiago e 
Lima, 2005). 
Outro fator de grande importância, que tem representado grave empecilho ao desempenho do 
setor, é a desorganização dos produtores, os quais não se apresentam em número significativo 
nem se encontram integrados em unidades associativistas ou cooperativistas que possam 
representá-los na luta por interesses comuns junto ao mercado competitivo dominado por 
alguns grandes produtores/donos de motor (Alves, Santiago e Lima, 2005). 
No tocante ao sistema produtivo da cultura, segundo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), responsável por pesquisas de melhoramento genético e sistemas de 
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produção da cultura no país, a monocultura para o sisal não apresenta sustentabilidade no 
sistema de produção desenvolvido e executado na Paraíba (EMBRAPA, 2004).  
A decadência da produção paraibana de sisal, nas últimas décadas, vem provocando impactos 
relevantes na pauta de exportações do Estado. Isso pode ser constatado ao considerarmos 
que, em 2005, as exportações assinalavam cifras na ordem de US$ 11,4 milhões, 
correspondendo a 5% do total da pauta da exportação da Paraíba no ano (Tabela 1), enquanto 
o estado da Bahia exportou o correspondente a US$ 82 milhões, conforme dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior daquele ano. Apesar do declínio contínuo 
da cultura no estado, o sisal ainda tem relativa importância na pauta de exportação, o que 
assinala para a viabilidade de se envidar esforços para recuperar o setor. 
 
Tabela 1 - Exportação do sisal no estado da Paraíba no ano de 2005 
PRODUTO VALOR US$ FOB 
          Absoluto % 
Total Paraíba     228.007.433 100,00 
Cordéis de sisal/outs. fibras "agave", p/atadeiras/ 11.439.675 5,02 
Enfardadeiras       
Sisal/outras fibras têxteis "agave", em bruto - - 
Outros cordéis/cordas/cabos de sisal/outras fibras "agave" - - 
Total / sisal       11.439.675 5,02 
Fonte: MDIC-SECEX, (2005).   
 
Sabe-se que o sisal é capaz de gerar vários subprodutos (Saraiva, 1981; Dantas, 1994), 
entretanto não havia grande interesse em investir nos mesmos, uma vez que a fibra mostrava-
se como o mais importante em termos econômicos. Atualmente, estão surgindo novas 
perspectivas com os investimentos em pesquisas que avaliam os usos da fibra do sisal na 
composição de novos produtos, podendo-se citar o componente do fibrocimento, em 
substituição ao amianto na indústria da construção civil, além de mecanismos para melhor 
aproveitamento dos subprodutos do sisal, que ainda são desperdiçados, de modo a ampliar as 
oportunidades de geração de trabalho e renda. 
Considerando a capacidade de absorção de grande número de trabalhadores no processo 
produtivo da fibra do sisal, bem como a demanda em expansão do mercado mundial por 
produtos naturais, torna-se inquestionável a necessidade de buscar alternativas que viabilizem 
a competição da fibra com os fios sintéticos, que são os principais responsáveis pelo baixo 
preço do sisal no mercado internacional. Nesse sentido, a redução de custos de produção, o 
aproveitamento dos subprodutos do desfibramento e a maior eficiência no processo de 
descorticamento são aspectos a serem enfocados prioritariamente para tornar a cultura mais 
atrativa ao produtor rural. 
Entretanto, acredita-se que as novas possibilidades de exploração dos subprodutos do sisal só 
serão viabilizadas a partir do momento em que despertarem o interesse econômico do 
mercado. Isto, por representar uma inovação de produto, poderia suscitar uma alavancagem na 
inovação do processo produtivo do sisal nas suas fases iniciais, como é o caso das técnicas de 
desfibramento, o que já vem ocorrendo, mesmo de forma lenta. 
 
 
NOVAS TENDÊNCIAS: POLÍTICAS E INICIATIVAS DE APOIO AO PROCESSO DE 
INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SISAL 
Desde sua introdução no Brasil, o processo de extração da fibra de sisal não passou por 
qualquer avanço tecnológico significativo. Em decorrência disto, a produtividade brasileira é 
muito baixa comparada a outros países produtores, que desenvolveram tecnologias mais 
sofisticadas, o que se traduz em uma produtividade quatro vezes maior do que a brasileira. 
Além disso, a tecnologia utilizada oferece riscos à integridade física dos trabalhadores (NEAD, 
2004). 
Diversas experiências têm sido feitas para eliminar os riscos trazidos pelo “motor paraibano”, 
conhecido pelas constantes mutilações provocadas. Na Bahia, a máquina denominada 
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“Faustino”, desenvolvida como alternativa à “paraibana”, não logrou êxito. Na Paraíba, algumas 
tentativas de desenvolvimento de uma desfibradora substituta foram feitas por pesquisadores 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), porém não houve continuidade do projeto. Diante 
disso, a máquina “paraibana” é, praticamente, a única forma de desfibramento no país.  
Nesse contexto, torna-se urgente o empenho de esforços para o desenvolvimento de um 
modelo de desfibradora adaptado à pequena produção, que seja capaz de proporcionar 
segurança ao operador, ao mesmo tempo em que possibilite ganhos em produtividade que 
supere aquela propiciada pela máquina atualmente em uso.  
A cultura sisaleira é de fundamental importância na economia nordestina, tornando produtivas 
as regiões semi-áridas, com limitadas alternativas econômicas e baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). Nos últimos anos, algumas medidas vêm sendo 
implementadas para restabelecer o setor sisaleiro. O governo federal tem promovido ações 
para beneficiar a cadeia produtiva, por meio de financiamentos específicos para atualização 
tecnológica do setor, como também projetos de desenvolvimento sustentável que estimulem a 
geração de emprego, renda e inclusão social.  
Dentre algumas iniciativas, enumeram-se as seguintes: a) o Projeto Sebrae cujo objetivo 
principal é identificar novos usos para a fibra do sisal; b) uma proposta do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), do estado de São Paulo, de um projeto e construção de um 
protótipo de um desfibrador de sisal para pequenas propriedades rurais, financiado pelo Banco 
do Nordeste no Brasil através do FUNDECI (Fundo de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico).  
Acrescente-se ainda que em 2006 foi inaugurado, na Universidade Federal de Campina 
Grande, o escritório do Projeto Fibrocimento, sediado na Unidade Acadêmica de Engenharia 
Agrícola. O evento contou com a participação de representantes do Common Fund for 
Commodities (CFC), da Holanda e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO). Essas instituições vêm contribuindo para o fortalecimento da atividade 
sisaleira através de financiamento de projetos, a exemplo do “Projeto Agronegócio do Sisal no 
Nordeste Brasileiro”, que propõe o uso alternativo da fibra do produto para fins industriais e 
contempla os Estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.  
Conforme a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (2007), quanto às 
oportunidades para novos usos do sisal – os compósitos na indústria automotiva, móveis, 
eletrodomésticos, polpa para papel, alimentação animal, geotêxteis e na construção civil – para 
que se materializem em negócios, faz-se necessária a implementação de ações que 
contemplem os seguintes aspectos:  
a) avaliação dos mercados para novos produtos com maior valor agregado e definição de 
estratégias para penetração nesses mercados, bem como a promoção dos produtos; 
b) no plano nacional, fortalecimento do quadro institucional, priorizando ações integradas entre 
os setores público, privado e terceiro setor nos estados produtores; 
c) no nível internacional, participação e contribuição dos atores institucionais nacionais com a 
rede internacional de informações envolvendo produtores, consumidores, comerciantes, 
governos, ONGs e agências de desenvolvimento internacional com vistas à troca de 
informações e experiências sobre novas iniciativas que se apresentam para o setor sisaleiro. 
Dentro deste contexto de mudanças, observa-se que as formas de organização da produção 
do setor sisaleiro também vêm se modificando. Estas mudanças são oriundas da própria 
mudança de paradigma tecno-econômico de caráter mais geral. As estruturas produtivas 
passaram a se configurar em bases mais flexíveis, resgatando aspectos como a valorização 
das capacidades produtivas locais, as estruturas associativas e a interação entre os atores 
sociais locais e os atores institucionais. O desenvolvimento das localidades tem sido 
direcionado “de baixo para cima” ou “de dentro”, ao contrário das políticas anteriores que 
privilegiava o transplante de modelos econômicos pensados em condições alheias às 
realidades às quais se aplicavam. 
 
 
DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E CAPITAL SOCIAL: AS NOVAS 
ORGANIZAÇÕES NO SETOR SISALEIRO 
A perda da atratividade do setor sisaleiro na Paraíba resultou na substituição gradual do 
grande latifúndio, que havia se consolidado em torno do sisal, pela pequena unidade familiar, 
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devido, principalmente, aos processos de Reforma Agrária, mediante desapropriações do 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e créditos fundiários obtidos via 
bancos estatais, passando a área média de exploração para 10 hectares, no período de 1995 a 
2005, com produção em torno de 700 kg/ha, na última década (Alves, Santiago e Lima, 2005). 
Nesse contexto, procurou-se identificar as organizações mais relevantes para investigação de 
sua nova configuração. Foram realizadas entrevistas abertas em duas comunidades e duas 
cooperativas: o Centro de Artesanato na comunidade de Cuiuiu, localizada em Barra de Santa 
Rosa-PB;  agricultores e artesãs do distrito de Massabielle, no município de Esperança – PB; a 
Cooperativa Agroindustrial do Compartimento da Borborema – COOPAIB e a Cooperativa de 
Agropecuária Mista de Pocinhos-PB, ambas sediadas no município de Pocinhos-PB. 
Observa-se, neste cenário, que a dimensão territorial constitui recorte específico de análise e 
de ação política, definindo o espaço onde processos produtivos, inovativos e cooperativos têm 
lugar. A proximidade geográfica – levando ao compartilhamento de visões e valores 
econômicos, sociais e culturais – constitui fonte de dinamismo local, bem como de diversidade 
e de vantagens competitivas em relação a outras regiões.  
Nesse sentido, com base nas observações feitas in loco, as experiências de empreendimentos 
coletivos ocupam papel determinante no desenvolvimento das localidades. Tais experiências 
possibilitam o fortalecimento das relações entre os agentes no território, como a confiança e a 
reciprocidade, a articulação de organizações de diferentes setores da sociedade, 
estabelecendo parcerias e consolidando-as, numa perspectiva de promoção do 
desenvolvimento sustentável, manifestada não apenas nos resultados econômicos, mas 
também nas relações de poder, no reconhecimento e na valorização de um grupo social.  
Verifica-se, nesse espaço, a presença de associações e cooperativas que se formaram no 
contexto das transformações econômicas e tecnológicas ocorridas em nível mundial, das quais 
decorreu a crise no setor sisaleiro. Com isso, passou-se a pensar o desenvolvimento a partir 
das potencialidades locais, sustentado na inovação, na cooperação e na interação entre os 
agentes para enfrentar a competitividade e promover a sustentabilidade da atividade.  
As diversas entidades não governamentais e setores do Governo, em suas diferentes esferas, 
vêm demonstrando cada vez mais interesse em incentivar práticas alternativas encontradas em 
segmentos de difícil inserção e sobrevivência, diante da competitividade do mercado no 
contexto da globalização, como a agricultura familiar.  
As novas discussões acerca do desenvolvimento das regiões e países que enfatizam os 
atributos locais, inserindo a noção de desenvolvimento local ou territorial, sugerem “uma 
transformação de estruturas e de modelos visando uma melhoria durável da qualidade vida de 
uma comunidade” (Zapata, Amorim e Arns, 2007). 
O desenvolvimento territorial endógeno é uma estratégia de desenvolvimento sustentada em 
um processo no qual a iniciativa é construída a partir das vocações locais, com maior 
participação e protagonismo dos cidadãos, buscando estimular a solidariedade e o 
desenvolvimento mais integrado. Nesse sentido, o processo se desenvolve com o 
envolvimento dos participantes imprimindo seus valores, introduzindo práticas inovadoras e 
espírito empreendedor, estabelecendo parcerias para mobilizar os recursos e outras 
potencialidades locais (Zapata, Amorim e Arns, 2007). 
Na estratégia de desenvolvimento local, o capital social figura como um dos eixos mais 
importantes, sendo este entendido como “as pessoas organizadas e articuladas”. Desse modo, 
o capital social de uma região se faz presente “quando existem organizações sociais atuantes, 
que se comunicam entre si; quando existe confiança e espírito de cooperação entre as 
organizações sociais e as instituições” (Zapata, Amorim e Arns, 2007). 
Para Putnam (1995), o conceito de capital social está relacionado aos elementos comuns que 
envolvem as diversas entidades: a estrutura social e a viabilização das ações dos indivíduos, 
conforme sua observação: 
                           [...] características da organização social, como confiança, normas e sistemas, 
que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas. Ou 
como características da vida social – redes, normas e confiança – que possibilitam aos 
participantes de atuarem juntos mais efetivamente para compartirem objetivos (PUTNAM, 
1995, p. 173). 
De acordo Bourdieu (1985), o capital social se decompõe em dois elementos, sendo o primeiro 
o relacionamento social, o qual permite que os indivíduos reivindiquem o acesso aos recursos 
que os associados possuem, e o segundo, “a qualidade e quantidade desses recursos”. Para o 
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autor, por meio do capital social, os recursos econômicos como os empréstimos subsidiados e 
os mercados protegidos ficam mais acessíveis às pessoas. 
Para alguns autores, o Estado exerce um papel importante no processo do desenvolvimento 
local. Conforme Putnam (2000, p. 35), há um “círculo virtuoso no qual quanto mais cívico o 
contexto social, melhor o governo, e quanto melhor o governo, mais estimulada estará a 
sociedade a cooperar e agir de maneira cívica.”  
No cenário da produção sisaleira da Paraíba, com base nas entrevistas realizadas, já é 
possível verificar, ainda que em pequena dimensão, a influência das organizações sociais no 
processo de revitalização daquela atividade e seus impactos nas condições de vida da 
população envolvida. As articulações e o envolvimento das instituições parceiras são 
determinantes para a materialização das estratégias de desenvolvimento do setor, reafirmando 
a importância e necessidade de adesão dos diversos agentes à proposta de desenvolvimento 
local sustentável. 
O quadro a seguir foi elaborado a partir de dados obtidos em pesquisa direta (2007). Nele 
estão descritas as experiências de empreendimentos coletivos, relativos à cultura do sisal, no 
estado da Paraíba, em que constam suas parcerias, metas e resultados. 
 
Quadro 1 – Experiências coletivas da atividade sisaleira da Paraíba 

EXPERIÊNCIAS ORGANIZAÇÕES 
PARCEIRAS METAS RESULTADOS 

Centro de Artesanato 
de Cuiuiu, com 90 
associados. 

UFCG, Governo do 
Estado, Fundação 
Parque Tecnológico da 
Paraíba (PaqTc-PB). 

Adquirir financiamento 
para renovação de 
recursos e estratégias 
para atrair mais 
interessados, 
melhorando os 
processos, e apresentar 
ao mercado produtos 
de qualidade. 

Contrato firmado com o 
Grupo Pão de Açúcar desde 
2005, pelo qual são 
produzidas de 400 a 500 
peças, a cada dois meses; 
participação em Feiras, 
buscando contratos com 
outras empresas para 
fornecer seus produtos. 

Associação dos 
Artesãos do Sisal de 
Massabielle, com 16 
associados. 

Banco do Nordeste, 
SEBRAE. 

Atingir um salário 
mínimo por mês. Os 
artesãos 
complementam a renda 
com a agricultura. 

 Absorção da técnica para 
produção da corda, através 
de um “engenho” 
desenvolvido pelo Centro de 
Cuiuiu; 
especialização na produção 
de cestas, bolsas, tapetes e 
utensílios domésticos, sendo 
vendidas à loja Monttage, 
em João Pessoa-PB, e para 
Manaus (AM), chegando a 
500 peças em datas 
comemorativas. 

Cooperativa 
Agroindustrial do 
Compartimento da 
Borborema – 
COOPAIB, com 38 
cooperados. 

Parque Tecnológico da 
Paraíba (PaqTc-PB), 
UFCG, UEPB e UFPB; 
Banco do Brasil e Banco 
do Nordeste. 

Utilizar novas linhas de 
financiamento do Banco 
do Nordeste e Banco 
do Brasil para 
recuperação e 
expansão das áreas. 

Comercialização da 
produção, concentrada em 
10 meses do ano, 
alcançando um total de 
2.300 toneladas; introdução 
do consórcio sisal/mamona. 

Cooperativa de 
Agropecuária Mista 
de Pocinhos-PB, 
com 50 membros. 

Companhia de 
Desenvolvimento da 
Paraíba – CINEP, Banco 
do Brasil. 

Buscar novos mercados 
para o sisal, visto que a 
produção é maior que a 
demanda. 

Recuperação de 300 ha e 
1000 ha de novos plantios; 
formação de capital próprio; 
absorção de mais de 50% 
da produção pela 
Companhia Sisal do Brasil – 
COSIBRA, FIAÇÃO 
BRASILEIRA DE SISAL S/A 
– FIBRASA e pela ISA. 
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 Fonte: Pesquisa de campo (2007) 
 
Percebe-se, nos últimos anos, um movimento crescente de estímulo a atividades 
desenvolvidas coletivamente tanto por parte de organizações não-governamentais como dos 
governos, o que demonstra a compreensão das potencialidades de comercialização conjunta, a 
agregação de valor, a criação de redes de trocas, o crédito solidário e, principalmente, a 
implementação de políticas adequadas, entre outras iniciativas que podem impulsionar, 
especialmente, os pequenos e médios empreendimentos. 
Neste sentido, ressalta-se a necessidade de pesquisas no contexto da tecnologia produtiva do 
setor sisaleiro, como elemento essencial da reestruturação do mesmo. 
 
 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NO SETOR SISALEIRO 
O processo produtivo do sisal, apesar de alguns avanços, ainda encontra dificuldades. Ao 
longo dos 40 anos de produção do sisal no Nordeste brasileiro, o “motor paraibano” vem sendo 
o único equipamento utilizado na descorticação das folhas. Seu principal problema é a 
ocorrência de constantes acidentes que resultam em graves mutilações de dedos, mãos e até 
mesmo de parte do braço, em decorrência da necessidade que tem o operador de aproximar 
as mãos das engrenagens para introduzir as folhas do sisal e puxar as fibras já beneficiadas, 
num processo em que a máquina gira em alta velocidade. 
O primeiro modelo desenvolvido, como alternativa ao “motor paraibano”, a máquina “Faustino”, 
foi criada pelo mecânico paraibano José Faustino dos Santos. Trata-se de uma máquina de 
grande porte, de custo elevado, de difícil deslocamento o qual, assim como a paraibana, é feito 
através dos campos de sisal à medida que o corte das folhas vai ocorrendo. A diferença da 
Faustino para a Paraibana é que aquela é puxada a trator, enquanto a paraibana é deslocada 
por meio de jumentos. Diante dessas características, a máquina Faustino torna-se inadequada 
para a pequena produção. Atualmente, existem 05 máquinas “Faustino” em funcionamento na 
Fazenda Mandacaru, de propriedade da Empresa Cosibra, situada no município de Santa Luz, 
no estado da Bahia (Alves, Santiago e Lima, 2005). 
Por solicitação do governo baiano, em projeto conduzido pela Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola S.A (EBDA), Faustino realizou alguns ajustes na máquina. O novo 
protótipo passou a ser denominado de “Faustino 2”. A EBDA adquiriu 20 máquinas para fazer 
experiência em campo, com os agricultores, que a rejeitaram. Segundo informações da 
Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Silaleira APAEB (2004), a 
nova máquina, que possui pedal e embreagem, mostrou-se menos produtiva que a Paraibana. 
Em 2003, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia-FAPESB, em parceria com a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e com apoio financeiro da Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), financiou uma pesquisa para aperfeiçoar a Faustino 2,  a qual ainda não foi 
validada em campo.  
Outra máquina que foi desenvolvida para desfibramento do sisal é denominada de” Corona”, 
que funcionou na Companhia de Celulose da Bahia (CCB), na década de 1980. Porém, como a 
máquina demandava grande quantidade de água no processo de desfibramento, sem 
reciclagem, foi reprovada e, segundo informações obtidas na Fazenda Mandacaru, encontra-se 
desmontada nos depósitos da Fiação Brasileira de Sisal S/A - FIBRASA, na Paraíba (Alves, 
Santiago e Lima, 2005). 
Na Paraíba, em 1994, pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
apresentaram um projeto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) – Escritório Técnico de 
Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), cuja proposta era lançar dois modelos alternativos 
para a máquina “Faustino”, que foi aprovado e desenvolvido. 
Posteriormente, em 1999, a mesma equipe apresentou outra proposta que previa o 
aperfeiçoamento da desfibradora de sisal, bem como a construção de um o modelo de “corte 
paralelo” semi-automático, sendo concluída em 2000, com o teste de laboratório. Trata-se de 
um equipamento que não oferece risco zero e exige menor esforço ao trabalhador. Apresenta 
algumas características da “Paraibana”, para evitar a rejeição por parte dos agricultores, porém 
ainda não foi realizado o teste de campo, devido à falta de recursos financeiros para fazer 
alguns ajustes técnicos e aperfeiçoamento no equipamento, segundo informação do professor 
Geraldo Targino do C. Moreira, coordenador do Projeto. Neste sentido, há interesse por parte 
do Banco do Nordeste em financiar a pesquisa (Banco do Nordeste, 2004).    
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Importa ressaltar que todos estes trabalhos são tentativas de introdução de inovações no setor. 
Entretanto, tais experiências podem vir ou não a produzir êxito, o que significa dizer que, 
atualmente, ainda não existe, no Brasil, um modelo de desfibradora testado e aprovado pelos 
agricultores que, de um lado, garanta a segurança ao operador e, de outro, supere a 
produtividade da máquina Paraibana, até então utilizada. 
Com o equipamento utilizado, de baixa capacidade operacional (produz de 150 a 200 kg de 
fibra seca em um turno de 10 horas), registra-se um desperdício de 20 a 30% das fibras 
durante a raspagem. Somando-se a isso, a fibra brasileira se distingue negativamente das 
demais quanto à qualidade, uma vez que não passa pelo processo de lavagem, fato atribuído, 
segundo informações de pesquisa de campo, à escassez de água. 
Constata-se que o setor sisaleiro, apesar de ter apoio de alguns órgãos públicos e privados, 
nos últimos anos, ainda apresenta deficiências em termos de pesquisa, tanto no que diz 
respeito às questões técnico-agronômicas da cultura e de processamento da fibra, como 
também com relação ao mercado e ao desenvolvimento de novos produtos. O financiamento e 
a realização de algumas pesquisas para solucionar os problemas da atividade sisaleira 
demonstra alguma preocupação com a temática, no entanto, faz-se necessário traçar uma 
estratégia para o desenvolvimento do setor, ou seja, a elaboração de uma política para o sisal.  
As atividades relacionadas à pesquisa vêm sendo desenvolvidas principalmente por institutos 
de pesquisas e universidades brasileiras, tais como: Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), Universidade de São Paulo (USP).  
O Projeto para criação de fibrocimentos em substituição do amianto por fibras vegetais, da 
FAO, tem o CFC (Commun Found of Commodities) que transfere os recursos para as 
universidades brasileiras, o qual é administrado pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro e Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) dos estados da Paraíba e Rio Grande no Norte. O núcleo de 
pesquisas da UFCG busca estudar o sisal usado sob diversas formas, uma vez que ainda não 
se conseguiu otimização para substituir o recurso mineral pelo vegetal. O grande problema não 
está na matriz, no caso da fibra vegetal, pois temos um material muito higroscópico (capaz de 
absorver ou libertar a umidade do ambiente em que se encontra para manter um equilíbrio com 
o mesmo), que se deteriora, com característica muito alcalina, sensível e com muitos 
compostos orgânicos. Neste caso, busca-se melhorar o desempenho dessa fibra, a partir de 
tratamento com materiais inorgânicos e orgânicos (soluções) e tratamentos térmicos que 
possibilitem uma maior resistência da fibra vegetal. 
Diante do exposto, identificam-se iniciativas e investimentos direcionados ao aperfeiçoamento 
do processo produtivo do sisal, principalmente no que se refere às inovações  técnicas. Por 
outro lado, as experiências apresentadas sinalizam a mudança de visão acerca do 
desenvolvimento, passando-se a introduzir a estratégia do desenvolvimento local, na qual as 
potencialidades do território (recursos humanos, econômicos, culturais, ambientais, 
institucionais) são determinantes para a promoção do desenvolvimento sustentável.  
No caso em estudo, o capital social vem se fortalecendo, proporcionando a aproximação dos 
agentes produtivos, representantes do poder público em diferentes níveis, instituições e 
organizações associativas relacionadas com a atividade. Para enfrentar a competitividade e ter 
acesso a novos mercados, vêm ganhando força as experiências coletivas através das quais 
começam a ser construídas relações de aprendizado e cooperação, possibilitando, em médio 
prazo, viabilizar a formação e consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APLs). 
Uma política de incentivo aos APLs no estado da Paraíba poderá contribuir significativamente 
para o desenvolvimento da região, de modo que os investimentos venham a gerar mais escala, 
maior integração produtiva,  aplicação de recursos em novos serviços especializados, além do 
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para o setor, reforçando a competitividade e, 
consequentemente, o crescimento da economia com impactos na geração de emprego e renda 
e qualidade de vida para a população. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mediante o estudo da trajetória da produção do sisal no estado da Paraíba, no período de 
1995-2005, foi possível observar que o declínio da cultura se deu no contexto das 
transformações da economia, em nível global, perdendo a sua hegemonia no cenário nacional 
e representatividade na economia local. 
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Com a introdução de um novo paradigma tecno-econômico, as relações produtivas passaram 
por uma reestruturação, impondo às economias, principalmente àquelas mais frágeis, 
profundas mudanças para que pudessem se inserir em um mercado cada vez mais 
competitivo. A partir da revolução tecnológica, quando se acelerou o processo de globalização, 
acentuaram-se ainda mais as desigualdades de condições de desenvolvimento das regiões e 
países. De um lado, as grandes potências detentoras das tecnologias reafirmaram sua 
supremacia no mercado global, enquanto os países em desenvolvimento se esforçaram para 
enfrentar a competitividade no cenário mundial. 
Nesse contexto, as discussões acerca do desenvolvimento resgatam a concepção do 
desenvolvimento local, nas quais as aglomerações produtivas aparecem como alternativas 
para promover o desenvolvimento face às transformações da economia capitalista. É aí que se 
destaca a idéia dos Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPILs), cuja abordagem enfatiza 
o papel central do aprendizado e da inovação, como fatores de competitividade dinâmica e 
sustentada. Nesse processo de desenvolvimento, intitulado “desenvolvimento endógeno”, os 
agentes locais – atores econômicos, políticos e sociais – e as instituições são impulsionadores 
da transformação local e da sua competitividade. As potencialidades locais, dentre as quais o 
capital social, aparecem como elementos essenciais para o desenvolvimento de uma região.  
No caso da Paraíba, a cultura do sisal se apresenta como uma atividade com potencial para 
promover o desenvolvimento do território, considerando a capacidade de absorção de grande 
número de trabalhadores nos processos produtivo e industrial da fibra, bem como a demanda 
em expansão do mercado mundial por produtos naturais a qual se apresenta superior à oferta.  
Para isso, faz-se necessário buscar alternativas que viabilizem a competição da fibra com os 
fios sintéticos, entre as quais a redução de custos de produção, o aproveitamento dos 
subprodutos do desfibramento e a maior eficiência no processo de descorticamento. 
É fundamental, portanto, que se reestruture todo o processo produtivo e invista na 
modernização dos campos para aproveitar a lacuna existente no mercado, sendo urgente o 
desenvolvimento de equipamentos que atendam a requisitos relativos à produção e à 
segurança.  
Por outro lado, há de se considerar que a produção do sisal vem passando por uma nova 
configuração, na qual a agricultura familiar vem substituindo paulatinamente os latifúndios que 
haviam se estabelecido, encontrando na organização dos produtores via associações e 
cooperativas um papel fundamental na consecução de ganhos econômicos para seus 
participantes. Tal processo tem conduzido a região ao desenvolvimento de atividades 
produtivas com sustentabilidade, influenciando no fortalecimento do denominado capital social 
das localidades e reafirmando a visão das vantagens da ação coletiva que podem impulsionar, 
especialmente, os pequenos e médios empreendimentos. 
Quanto aos incentivos, foi possível verificar, nos últimos anos, um movimento crescente de 
estímulo a atividades desenvolvidas coletivamente tanto por parte de organizações não-
governamentais como dos governos, sendo desenvolvidas pesquisas através de parcerias com 
universidades públicas e apoio de outras instituições a projetos no setor. 
Entre as principais instituições que apóiam a atividade sisaleira, o Banco do Nordeste do Brasil 
vem se destacando. No estado da Paraíba, no período de 1994 a 2004, foram fomentados 
alguns projetos importantes. No entanto, constata-se que o setor sisaleiro ainda apresenta 
deficiências em termos de pesquisa, tanto no que diz respeito às questões técnico-
agronômicas da cultura e de processamento da fibra, como também com relação ao mercado e 
ao desenvolvimento de novos produtos. Pode-se afirmar que há algumas iniciativas isoladas 
para a solução da questão sisaleira, sendo necessário, portanto, traçar uma estratégia para o 
desenvolvimento do setor. 
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RESUMO 
O estudo apresenta uma análise sobre o Aterro Sanitário, no município de Arcoverde, no 
estado de Pernambuco/ Brasil, à luz da recente Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, 
também conhecida como ‘Lei dos Resíduos Sólidos’. A lei em tela traça aspectos práticos e 
teóricos, evidenciando os conceitos atinentes à temática, demonstrando ser um instrumento de 
difícil efetivação em um país de grandes dimensões como é o Brasil. Os altos custos dos 
investimentos de adequação podem ser considerados como entrave a sua efetivação, 
considerando-se, especialmente que, muitas vezes, a municipalidade não encontra dotações 
financeiras para a gestão ambiental dos resíduos sólidos urbanos. Arcoverde está localizado a 
259 km (duzentos e cinquenta e nove quilômetros) da Capital Recife, na Microrregião do Sertão 
do Moxotó. O estudo analisa a efetividade da Lei dos Resíduos Sólidos no espaço referido, 
desde visitações à região de estudo (análise in loco), para a verificação das reais condições em 
que se encontra o Aterro que substituiu o lixão da Rua do Lixo. Além das visitas, foram 
realizadas entrevistas com pessoas diretamente envolvidas com o trabalho desenvolvido 
naquele espaço. As conclusões foram possíveis a partir da análise da exigente letra da lei e as 
entrevistas com autoridades do local oportunizaram a certeza de que o “Aterro de Arcoverde” 
ainda não se coaduna à legislação infraconstitucional brasileira. No entanto, a coleta dos 
resíduos sólidos do município é uma atividade desenvolvida há bastante tempo, com a 
utilização de velhos caminhões que depositam os resíduos no aterro existente no local. As 
análises também foram direcionadas a este local, à luz do que rege a lei em liça, o que 
oportunizou a conclusão de que aí também não há obediência à lei. A partir disso, o estudo 
sugere atividades que podem conduzir à efetividade da legislação e, especialmente, à gestão 
dos bens comuns para a melhor qualidade de vida dos moradores da área. 
PALAVRAS-CHAVE: Arcoverde; efetividade; lixo; resíduos sólidos.  
 
 
INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento e os direitos humanos, assim como a conscientização ambiental eclodiram 
nas sociedades quando o homem passou a preocupar-se mais com as condições de vida no 
Planeta. Essa preocupação não foi limitada às condições ambientais ecológicas, mas envolveu, 
também, o aspecto econômico. Sachs (2000) lembra que na Conferência de Estocolmo, duas 
correntes foram evidenciadas: uma, que previa abundância sobre a face da Terra e outra, que 
preconizava catástrofes. A primeira, alegando que a prioridade deveria ser dada à aceleração 
do crescimento e a segunda, anunciando a exaustão dos recursos, assim como o advento da 
degradação sem limites. É interessante notar que, logo após, surgiu uma posição intermediária, 
dando conta de que o crescimento econômico era necessário, mas que deveria ser 
“socialmente receptivo” [1] e implementado por meios que favorecessem o ambiente, como 
forma de inclusão dos cidadãos, sem o prejuízo das gerações presentes, nem das futuras 
gerações. 
Mais modernamente, suscitou-se a idéia de que membros de um grupo com interesses comuns 
possam atuar voluntariamente, a fim de promover os seus interesses [2], para evitar a ‘tragédia 
dos bens comuns’ que previu  a degradação, como  destino de recursos escassos de uso 
comum [3]. Fizeram-se crescentes, então, as reflexões sobre estratégias para a implementação 
de atividades ecoeficientes para “a produtividade dos recursos (reciclagem, aproveitamento do 
lixo, entre outros)” [4].  
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Nesse sentido, procurou-se, aqui, evidenciar a realidade enfrentada pela comunidade de 
Arcoverde, no estado de Pernambuco, através da análise in loco, para verificar a viabilidade da 
concretização da preservação do meio ambiente enquanto ‘bem de uso comum do povo’, à luz 
do que regem a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88) e a recente 
Lei brasileira de Recursos Sólidos, Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 
Já desde o Capítulo VI, no art. 225, a Constituição Brasileira de 1988, dispõe que “todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida”, impondo ao Poder Público, bem como à coletividade o dever de 
defender e preservar esses bens para as presentes e futuras gerações. Note-se que o 
legislador quis redundar, empregando o termo “ambiente ecologicamente equilibrado”, 
denotando-se daí a importância para a qualidade de vida dos cidadãos. Esse tratamento 
constitucional não encontra eco no contexto dos ‘lixões’, que são verdadeiros ‘depósitos a céu 
aberto’ de resíduos que aumentam o risco de contaminação do solo, dos rios e das águas 
subterrâneas, sendo focos de proliferação de agentes poluidores causadores de doenças [5].  
A concentração populacional, bem como o acelerado processo de industrialização foram os 
grandes responsáveis pelo aumento da quantidade de lixo e também de sua composição, 
muitas vezes não-degradável, já que houve a incorporação de materiais com difícil 
decomposição, como foi o caso do plástico e do vidro. É de se notar que ocorre o impacto do 
grande volume de lixo no ambiente, com o consequente comprometimento do solo, uma vez 
que nele, sob essas condições, há grande quantidade de parasitas e o surgimento de doenças 
[6].    
Paradoxalmente, vale lembrar que os lixões são meios de subsistência para muitos cidadãos. 
Há um crescente número de ‘catadores’ que sustentam suas famílias com a venda do que 
encontram nos lixões. Diversos municípios tentam reverter essa situação, incorporando esses 
trabalhadores ao processo produtivo, criando cooperativas de catadores, a partir da instalação 
de programas de reciclagem na cidade. Assim, os municípios brasileiros alocam para si o 
desafio de implementar políticas públicas a partir desse contexto [7] . 
Em atendimento a essa problemática surgiu no Brasil a Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 
2010, chamada de Lei de Resíduos Sólidos, que apresenta todas as diretrizes para o 
tratamento dos resíduos sólidos, conduzindo o Poder Público e toda a coletividade a uma 
cruzada por sua efetividade. Nesse sentido, o presente estudo analisa trechos da referida lei, 
na tentativa de verificar se em Arcoverde/Pernambuco, especificamente no Aterro sanitário, 
são verificados os cuidados exigidos pela lei.  
Para tal, foram realizadas visitas in loco na região de estudo, sendo, também, entrevistadas 
pessoas diretamente envolvidas com o trabalho lá desenvolvido, para retroalimentação dos 
argumentos do estudo, no sentido das conclusões a que se chegou. O artigo está dividido em 
três blocos, sendo que, no primeiro, são apresentadas considerações sobre a questão do lixo 
no Brasil e, no segundo, é caracterizada a região de estudo e a situação do Aterro sanitário de 
Arcoverde, desde o final do ano de 2006 até o início do ano de 2011. No terceiro bloco, 
apresentam-se as conclusões à luz do regramento legal pertinente e as referências utilizadas 
no estudo. 
 
 
2 OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL  
Em levantamento realizado pelo UNICEF [8], constatou-se a precária situação das famílias que 
vivem da catação de resíduos no Brasil e, em especial, a maneira desumana que caracteriza a 
vida das pessoas que sobrevivem nesse ambiente. A referida pesquisa detectou que 90% dos 
5.506 municípios brasileiros depositam seus resíduos a céu aberto, ou seja, mais de 5.000 
estão, portanto, nesta condição de vida sem condições mínimas. Os poucos municípios, 10% 
do total, que destinam corretamente seus resíduos para aterros sanitários, investem recursos 
consideráveis para enterrar matéria-prima.  
Em 1997, a coleta de lixo no Brasil, considerando-se apenas os domicílios urbanos, era de 
aproximadamente 70%. Este percentual representa um avanço em relação aos valores de 
1990 (64%) e de 1981 (49%) embora os dados gerais do país, escondam grandes diferenças 
regionais. Verificou-se a existência de estados da federação cujo índice de coleta de lixo nos 
domicílios está entre 40% a 60% (Maranhão, Piauí, Acre), entre 60% e 80% (Pará, Amazonas, 
Espírito Santo, Minas Gerais) e mais de 80% ( Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul) [9].  
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Também existem lixões onde as famílias de catadores encontram-se na terceira geração, isto 
é: nasceram, cresceram e criam seus filhos vivendo desta atividade, como foi registrado em 
João Pessoa, na Paraíba. A presença de crianças e adolescentes é bastante significativa, 
chegando em alguns casos, como em Olinda, a representar 50% [10].          
Em 74% dos municípios brasileiros verifica-se a presença de depósitos de lixo hospitalar a céu 
aberto e apenas 57% separam os dejetos nos hospitais. Parcela significativa de catadores, 
fazem a catação para consumo próprio, como alimentação, conforme levantamento realizado 
na cidade de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul. Nas catações realizadas em 
depósitos do CEASA (Central de Abastecimento de Alimentos, em São Paulo), por exemplo, a 
parcela de resíduos mais significativa coletada é para o consumo humano e a outra é para a 
alimentação de animais [11]. 
O levantamento do UNICEF [12] demonstra dados importantes como os que seguem: 109 
municípios, sorteados aleatoriamente dentro das faixas populacionais descritas a seguir. Dos 
municípios pesquisados, com mais de 50.000 habitantes, 73% afirmaram ter lixões, 18% 
negaram e 9% não responderam. Dos com menos de 50.000 habitantes, 70% afirmaram ter 
lixões, 17% negaram a existência dos mesmos e 13% não responderam. Com relação às 
capitais, 52% afirmaram não possuir lixões, 26% afirmaram que tinham e 22% não 
responderam. Com relação à catação nos lixões pode-se constatar que nas capitais, 37% têm , 
34% não têm e 29% não responderam. Nas cidades com mais de 50.000 habitantes, 68% têm, 
18% não têm e 14% não responderam. E nas cidades com menos de 50.000 habitantes, 32% 
têm, 53% não têm e 15% não responderam. 
Com relação à presença de catação nas ruas, a situação identificada foi a seguinte: nas 
capitais 67% têm, 11% não têm e 22% não responderam. Nas cidades com mais de 50.000 
habitantes, 64% têm, 27% não têm, e 9% não responderam. E nas cidades com menos de 
50.000 habitantes, 32% têm, 55% não têm e 13% não responderam. A pesquisa confirma, 
portanto, a presença de catadores em uma expressiva quantidade de municípios, inclusive em 
cidades de pequeno porte como é  o caso de Arcoverde/ Pernambuco. Percebeu-se através de 
checagens posteriores que o número de catadores encontrado está inferior ao número 
existente. Estima-se que, hoje, mais de 200 mil pessoas vivam nestas condições. A principal 
discrepância foi identificada nas capitais, onde através do levantamento chega-se a um número 
de apenas 1.530 catadores em lixões. Considerando-se apenas duas delas, Brasília e Recife, o 
número de catadores atinge este valor. [13] 
No Aterro de Arcoverde, existe um centro de triagem. Entretanto, foi percebido in loco, ações 
de queima de material. O material retirado do antigo Lixão é transportado em caminhões 
caçamba que deslocam esse material para o aterro. Verificou-se a presença de jumentos na 
parte interna do aterro. Nas proximidades do local, externamente, na via principal, há grande 
quantidade de material de construção  lançado no solo junto com material orgânico. Nessa 
situação, porcos estavam chafurdando no lixo ali jogado [14] . 
Para enfrentar este problema, foi criado de forma coletiva, em junho de 1998, o Programa 
Nacional Lixo e Cidadania, que tem por objetivo erradicar a catação de lixo por crianças e 
adolescentes e mudar a dramática situação do destino final de lixo no Brasil. São diversas as 
instituições que vêm enfrentando o problema da destinação inadequada e da catação de lixo 
no Brasil, buscando soluções que visem resgatar a cidadania das populações envolvidas, de 
forma ambiental e socialmente sustentáveis. No sentido de aglutinar tais forças, foi constituído 
o Fórum Nacional Lixo e Cidadania, em junho de 1998, que traçou os objetivos, as metas, as 
estratégias e as atividades necessárias para se combater o problema, sob a ótica das 40 
instituições que hoje o compõem [15].  
Em 1989, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), publicada pelo IBGE, no ano 
de 1989, apurou-se que eram produzidas no Brasil 241.614 toneladas de lixo, das quais 75% 
são lançadas a céu aberto e 0,7% em vazadouros de áreas alagadas. Somente 23,3% 
recebem tratamento mais adequado e cerca de 1% tem destino desconhecido. Do total do lixo 
hospitalar coletado, 45% não tinham coleta especial, sendo misturados ao lixo comum, 42,3% 
eram despejados em vazadouros a céu aberto, 6% jogados em aterro, e só 0,4% eram 
dispostos em aterros de resíduos especiais, 6,3% tem outros fins. O lixo industrial , por sua 
vez, era coletado em 1.505 Municípios dos 4.425 pesquisados. Desse total, 66% não tinham 
coleta especial e os resíduos industriais eram misturados ao lixo comum. 
A PNSB [16] fornece dados que permitem conhecimento detalhado sobre a questão da limpeza 
urbana em todos os municípios brasileiros em dado momento, mas não assegura que a 
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qualidade (boa ou má) dos serviços esteja consolidada, mesmo em curto prazo. Os sistemas 
de limpeza urbana são constituídos essencialmente de serviços, os quais necessitam, para sua 
operação, do pleno engajamento da administração municipal, garantindo um fluxo de recursos 
permanente para sua realização [17] . 
A destinação final do lixo urbano no Brasil ainda não atingiu a qualidade desejada, na medida 
em que estes locais, por estarem geralmente na periferia das cidades, não despertam interesse 
da população formadora de opinião, tornando-se assim, pouco prioritários na aplicação de 
recursos por parte da administração municipal. [18]. 
A Tabela 1, retrata a distribuição municipal do lixo urbano variando com a população e o tipo de 
resíduo (urbano e domiciliar). 

 
A PNSB do ano de 2000 informa que, na época em foi realizada, eram coletadas 161.827,1 
toneladas de lixo urbano, diariamente, em todos os municípios brasileiros. Desta quantidade, 
125.281,1 t/dia representam o lixo domiciliar e 36.546 t/dia representam o lixo público. 
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 nas Disposições preliminares, no artigo 9º, prescreve 
sobre a hierarquia para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, conforme a figura 
abaixo: 

 
                               Fonte: Ministério do Meio Ambiente 
A gestão de resíduos deve obedecer a uma ordem de ações, ora efetivadas, visando os 
objetivos previstos na lei, de tal forma que uma ação anterior a outra esteja de acordo com a 
hierarquia de prioridade estabelecida na lei. Devem ser tomadas medidas que reduzam a 
geração de resíduos, alterando-se o processo de produção e promovendo a educação sócio-
ambiental da população. Em seguida, se faz necessária a prática da reutilização, a qual está 
amarrada a modificação dos costumes de produção e de consumo. Importante, também, 
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chegamos à reciclagem, que utiliza a separação dos resíduos e o correto destino de o todo 
resíduo para unidades de reciclagem [19].  
Nesse diapasão, poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 
resíduos sólidos urbanos, atendendo sua viabilidade técnica e ambiental [20] .Em quatro anos, 
no dia 3 de agosto de 2014, o Brasil estará livre dos lixões a céu aberto, presentes em quase 
todos os municípios brasileiros. Isso é o que define o artigo nº 54 da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), recentemente regulamentada por Decreto Presidencial, em 23 de 
dezembro de 2010. Também ficará proibido, a partir de 2014, colocar em aterros sanitários 
qualquer tipo de resíduo que seja passível de reciclagem ou reutilização [21].  
De acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a coleta de resíduos sólidos deverá 
obedecer a rigorosos critérios, tais como coleta seletiva, que consiste na separação prévia dos 
resíduos sólidos coletados conforme sua constituição ou composição [22]. Esse 
comportamento exigirá o gerenciamento dos resíduos sólidos, direta ou indiretamente, nas 
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada e além da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, segundo o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos conforme a Lei [23].  A PNRS também 
estabelece normas e prazos em forma de acordos setoriais que regulem a coleta dos materiais 
recicláveis pelos fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores, após o descarte do 
consumidor final [24].   
A PNRS estabelece, também, que todos os lixões do país devem ser fechados até o dia 2 de 
agosto de 2014 e apenas os resíduos que não podem ser reciclados serão enviados a aterros 
sanitários, onde serão estocados de forma adequada para evitar a contaminação dos solos e 
das águas. Os municípios com mais de 200 mil habitantes têm até 2 de agosto de 2012 para 
apresentar seus planos de gestão de resíduos, incluindo a implementação dos aterros. Uma 
das diretrizes daquela política nacional é o incentivo à criação de aterros sanitários 
consorciados. Ações de reciclagem e reaproveitamento de resíduos para aumentar a coleta 
seletiva e a vida útil dos aterros sanitários também deverão ser implementadas [25] . 
 Todas essas medidas são imprescindíveis para que seja efetivado o Princípio da 
Sustentabilidade, que defende a satisfação das necessidades das gerações atuais sem 
comprometer a das gerações vindouras. Isso implica que a utilização dos recursos naturais 
atualmente disponíveis, não deve ser mais rápida que a capacidade da própria natureza para 
repô-los. Segundo a Comissão Brundtland, o Desenvolvimento Sustentável “é aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades.” [26] Este princípio relaciona-se com o conceito de 
desenvolvimento sustentável. 
 
3.  A VILA DO LIXO  
3.1 Caracterização do Município, objeto da pesquisa 
O Município de Arcoverde fica localizado a 259 km de Recife, capital do Estado de 
Pernambuco. Possui uma população de 69.157 habitantes, sendo que 62.899 habitantes estão 
na Zona Urbana e 6.258 habitantes encontram-se na Zona Rural [27]. O Município de 
Arcoverde localiza-se na Microrregião do Sertão do Moxotó conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura N.1 – Mapa da localização do Município de Arcoverde 
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      Fonte: ECOSAN, 2003. 
 
Constatou-se no processo de coleta de dados a falta de organização política deste segmento 
populacional, pois, embora exista uma associação legalmente constituída, poucos são os que 
se reúnem para discutir sobre os problemas que enfrentam em relação às condições de 
insalubridade que vivenciam e sobre possíveis soluções para estes problemas. Ainda por meio 
da coleta de dados, constatou-se que o destino final dos resíduos sólidos urbanos coletados no 
município é constituído por uma área de, aproximadamente, 12 hectares que forma a região 
conhecida como “Aterro de Arcoverde”, com acesso pela Estrada do Deserto, zona rural do 
município, a uma distância de 5 km da cidade. Esta área é utilizada como depósito de resíduos 
sólidos há aproximadamente 6 anos [ 28] . 
Os resíduos sólidos são depositados sem nenhuma forma de tratamento conforme exige a lei, 
tais como compostagem, reciclagem, incineração, entre outras técnicas. No local, ocorre a 
queima pelos próprios catadores e, esporadicamente, a Prefeitura envia equipamentos para 
coletar, espalhar e/ou cobrir estes resíduos. É o que se pode notar pela figura que segue: 
        
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OBTIDAS PELA PESQUISA 
A pesquisa in loco em Arcoverde/ PE evidenciou que atualmente existem 15 catadores 
cadastrados na associação pertinente e estão diretamente envolvidos na atividade da usina de 
triagem, de maneira permanente. São, em sua grande maioria analfabetos, adultos que estão 
inseridos no Programa de Alfabetização de Adultos da Prefeitura de Arcoverde, em 
Pernambuco. 
Das entrevistas realizadas junto à Presidente da associação de catadores de material reciclável 
de Arcoverde soube-se que a referida associação foi registrada junto ao órgão competente e 
sua diretoria é composta por 15 membros, todos residentes em Arcoverde. Embora, devesse 
ser independente, é uma associação como tantas outras atreladas à Prefeitura local. Nesse 
caso, o poder de atuação fica limitado. A atual Presidente informou, quando arguida sobre os 
documentos da Associação,  
que todos estão na mão da Prefeitura. Havia 15 catadores da associação trabalhando na usina. 
Aliás, os únicos que foram incluídos. Atualmente estão parados aguardando o início da coleta 
seletiva em toda a cidade. Aguardam decisão da Prefeitura. Inicialmente eram 26, mas, no 
momento são 15. Os catadores somam o total de 26, os registrados somam o número de 15 e 
não registrados são 11 [29].  
Da mesma entrevista, pode-se depreender que “a coleta é feita com o caminhão da Prefeitura. 
O serviço é terceirizado, portanto, são credenciados e identificados conforme os dados do 
veículo”, conforme vê-se na Figura 2. Estes caminhões “amontoam o material na carroceria e o 
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despejam no local chamado de aterro. Alguns (catadores) fazem a coleta de maneira aleatória 
pelas ruas da cidade”[30]. 
Os catadores, diariamente, estão expostos a situações de risco por atuarem em condições de 
insalubridade [31]. Dentre os resíduos sólidos que expõem os catadores à insalubridade, pode-
se citar: 
• Resíduos domiciliares e comerciais: resíduos sólidos de diversas naturezas, gerados 
nas residências, nos estabelecimentos comerciais de pequeno porte e de prestação de 
serviços (exceto os resíduos dos serviços de saúde que apresentam risco potencial à saúde 
pública) 
• Resíduos especiais de natureza pública: resíduos sólidos urbanos recolhidos nas vias e 
logradouros públicos, gerados seja pela ação da natureza, como pelas atividades de 
manutenção de vias e logradouros públicos. Esses resíduos são gerados pelas atividades de 
varrição, capina e poda e corte de árvores 
• Resíduos especiais dos estabelecimentos de saúde: resíduos sólidos que apresentam 
risco potencial à saúde pública gerados nos estabelecimentos de saúde (hospitais, clínicas e 
policlínicas, médicas e odontológicas, postos de saúde, clínicas veterinárias, farmácias, etc.). 
• Resíduos especiais específicos: resíduos sólidos volumosos, tais como móveis e 
eletrodomésticos usados ou imprestáveis,  carcaças de animais mortos, e outros 
• Resíduos da construção civil: restos de materiais como areia, madeira, telhas, peças 
cerâmicas, pedras, ferragem, peças de demolição, bem como terra e vegetação proveniente de 
obras de terraplenagem e escavações. 
• Resíduos de programa de coleta seletiva: materiais passíveis de reaproveitamento e 
reciclagem, tais como vidro, papel, metal, plástico, e também entulho de construção. 
 
 
4.1 Caracterização dos entrevistados 
O perfil socioeconômico dos moradores residentes no entorno do Aterro de Arcoverde/PE, é 
resultado da pesquisa de campo, realizada no período de 10/02/2011 a 20/04/2011 
(planejamento, coleta e análise) pelo GPEC (Instituto de Geografia , Pesquisas Científicas e 
Assessoria Técnica). Também foram coletados os dados secundários da ECOSAN [32].  No 
que se refere à faixa etária dos catadores entrevistados, a maioria encontra-se na faixa etária 
dos 18 aos 39 anos. A maioria dos entrevistados (70,8%) vive unicamente da renda da retirada 
da catação. 
 Quanto aos ganhos retirados da catação, são considerados o tempo na atividade e a 
quantidade de membros da família envolvidos na catação. Os rendimentos retirados 
na sua maioria, computados individualmente, correspondem a um salário mínimo. 
Constatou-se que do número de catadores 8% no total de 11 apresentam algum 
problema de saúde: com problemas alérgicos e 1 com problemas neurológicos. E 
destes, 16,7% usam medicamentos com freqüência [33].  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisando-se os dados resultantes das pesquisas no Aterro de Arcoverde/ Pernambuco foi 
possível perceber como o Princípio da sustentabilidade deixou de ser utilizado, não norteando 
as decisões políticas do Poder Público e, como conseqüência, gerando processo de exclusão 
dos catadores. Esse princípio, que defende a satisfação das necessidades das gerações 
atuais, sem comprometer a das gerações vindouras, diz com o desenvolvimento sustentável. 
No contexto do Aterro de Arcoverde, Pernambuco, além do comprometimento do solo, há a 
desregulamentação da força de trabalho, a insalubridade, bem como o aumento da 
desigualdade com a perda dos direitos de cidadania, o que ocorre aos olhos do Estado inerte, 
sedizente gestor. Ideal seria que as normas que protegem os bens de uso comum do povo 
impusessem ao Estado obrigações a serem cumpridas à risca, não apenas sob a forma de 
papel figurativo. A pesquisa comprovou o descaso para com o solo, já está comprometido pela 
falta de gestão otimizada, longe do atendimento aos mandamentos constitucionais e à lei 
infraconstitucional específica aqui enfocada.  
Como se resolve a questão da eficácia da Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Lei dos 
Resíduos sólidos) com aplicabilidade ao caso de Arcoverde? Se os regramentos são, sempre 
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dotados de um mínimo de eficácia, aos Poderes Públicos incumbe a tarefa e o dever de extrair 
das normas que consagram os direitos a maior eficácia possível [34] A omissão das forças 
sociais dominantes, além de colocar em cheque a efetividade dos direitos sociais, compromete, 
inequivocamente, o cuidado para com os bens comuns. Diante disso, deve o Poder Público 
envidar esforços para conferir eficácia e efetividade aos direitos sociais, o que desautoriza 
justificativas fundadas na chamada ‘reserva do possível’ como limitadoras das prestações 
estatais, mesmo porque os direitos fundamentais concretizam a própria noção de interesse 
público, legitimadora para a própria existência do Estado [35]. 
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RESUMO 
O presente artigo visa discutir as intervenções de políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento territorial no Brasil, pelas Políticas de Desenvolvimento Local/Rural e pelo 
Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) no Estado de Rondônia, na 
região norte do Brasil. Esta política, implantada no inicio do Governo Lula (2003), centrou-se 
em dois recortes territoriais em Rondônia: o Central e o Madeira Mamoré, entendendo que 
estes foram os dois primeiros a participarem do programa no Estado. O artigo apresenta dois 
momentos da pesquisa: no primeiro, analisam-se os principais resultados do levantamento 
referente ao fluxo migratório para a ocupação e desenvolvimento do Estado de Rondônia entre 
1950 e 2009. No segundo momento reflete-se sobre a implantação do Programa Território da 
Cidadania nos dois recortes territoriais de Rondônia. Utilizam-se como principais 
procedimentos de análise os dados estatísticos disponíveis em órgãos oficiais brasileiros, bem 
como pesquisa documental - disponibilizada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário - e 
bibliográfica, acerca de conceitos e avaliações de políticas públicas rurais no país. Parte-se da 
hipótese de que no Brasil, a condição centralizada das políticas públicas rurais implementadas 
pelo governo federal pouco consideram as características regionais diferenciadas espacial, 
social e economicamente. Logo, este irá contribuir para uma discussão em políticas públicas 
específicas para o desenvolvimento local/rural. 
Palavras-chave: Território, desenvolvimento rural, região norte do Brasil. 
 
INTRODUÇÃO 
As políticas rurais no Brasil tradicionalmente têm favorecido as grandes propriedades voltadas 
à produção extensiva agropecuária, investimento em tecnologia com renovação de maquinas e 
equipamentos.  No entanto, há uma forte presença das pequenas propriedades, estando estas 
vinculadas a uma prática de produção ligadas as suas características regionais. 
Outro aspecto importante é que as políticas agrárias implementadas pelo Governo Federal têm 
se caracterizado historicamente pela centralização das decisões e parecem tratar as diferentes 
realidades territoriais nacionais como um espaço homogêneo, cujas particularidades regionais 
tão distintas são desconsideradas, e acabam por sujeitar a matriz social e produtiva quase 
exclusivamente aos interesses homogeneizantes. Estas políticas muito centralizadas na 
definição de estratégias e na gestão acabam por ampliar as desigualdades regionais já 
existentes na sua implementação [1].  
As políticas públicas brasileiras têm tradicionalmente concentrado suas estratégias de 
investimentos em regiões de ocupação muito consolidada, em que o adensamento 
populacional e a concentração de renda se fazem presentes. Tais práticas limitam o 
reconhecimento da importância de grupos sociais tradicionais em processos de 
desenvolvimento, tais como a população ribeirinha, os seringueiros, os quilombolas, os 
indígenas.  
No Estado de Rondônia, situado na Região Norte brasileira, estas disparidades entre os 
conflitos regionais e o foco do planejamento regional ficam evidentes. O processo de ocupação 
territorial ocorreu mais intensamente a partir da década de 1970, momento de grande incentivo 
pelo governo federal a outras regiões do país com a finalidade de apropriação da região norte 
do país através de grandes projetos de ocupação, tais como o Programa de Desenvolvimento 
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da Região Noroeste do Brasil – POLONOROESTE (1981) e Plano Agropecuário e Florestal de 
Rondônia - PLANAFLORO (1986) este do governo estadual.  
Esta ocupação do Estado no período de 1970 a 1980 ocorreu em ritmo acelerado, 
caracterizado por interesses particulares de grupos ruralistas e grandes proprietários de terra, 
sem a preocupação de sustentabilidade em longo prazo. Nas décadas seguintes, ou seja, entre 
os anos 1980 e 1990, outros planos foram propostos pelo governo federal como política de 
implementação desta ocupação com ênfase na concepção de desenvolvimento sustentável a 
nível nacional. 
O plano mais recente do governo federal para desenvolvimento rural é o Plano Territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS, instituído em 2003, com o objetivo de tratar 
especificamente dos espaços de ocupação e desenvolvimento rural. Esta política de 
Desenvolvimento Territorial é de iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA em 
parceria com Estados, Municípios e organizações da sociedade civil. As dificuldades 
encontradas nacionalmente em estabelecer metas exclusivamente para o meio rural em razão 
das disparidades sociais e econômicas existentes suscitaram novas estratégias políticas que 
resultaram no Programa Território da Cidadania – PTC, criado em 2008.  
Diante da grande extensão de área nacional e diferenciação das características regionais, este 
artigo busca apontar para a necessidade de articulação entre políticas públicas federais e 
regionais. Visando discutir as intervenções voltadas ao desenvolvimento territorial no Brasil, 
pelas Políticas de Desenvolvimento Local/Rural e pelo Plano Territorial de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PTDRS) no Estado de Rondônia, na região norte do Brasil.  
A estrutura aqui proposta compõe-se de três partes: na primeira é feita uma caracterização dos 
aspectos territoriais, demográficos e econômicos do Estado de Rondônia; a segunda parte 
discute os conceitos de território rural e sustentabilidade, considerando dois aspectos 
fundamentais na realidade brasileira: a implementação e gestão dos planos de 
desenvolvimento para Rondônia, em particular o PTDRS e o Plano Território da Cidadania na 
região norte, com destaque para a realidade do Estado de Rondônia; por fim, são feitas as 
considerações finais sobre o tema.  
 
1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
O Estado de Rondônia originou-se do desmembramento do Estado do Amazonas e Mato 
Grosso, administrado diretamente pela União, através do Ministério do Interior e Justiça. O 
Decreto Lei nº 5.832, de 21 de setembro de 1943, que dispõe sobre a administração e divisão 
política dos Territórios Federais, subordinou o novo Estado à administração direta da União. 
Em 17 de fevereiro de 1956 passou a ser território de Rondônia sob a Lei nº 21.731, em 
homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Em 22 de dezembro de 1981, sob 
a Lei Complementar nº 41, passou à Estado com o mesmo nome “Rondônia”. O Estado está 
localizado na Amazônia Legal e na Região Norte do Brasil, e têm como limites os estados do 
Mato Grosso (a leste), Amazonas (ao norte), Acre (a oeste) e a República da Bolívia (a oeste e 
sul).  Rondônia possui 238.512,80 km² de área de extensão, representando 6,19% da área total 
da Região Norte e 2,80% da área total do Brasil. O Estado é composto por 52 municípios, 
sendo sua capital Porto Velho [11].  
A região Norte Brasileira é composta de sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. Possui uma área de 3.659.637,9 km², que corresponde a 
42,27% do território brasileiro, sendo a maior região brasileira em superfície [9]. Rondônia é 
uma das 27 unidades federativas do Brasil, com 1.503.928 habitantes, é o 3º estado mais 
populoso e o mais denso da região Norte, sendo o 23º mais populoso do Brasil. Na estimativa 
para 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, Porto Velho a capital do 
estado conta com uma população aproximada de 382.829 habitantes, é a maior cidade do 
estado e 4ª maior cidade da região Norte do Brasil ficando atrás de Manaus(AM), Belém(PA) e 
Ananindeua(PA) [10]. 
Diante do grande fluxo migratório nas últimas três décadas para o Rondônia, o Governo 
Federal buscou realizar projetos com objetivo de organizar e ordenar a ocupação e o 
desenvolvimento do território. Dentre os principais planos voltados a esta região, destacam-se 
o POLONOROESTE e PLANAFLORO. Importante salientar que se destaca na composição 
econômica de Rondônia a atividade extrativista, vegetal e mineral, mais especificamente, na 
exploração da madeira nativa. O Estado possui uma das maiores jazidas de cassiterita do 
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mundo, e responde por 40% da produção nacional. No segmento industrial o Estado caminha 
paralelamente com as atividades agrícolas e a extração mineral, se instalando nas 
proximidades das fontes de matéria-prima [6].  
Os investimentos recentes voltados ao crescimento econômico do Estado são as construções 
de duas grandes usinas hidrelétricas: Jirau e Santo Antônio.  A execução de seus projetos foi 
iniciada em dezembro 2008 - no principal rio de navegação, o Rio Madeira - com a projeção de 
geração de empregos e movimentação da economia local nas próximas décadas. As obras 
deverão impactar igualmente na elevação dos índices econômicos e, conseqüentemente, 
estarão vinculadas a outros investimentos, como a fábrica de cimento da Votorantim, que em 
2009 entrou em funcionamento em Porto Velho, capital do Estado [6].  
O início do desenvolvimento do Estado se deu a partir da década de 1970, através do incentivo 
do governo federal à migração para o Estado de Rondônia, estimulando a população 
excedente principalmente do meio rural, oriunda dos estados das regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste a migrar para este território. Grandes partes destes migrantes provinham, sobretudo 
do Nordeste e Centro-Oeste do país, regiões em que o meio ambiente sofrera igualmente 
processos de degradação em razão da profunda exploração de seus recursos naturais, de 
políticas fundiárias centradas na grande propriedade e em difíceis condições sociais e culturais 
acerca do entendimento da preservação e conservação ambiental. 
O principal estímulo oferecido pelo governo federal eram terras a preços bastante acessíveis 
ou sem custo para povoamento da região norte do País (incluindo Rondônia), com 
infraestrutura para escoar a produção rural e extrativista [11]. O aumento populacional do 
Estado deve-se, principalmente, ao incentivo do fluxo migratório com destino à Rondônia pelo 
governo federal, para ocupar e desenvolver a região, composto por imigrantes de toda parte do 
território: paranaenses, paulistas, mineiros, gaúchos, capixabas, mato-grossenses, 
amazonenses, e de vários estados do Nordeste. Este fluxo pode ser acompanhado pela 
evolução populacional entre as décadas de 1950 e 2009, conforme pode ser verificado na 
Tabela 1.  
Tabela 1: Evolução populacional em Rondônia por década (1950-2009). 
Década População (habitantes) 
1950 39.935 
1960 70.232 
1970 111.064 
1980 491.069 
1996 1.229.306 
2009 1.503.928 
Fonte: IBGE (2010), Censos Demográficos (1970, 1980, 1980, 1991, 2000) e Contagem 
Populacional (1996 e 2009), adaptada pelas autoras. 
Os dados populacionais por décadas revelam o intenso crescimento ocorrido entre as décadas 
de 1970 e 1996, em razão dos incentivos do governo federal à ocupação territorial do estado 
de Rondônia.  
A Figura 1 representa a localização do Estado de Rondônia na região norte e a evolução 
populacional de 1950 a 2009/estimativa [10]. 
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Figura 1: Localização do Estado de Rondônia e a evolução populacional de 1950 a 2009. 
Fonte: Adaptada pelas autoras, estimativa do IBGE/2010. 
 
O gráfico da Figura 1 apresenta o crescimento da população de Rondônia em diferentes 
períodos: em 1950 na cor azul com 39.935, em 1960 na cor amarela com 70.232, em 1970 na 
cor marrom, pode-se visualizar um maior crescimento com 111.064 habitantes. Em 1980 na cor 
laranja, este crescimento é bem expressivo de mais de quatro vezes a quantidade da 
população em 1970 de 111.064 para 491.069 habitantes. O crescimento populacional 
continuou acelerado de 1980 a 1996 (cor lilás) de 491.069 para 1.229.306, mais que o dobro 
do período anterior, e a estimativa para 2009 (cor verde) a população no Estado alcançaria 
1.503.928 habitantes [10]. 
Na Figura 2 pode ser visualizada a divisão das cinco regiões do Brasil: norte, nordeste, centro-
oeste, sudeste e sul. O gráfico da figura 2 também pode ser visualizado segundo IBGE [10] o 
crescimento populacional e a estimativa da população para 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: As cinco regiões do Brasil e a população gráfica em percentual 
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Fonte: Adaptada pela autora, estimativa do IBGE/2010. 
 
Mediante os dados fornecidos pelo IBGE [10] apresentados na figura 2, a estimativa do 
crescimento populacional no Brasil para 2009, apresenta um fato curioso, a região norte já não 
é a menos populosa com 8,02% proporcional as demais regiões. O menor percentual ficou com 
a região centro-oeste com 7,26%, uma diferença de quase 1% da região norte. 
Outra perspectiva de relevância que deve ser observada para o desenvolvimento de uma 
região são as políticas implementadas pelas diferentes esferas de poder: federal, estadual e 
municipal. Considerando a necessidade de políticas de desenvolvimento nacionalmente, o 
governo federal tem implantado projetos visando atender as peculiaridades distintas, com 
programas de desenvolvimento para abranger todo o território. Em 2003, início do Governo 
Lula foi implementado a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), por meio do 
Ministério da Integração Nacional. A PNDR tinha como propósito reduzir as desigualdades 
regionais e de ativar as potencialidades de desenvolvimento das regiões brasileiras, 
explorando a imensa e fantástica diversidade que se observa no nosso país de dimensões 
continentais.  A PNDR organiza as ações e os programas implementados para que, sejam 
regulados a partir de um referencial nacional comum capaz de produzir os efeitos desejados na 
redução das desigualdades regionais. Trata-se de iniciativas pioneiras de desenvolvimento 
integrado e sustentável, em que podem ser citados os Arranjos Produtivos Locais (APLs) que 
se desenvolvem nas diferentes mesorregiões. Essas ações, desencadeadas após a aprovação 
da PNDR em 2004 e cujas diretrizes são seguidas pelas políticas setoriais dos diferentes 
ministérios do Governo Federal. Todas as propostas foram organizadas com o aval da 
sociedade regional, a partir de um amplo processo de participação e consulta local que resultou 
em ações como o Plano Amazônia Sustentável (PAS), o Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste (PNDE), o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste e 
os planos específicos de desenvolvimento sustentável para os vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Semi-Árido (PDSA) e o Plano de 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião dos Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri [18]. 
No mesmo período o Governo Federal implantou o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PTDRS), que tinha como objetivo o desenvolvimento rural e diminuir a pobreza. 
Este Plano será melhor detalhado no decorrer deste trabalho pois, o mesmo faz parte do 
estudo. 
O setor mais carente de políticas de desenvolvimento na região em estudo é o rural. De acordo 
com Assis [2], o desenvolvimento rural sustentado deve ser implementado em base local e 
regional porque é nessas instâncias que se pode contrapor alguma espécie de controle social 
legitimamente instituído à capacidade de influência do grande capital. Mas esta certamente não 
é uma tarefa para o mercado. Essa implementação deve ser por meio de políticas públicas que 
facilite a organização e ações de toda sociedade. Política pública aqui é entendida como 
aquela que designa o “Estado em ação”; é o “Estado implantando um projeto de governo, 
através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade” [9]. 
O Brasil geograficamente tem uma grande extensão territorial, com 8.514.876 Km², e muitas 
diversidades socioculturais e ambientais entre suas regiões. A região norte, em particular, 
apresenta características peculiares e necessidades muito diferenciadas das demais regiões, 
com processos de ocupação territorial muito recentes, o que justifica a necessidade de estudo 
e políticas específicas de desenvolvimento para região.  
 
 
2 TERRITÓRIO RURAL E SUSTENTABILIDADE  
Os espaços rurais no Brasil constituem-se em realidades complexas e com especificidades que 
particularizam as dinâmicas regionais em que se inserem.  A ruralidade presente nesses 
espaços exige que as políticas públicas levem em conta a geração de emprego, o aumento do 
nível de renda e a melhoria das condições de vida e de trabalhos das populações neles 
existentes [18]. Desse modo, as políticas de governo voltadas à sustentabilidade de territórios 
significam uma orientação das ações públicas motivada pelo reconhecimento da limitação 
ecológica fundamental dos recursos [5]. 
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O território pode ser visto como um espaço que sintetiza e materializa num determinado 
espaço geográfico um processo social, econômico, ecológico e cultural complexo, em interação 
com outros espaços diferenciados. O território não se limita a uma simples demarcação 
geográfica ou político-administrativa, traçada de forma mais ou menos arbitrária ou como 
reflexo de interesses políticos, mas só existe enquanto articulação e relação com outros 
espaços ou formações sócio-culturais [3]. O enfoque territorial refere-se a um determinado 
espaço – não necessariamente contínuo – e a uma determinada concentração de população, 
onde se examinam as unidades ambientais, os recursos naturais, as atividades econômicas, as 
infra-estruturas econômica e social, as relações sociais, os domínios institucionais, e os limites 
políticos [7].  
O território rural é um espaço composto pelos recursos naturais, de produção diversificada, que 
não deve ser confundida com produção agrícola. Restringir rural ao agrícola é voltar ao tempo 
onde as atividades agrícolas eram vistas somente no meio rural. Segundo Brose (2001), a 
agricultura é apenas um dos elementos constituintes do meio rural, ele é composto por fatores: 
sociais (educação, religião, lazer, entre outros), econômicos (fontes de renda não-agrícola 
como o turismo, comércio, manufaturas), políticos e outros que compõe o meio rural [14]. 
O PTDRS parece apontar uma proposta de desenvolvimento rural sustentável em seu objetivo, 
visto que visa considerar as peculiaridades locais e regionais, e as reivindicações feitas à longo 
de várias décadas, no sentido da construção de uma política pública coletiva e participativa do 
poder público e da sociedade civil permitindo não somente a descentralização de projetos mas, 
também a maximização dos recursos [14-15]. 
De fato, no Brasil a discussão sobre desenvolvimento sustentável tem ganhado força nos 
últimos dez anos e mostra-se cada vez mais uma prerrogativa das esferas governamentais, 
empresas e demais organizações com diferentes finalidades. O posicionamento presente no 
PTDRS em discutir as práticas que se apóiam na idéia de sustentabilidade apóia-se no 
discurso de sustentabilidade desde as estratégias de sua elaboração até os resultados obtidos 
[14]. No entanto, ainda não se tem uma avaliação precisa dos reais impactos regionais, dentro 
de uma perspectiva regional, das ações implementadas por tais programas federais, 
considerando a sua recente implantação e a difícil articulação da esfera federal com os atores 
locais e regionais, em razão da forte centralização das políticas públicas brasileiras. 
 
 
2.1 Implementação e gestão do PTDRS  
A implementação do PTDRS ocorreu em 2003 durante a gestão do Governo Lula (2003 a 
2010) para estabelecer um processo de discussão de uma proposta de trabalho a ser 
implementada pela nova Secretaria de Desenvolvimento Territorial - (SDT) do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - (MDA). De fato, a sua concepção básica foi fruto do período de 
transição entre dois governos – Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva - e este 
documento buscou dar consistência a um acúmulo de conhecimentos que estavam sendo 
geradas por cientistas, entidades públicas e não governamentais que, de uma ou outra forma, 
desenvolviam análises e projetos na direção apontada por este documento. Ele tornou-se base 
para a formulação do programa de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, incluído 
como tal no PPA 2004-2007, e hoje operado enquanto um conjunto de conceitos e propostas 
pela SDT.  
O plano tem um caráter do desenvolvimento integral do território e deve integrar uma visão 
ampla do território, projetando todas as ações necessárias ao seu processo de 
desenvolvimento sustentável, independentemente das fontes de financiamento ou parcerias a 
serem formadas, sejam elas de natureza pública ou privada, dentro ou fora do espaço 
territorial. É um instrumento auxiliar de gestão social que permita aos atores sociais negociar 
técnica e politicamente com todas as instâncias a viabilização das ações projetadas. No 
sentido de orientar os participantes do processo, foi confeccionado um guia de planejamento e 
gestão do PTDRS [14]; 
O documento expressa a formulação do plano como um processo, cujas etapas guardam uma 
coerência e uma seqüência lógica, compreendendo:  
i) marco conceitual-metodológico;  
ii) caracterização dos beneficiários;  
iii) conhecimento crítico da realidade (diagnóstico);  
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iv) identificação dos eixos de desenvolvimento (diretrizes globais);  
v) orientações ao detalhamento das propostas (as linhas de ação e projetos específicos) [14]. 
Diante das etapas em execução do PTDRS, o plano pode ser avaliado pelo Plano Território da 
Cidadania (PTC), pois este envolve a participação da população rural local, apresentando suas 
necessidades peculiares à região.  
 
 
2.2 Políticas Públicas: Plano Território da Cidadania  
A decisão do Governo Brasileiro em propor uma política nacional que apoiasse o 
desenvolvimento sustentável dos territórios rurais foi resultado de um processo de acúmulos e 
de reivindicações de setores públicos e organizações da sociedade civil, que avaliaram como 
sendo necessária a articulação de políticas nacionais com iniciativas locais [16-17]. 
Trata-se de uma estratégia de desenvolvimento e de gestão de políticas públicas a partir do 
estímulo de reconhecimento ou de criação de territórios de identidade rural e tem por objetivo 
promover a inclusão social e o exercício da cidadania no meio rural [15]. A proposta do Plano 
Território da Cidadania (PTC) é o desenvolvimento territorial sustentável considerando as 
peculiaridades locais e regionais, e as reivindicações feitas ao longo de várias décadas, no 
sentido da construção de uma política pública coletiva e participativa do poder público e da 
sociedade civil permitindo não somente a descentralização de projetos, mas, também a 
maximização dos recursos [20]. 
Segundo a política do governo federal, o Brasil encontrou o caminho para o crescimento 
econômico com a redução das desigualdades sociais e regionais. O desafio é construir a 
cidadania, ou seja, a melhoria da renda e da qualidade de vida a todos os brasileiros, 
especialmente no meio rural, onde ainda residem as maiores desigualdades. Diante desta meta 
o Governo Federal lançou em 2008 o Programa Territórios da Cidadania, em parceria com 
governos estaduais, municipais e a sociedade [12].  
Os Territórios da Cidadania é um programa de desenvolvimento regional sustentável e garantia 
de direitos sociais voltado às regiões do país que mais precisam, com objetivo de levar o 
desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania. Trabalha com 
base na integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, em 
um plano desenvolvido em cada território, com a participação da sociedade. Foram definidos 
conjuntos de municípios integrados pelas mesmas características econômicas e ambientais 
que mantenham identidade e coesão social, cultural e geográfica. Maiores que o município e 
menores que o Estado, os territórios são recortes estabelecidos como critério de demonstração 
das diferenças existentes na realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e das 
instituições de cada localidade, o que facilita o planejamento de ações governamentais para o 
desenvolvimento dessas regiões. [14]. 
Para fazer parte do Programa Território da Cidadania, os municípios precisam participar de um 
Plano de Desenvolvimento Territorial, a exemplo o PTDRS. Um território rural se define por sua 
identidade social econômica e cultural com os seguintes requisitos: 

•  Conjunto de municípios com até 50 mil habitantes; 
•  Densidade populacional menor que 80 habitantes/Km²; 
•  Organizados em territórios rurais de identidade; 
•  Integrados com os Consórcios de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Local (CONSAD), do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) e/ou Mesorregiões, do Ministério da 
Integração Nacional (MI). 

Para identificação de quais territórios seriam o foco da atuação do Programa Territórios da 
Cidadania, foram definidos os seguintes critérios técnicos:  
• menor IDH;  
• maior concentração de agricultores familiares e assentamentos da Reforma Agrária;  
• maior concentração de populações quilombolas e indígenas;  
• maior número de beneficiários do Programa Bolsa Família;   
• maior número de municípios com baixo dinamismo econômico; e   
• maior organização social [14]. 
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Na implantação do PTC em 2008 o Governo Federal para atender todo território nacional inicia-
se sua implantação em 60 territórios. Foram definidos, pelo menos um por cada Estado da 
federação.  
Neste primeiro momento (até 2008) foram atendidos os territórios rurais de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), abrangendo cerca de 958 municípios em todos os Estados da 
federação, divididos em  cinco regiões, tal como expressa a Tabela 2. 
 
Tabela 2: Quantidade de territórios rurais segundo regiões e Estados. 
Região Nº de Estados Nº de Municípios Nº Territórios Rurais 

(PTC) 
Norte 05 + 02 (territórios) 130 13 
Nordeste 09 499 29 
Centro-Oeste 03 + Distrito Federal 81 05 + 01 (DF) 
Sudeste 04 167 08 
Sul 03 81 04 
Total 27 958 60 

Fonte: Adaptado pelas autoras, Território da Cidadania (MDA, 2008). 
 
Assim, trata-se de um conjunto de 27 Estados incluindo o Distrito Federal e os dois territórios 
(Amapá e Roraima), os quais apresentam as seguintes características: 
•  Municípios: 958 (17% do total de municípios); 
•  População Total: 24 milhões (14%); 
•  População Rural: 7,8 milhões (27%); 
•  Agricultura Familiar: 1 milhão de agricultores (24%); 
•  Assentados Reforma Agrária: 319,4 mil famílias (40%); 
•  Bolsa Família: 2,3 milhões de famílias (21%); 
•  Comunidades Quilombolas: 350 (37%); 
• Terras Indígenas: 149 (25%); 
•  Pescadores: 127,1 mil (33%). 
A regionalização do Programa Território da Cidadania - PTC para a região norte do país, no 
primeiro momento foi implantado em 5 Estados e 2 Territórios Federais*, conforme pode ser 
verificado na Tabela 3 a seguir. 
 
Tabela 3: Regionalização do Programa Território da Cidadania (região Norte). 
N. Estados Territórios 
1 Acre (AC) Alto Acre e Capichaba 
2 Rondônia (RO) Central (Ji-Paraná) 
3 Roraima (RR)* Sul de Roraima 
4 Amazonas (AM) Alto Rio Negro 
5 Amazonas (AM) Entorno de Manaus 
6 Amazonas (AM) Baixo Amazonas 
7 Pará (PA) Baixo Amazonas 
8 Pará (PA) Transamazônica 
9 Pará (PA) Sudeste Paraense 
10 Pará (PA) Nordeste Paraense 
11 Pará (PA) Marajó 
12 Amapá (AP)* Sul do Amapá 
13 Tocantins (TO) Bico do Papagaio 

Fonte: Adaptada pelas autoras, dados do Território da Cidadania, (MDA, 2008). 
 
De acordo com a política de estruturação para a implantação do PTC, alguns Estados na 
ocasião foram beneficiados com mais de um recorte territorial rural, de acordo com sua 
extensão e com os níveis de complexidade regional ali identificados pelo Governo Federal. 
Assim, observa-se na Tabela 3 a maior concentração de territórios vinculados ao PTC nos dois 
maiores Estados da região, Amazonas e Pará.  
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Na Figura 3 pode ser melhor visualizada a localização dos Territórios da Cidadania, 
implantados em 2008 pelo governo federal na região norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Território da Cidadania implantado em 2008 na Região Norte 
Fonte: Adaptada pelas autoras, dados do Território da Cidadania, (MDA, 2008) 
 
Naquele momento no Estado de Rondônia foi implementado somente um Território da 
Cidadania, o de nº 2 denominado como Território Central na figura 3. No entanto no decorrer 
de 2008, foram homologados mais dois PTCs no estado, contando assim com três grandes 
recortes territoriais para desenvolvimento rural, são eles: Território Madeira Mamoré, Território 
Vale do Jamari e Território Central. Em fase de elaboração e aprovação pelo STA/MDA mais 
dois Projetos do PTDRS estão sendo desenvolvidos para outros PTCs no Estado: Rio 
Machado e Vale do Guaporé. 
A Figura 4 apresenta os recortes dos três territórios rurais na divisão geográfica do Estado de 
Rondônia, para a implementação dos PTCs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Localização dos Territórios rurais em Rondônia  
Fonte: Adaptada pelas autoras, dados do MDA/SDT, 2008. 
 
Observa-se que os três territórios homologados em 2008 pelo MDA no Programa Território da 
Cidadania, são ligados um ao outro, sendo o mais antigo o Central de cor azul, seguindo o Vale 
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do Jamari de cor marrom claro e o Madeira Mamoré de cor verde, este, com apenas cinco 
municípios dentre eles a capital, Porto Velho.  
De acordo com [21], faz-se uma breve descrição da composição e características de cada 
território, ou seja, dos três recorte territóriais no Estado de Rondônia:  
 

 Território Central - compreendido por treze municípios: Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, 
Jarú, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Vale do Paraíso, Urupá, Mirante da Serra, 
Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Nova União, Teixeirópolis e Vale do Anari. Segundo o 
zoneamento socioeconômico-ecológico do Estado – ZSEE/RO, agrupados pelas mesmas 
características e definidos na zona 1 em áreas propícia à exploração e uso da terra, 
principalmente, agropecuária, com grau variável de ocupação, vulnerabilidade ambiental e 
outras aptidões de uso como a agroflorestal; 

 Vale do Jamari - compreendido por nove municípios: Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, 
Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Machadinho D’Oeste, Monte Negro e Rio 
Crespo. Estes municípios se caracterizam como área de exploração à produção e uso da terra. 
Destes nove municípios oitos estão localizados na zona 1 do ZSEE/RO, somente o município 
de Buritis esta na zona 2 do zoneamento, do qual tem seu uso de exploração limitado ao 
manejo e preservação; 

 Madeira Mamoré - que compreende apenas cinco municípios: Candeias do Jamarí, 
Porto Velho, Itapoã do Oeste, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Segundo o ZSEE/RO suas áreas 
estão localizados nas zonas 2 e 3 do zoneamento, de uso restrito, passíveis ao manejo 
sustentável e controlado pelas Unidades de Conservação Ambiental e Reserva Indígena, 
instituídas pela União, Estados e Municípios [21]. Destes cinco municípios está Porto Velho, a 
capital do Estado, que tem perspectivas mais centradas aos grandes investimentos;  
Na consolidação do PTDRS em Rondônia foram realizadas mobilizações pelo Fórum de 
Implementação das Ações do Território Central de Rondônia – FIATEC. Dentre um de seus 
produtos o FIATEC, em parceria com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas 
Agroflorestais do Acre - PESACRE e de outras entidades, efetivaram, o Plano Territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) do Território Central de Rondônia. [8-11-13]. 
Dos três territórios rurais apresentados no primeiro recorte do PTC, dois foram os escolhidos 
para o estudo, por possuírem de acordo com o ZEE/RO necessidades e potencialidades muito 
distintas entre si: o território Central e o Madeira Mamoré.  
O Território Central foi o primeiro a ser reconhecido e receber mais investimento nas áreas 
rurais pelo PTC. Na época de sua implementação era o que estava mais consolidado.  
Nas Figuras 5 estão localizados os municípios do Território Central - primeiro PTC do Estado - 
contemplados pelo PTDRS e pelo Plano dos Territórios da Cidadania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Identificação dos municípios no Território Central/RO. 
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Fonte: Base cartográfica IBGE 2006, MDA/STD 2008. 
 
Observando a Figura 5 no Território Central destacam-se em extensão os municípios de 
Governador Jorge Teixeira e de Ji-Paraná.  
À época da implantação do PTDRS (2003) a região do Território Central já dispunha de certo 
capital social e articulação entre seus atores e atrizes sociais. A região já contava com ações 
do pró-ambiente e de fóruns e planos de desenvolvimento locais. Isto em parte contribuiu (e até 
mesmo facilitou) o entendimento e absorção da proposta de desenvolvimento territorial pelos 
gestores da região [13]. No Território Central estão localizados 24 Projetos de Assentamento 
da Reforma Agrária (P.A.), com mais 4.300 famílias beneficiadas. Em seu espaço geopolítico 
estão localizadas cinco Unidades de Conservação, a saber: 
•  Reserva Biológica Jarú (no município de Vale do Anari e Ji-Paraná); 
•  Parque Nacional do Pacaás Novos (no município de Governador Jorge Teixeira); 
•  Parque Municipal Chico Mendes (no município de Ouro Preto do Oeste) 
•  Reservas Extrativistas Aquariquara e Itaúba (no município de Vale do Anari); 
Também estão presentes duas Terras Indígenas:  T.I. Igarapé Lurdes (no município de Ji-
Paraná) e T.I. Uru-Eu-Wau-Wau.(no município de Governador Jorge Teixeira). De um modo 
geral, estas áreas protegidas encontram-se bastante ameaçadas por ações de depredação: 
roubo de madeira, caça e pesca ilegal e grilagem de terras.   
O município de suporte ao PTC Central é Ji-Paraná, considerado o mais desenvolvido e 
populoso do Estado depois da capital, Porto Velho. O PTDRS é expandido de forma 
participativa, pelos atores técnicos, gestores do governo e sociedade civil organizada. 
O outro território proposto ao estudo é o Território Madeira Mamoré pelos interesses 
divergentes: os da capital Porto Velho, centrados aos grandes investimentos econômicos, tanto 
públicos como privados, a implementação de políticas públicas, especialmente em indústrias e 
obras de grande porte, a exemplo as usinas hidrelétricas do Rio Madeira: Jirau e Santo 
Antônio; e aos municípios: Candeias do Jamari, Itapoã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-
Mirim, estes com  características e necessidades diferenciadas, políticas voltadas aos 
pequenos produtores. A população destes municípios é composta por ribeirinhos, seringueiros 
e assentados da reforma agrária, com projetos de desenvolvimento limitados as características 
definidas pelo ZSEE/RO. 
 
A Figura 6 apresenta a localização do Território Madeira Mamoré em Rondônia e 
respectivamente os cinco municípios que integram este território. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Identificação do Território Madeira Mamoré/RO. 
Fonte: Adaptada pelas autoras, dados do MDA/STD 2008. 
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O PTC Madeira Mamoré é um território com poucos municípios mais extensos. As políticas de 
implementação deste território teve início em 2004, seguindo as mesmas linhas dos demais 
territórios rurais implantados em outras regiões brasileiras.  
Os cincos municípios que fazem parte do Território Madeira Mamoré podem ser identificados 
pela legenda, observando ainda a localização da capital do estado Porto Velho no recorte do 
município. O PTC Madeira Mamoré tem como principal objetivo contribuir para a construção de 
um novo modelo de desenvolvimento para a região, considerando questões como a 
valorização da floresta e o respeito às populações tradicionais. Uma das estratégias é 
fortalecer a sociedade civil organizada no Território Madeira-Mamoré, que compreende os 
cinco municípios. Para tanto, busca-se promover um maior envolvimento popular nos 
processos de formulação e implementação de políticas públicas, especialmente nas obras das 
usinas hidrelétricas do Rio Madeira [23]. 
Diante dos Programas e Planos existentes, observa-se por parte do Governo Federal um 
interesse em investir na ocupação da região norte, no entanto, as profundas diferenças 
territoriais existentes e interesses diversificados, contrapõem práticas muito tradicionais e 
particulares da região com investimentos internacionais. Estas diferenças são de difícil 
convergência, o que torna o papel do Estado Brasileiro uma condição necessária para o 
reconhecimento dos valores ali existentes e para a verificação de possibilidades de negociação 
na organização territorial. 
 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base nas referências bibliográficas pesquisadas e mediante a coleta de dados em órgãos 
e repartições públicas, foi possível apresentar os três recortes territoriais, pertinentes ao Estado 
de Rondônia, um dos cinco Estados situado na região norte do Brasil que participam do Plano 
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) desde 2003 e do Programa 
Território da Cidadania a partir 2008. O estudo mostrou as principais transformações 
populacionais de Rondônia desde 1950 a 2009 (estimativa), em dados fornecidos pelo IBGE 
[10], pontuados por aspectos históricos que contextualizam as diferenças de desenvolvimento 
territorial em diferentes momentos de sua história.    
Diante do breve histórico do Estado foi possível mostrar as diferentes características da região 
e as necessidades diferenciadas de cada Território da Cidadania proposto no estudo: Território 
Central/RO e Madeira Mamoré/RO.   
O artigo apresentou as bases do PTDRS para desenvolvimento sustentável, sobre analise do 
PTC, que tem como objetivo a implementação de diretrizes estratégicas das políticas de 
territorialização de Rondônia, identificando algumas das ações realizadas a partir do PTDRS 
dos dois territórios. 
Considera-se que o processo de desenvolvimento do Estado de Rondônia requer políticas 
públicas específicas devido às diversidades existentes na região e em todo o país. A 
necessidade de políticas públicas específicas também se fundamenta na visão de que o que é 
sustentável em um local, período de tempo ou em certo estágio de desenvolvimento pode não 
ser sustentável em outro [4]. As políticas devem se preocupar com a recuperação do potencial 
de terras e recursos naturais disponíveis, com a valorização do patrimônio natural e cultural do 
meio rural, favorecer mais os povos tradicionais e considerar o devido valor da agricultura 
familiar e as formas alternativas de produção [22].  
Por fim, o artigo apresentou a necessidade de relacionar a gestão política ao desenvolvimento 
sustentável do Estado, colocando os planos e projetos do governo em análise como condição 
prioritária para garantir o bem-estar, bem como a produção agrícola e agropecuária e a 
permanência do homem no campo, contribuindo assim com políticas públicas para o 
desenvolvimento local. 
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Resumo 
O objetivo do artigo é estudar o comportamento da indústria sucroalcooleira de Pernambuco, 
tomando como referencial as unidades industriais em operação no Estado. O aumento de 
produtividade no campo e na indústria tende a ser uma das únicas saídas viáveis para a 
sustentação do setor, já que as perspectivas de ampliação das áreas plantadas são muito 
limitadas. Para melhor compreender esses aspectos, no que tange ao setor industrial, foram 
considerados três dos mais importantes indicadores da indústria sucroalcooleira: a 
produtividade industrial; a taxa de processamento horário de cana-de-açúcar; e a taxa de 
utilização das instalações. A análise foi desenvolvida em unidades industriais ativas de 
Pernambuco, ao longo das últimas cinco safras. O setor sucroalcooleiro pernambucano vem 
melhorando a eficiência do parque instalado. Este processo de reestruturação vem 
acompanhado de uma transformação no modelo de gestão bem como do uso adequado da 
tecnologia. A redução do número de unidades em operação ao longo das safras analisadas, 
refletindo uma eliminação de unidades com indicadores de eficiência mais baixos, combinados 
com o aprimoramento na operação observadas em um grupo específico de empresas podem 
ser as causas mais importantes de conformação deste quadro. A observação dos dados 
consolidados para todas as unidades industriais do Estado, para as safras 2005/06 a 2009/10, 
fez levantar a hipótese de que os avanços obtidos na produção e na produtividade globais de 
cana-de-açúcar e derivados podem ter-se dado principalmente em função do avanço de 
controle e de integração de processos das unidades produtivas. 
Palavras Chave: Economia regional, indústria sucroalcooleira, modernização tecnológica 
 
 
Introdução 
A produção açucareira foi implantada à época das capitanias hereditárias e desde sua origem 
era caracterizada por ser uma atividade de grande importância econômica. Um conjunto de 
fatores favoráveis tornou possível o êxito da grande empresa agrícola européia nas Américas, 
mas o mais importante era o apreço que os europeus tinham pelo açúcar, uma especiaria das 
mais cobiçadas à época. Foram, entretanto, as condições favoráveis de cultivo devido ao clima 
tropical, a abundância e a necessidade de ocupar vastas extensões de terra, o emprego de 
mão-de-obra escrava, e o domínio da técnica de fabricação por Portugal que criaram as 
condições para o surgimento da empresa agrícola açucareira pernambucana.    
Todos esses fatores combinados, terra em abundância, clima propício, mão-de-obra barata e 
técnica permitiram aos colonizadores implantar a indústria açucareira no Brasil da época, mas 
foi à existência de um mercado demandante na Europa e a perspectiva de se produzir para 
este mercado que justificou a sua implantação e a sua sustentação. 
A competição depende de fatores de naturezas distintas como terra adequada, trabalho, 
capital, tecnologia, política de governo, mas nem sempre as condições de fatores favoráveis 
são mantidas. A indústria açucareira sofreu grandes reveses ao longo dos últimos quatrocentos 
anos. Até que em 1931 o Governo Getúlio Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. 
Este gesto marcou a institucionalização da produção açucareira nacional, agora sob a égide do 
Governo, mas com a participação política ativa da aristocracia da cana. A ação do IAA resultou 
no “revigoramento” da atividade, mas, de outro lado, a proteção exercida, de certa maneira, 
solapou o “instinto” competitivo e premiou a ineficiência. 
Esses aspectos marcaram a longa história da indústria açucareira até a década de 1970. A 
partir de então a conjuntura internacional, após a crise do petróleo de 1973, e as 
transformações ocorridas desde então levaram ao “surgimento” de uma nova onda de 
globalização e modificaram tanto as estruturas de mercado como as das empresas.  
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É a partir da análise dos fatos que marcaram o setor nos últimos quarenta anos que se 
pretende apresentar os principais aspectos que caracterizam o perfil produtivo e tecnológico 
das empresas do segmento sucroalcooleiro em Pernambuco destacando como a empresa 
sobreviveu às transformações recentes por que passou o setor, quais foram as inovações 
tecnológicas incorporadas, que permitiram a parte dessas empresas a manter posição 
competitiva frente a nova realidade. 
O objetivo central deste artigo é estudar o comportamento da indústria sucroalcooleira de 
Pernambuco, tomando como referencial as unidades industriais em operação no estado, para 
analisar o desempenho médio do segmento. Em complementação, buscou-se também cotejar 
o desempenho de unidades industriais selecionadas para aferir a dimensão da vantagem 
competitiva inerente a cada um desses grupos. 
 Para tanto foram considerados três dos mais importantes indicadores da indústria sucro-
alcooleira. Foram abordados aspectos relacionados à produtividade industrial, chamada a partir 
de agora de rendimento industrial; a taxa de processamento horário de cana-de-açúcar, 
chamada a partir de agora de capacidade de moagem; e a taxa de utilização temporal das 
instalações, chamada a partir de agora de tempo de operação. A análise foi desenvolvida em 
unidades industriais ativas de Pernambuco, que disponibilizaram informações43 de 
desempenho ao Sindaçucar, ao longo das últimas cinco safras. 
A análise partiu da evolução dos três indicadores de desempenho, compreendendo a média 
geral de cada um dos referidos indicadores para o conjunto das unidades industriais, a qual se 
denominou de análise global. Esta análise foi realizada para cada uma das safras e teve por 
finalidade avaliar o quadro evolutivo do setor.  
 
 
Metodologia e Indicadores Selecionados 
Para efeito da análise global foram consideradas informações das safras 2005/06, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2009/10. Foram tabulados dados referentes às unidades industriais 
efetivamente em operação no período considerado. A pesquisa consistiu em analisar a 
evolução do comportamento de três indicadores: o rendimento industrial, a capacidade de 
moagem e o tempo de operação. Para tanto foram calculadas, para cada um desses 
indicadores, em cada safra: a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação sobre esta 
média, com o objetivo de acompanhar o desempenho global ao longo do período analisado.  
Foram, também, realizados teste de sensibilidade do rendimento industrial, considerada a 
variável dependente, em relação aos outros dois indicadores, capacidade de moagem e tempo 
de aproveitamento, consideradas variáveis independentes. Esses testes analisaram tanto o 
grau de correlação44 como a inclinação entre as variáveis a qual pode explicar as tendências 
das variáveis. 
 
 
A. Indicadores de Desempenho 
Considerando as limitações de informações e a dificuldade de acesso a dados mais 
pormenorizados, foram considerados os seguintes indicadores: (i) rendimento industrial em 
quilogramas de açúcar por tonelada de cana moída; (ii) capacidade horária efetiva de moagem 
em toneladas de cana por hora de operação; e (iii) tempo efetivo de operação, ou tempo 
aproveitado em relação às horas totais de operação.  
Fernandes (2003, p.137) define rendimento industrial como: 

                                                      
 
 
43 Algumas poucas unidades, não filiadas ao Sindaçucar, não forneceram informações sobre os 
indicadores, mas todas, sem exceção, forneceram informação sobre a moagem e a produção 
de açúcar e álcool. 
44 De acordo com Speigel (1972), a  correlação, ou grau de relação entre as variáveis, quão 
bem uma equação linear ou de outra ordem explica ou descreve a relação entre as variáveis. 
Quando estão em jogo somente duas variáveis a correlação é denominada correlação simples, 
quando se trata de mais de duas variáveis denomina-se correlação múltipla. 
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“... a quantidade de produtos que foram obtidos por unidade (toneladas) da matéria prima 
(cana) processada...”. Assim, rendimento de açúcar por tonelada de cana deveria ser 
denominado “rendimento agroindustrial”. E o rendimento de álcool em “rendimento 
agroindustrial do álcool”, uma vez que dependem da qualidade da matéria-prima e da eficiência 
industrial...”. 
No caso de Pernambuco, as usinas esmagam cana para a produção de açúcar, tendo o mel 
como subproduto. Este mel é que é utilizado no processo de destilação para obtenção do 
álcool, nas destilarias anexas. Já as destilarias processam a cana para obtenção de álcool”. 
O segundo indicador, capacidade de moagem, traz uma radiografia do porte da empresa e de 
sua capacidade de reduzir custos através de ganhos de escala. Payne (1989, p.45) reforça a 
importância da capacidade horária de moagem com a eficiência na extração de caldo com alto 
teor de sacarose: 
“... a capacidade do tandem (linha de produção) é determinada pela capacidade dos rolos de 
receber a cana e transportá-la pelo atrito entre os rolos (...) a seção de moagem é projetada 
para uma capacidade nominal de recuperação de caldo. A moenda deve aceitar a quantidade 
de cana desejada por unidade de tempo e expelir a porcentagem esperada de caldo. Os 
resultados reais obtidos dependem de como a moenda é regulada, operada e mantida (...) Bom 
preparo significa liberação de alta porcentagem de caldo da estrutura celular da cana, sem a 
redução da fibra que comprometa a alimentação do terno da moenda... a operação eficiente 
exige controle estrito das variáveis operacionais, das quais as principais são: peso da fibra por 
hora, velocidade, carga hidráulica e manutenção”.  
O aumento da capacidade de moagem pode não levar a um aumento significativo do 
rendimento industrial, como será visto adiante, mas requer a adoção de controles mais rígidos 
e, principalmente, integração com as operações realizadas no campo, como seleção da 
matéria-prima adequada, tempo de corte e transporte.  
O terceiro indicador, tempo efetivo de operação, indica a eficiência do sistema produtivo em 
otimizar os usos de seus recursos disponíveis. As interrupções nas operações são decorrentes 
de três fatores principais: (i) falta de cana para processamento; (ii) falhas elétricas e (iii) falhas 
mecânicas. Melhor será a eficiência quanto maior for o tempo de operação da unidade 
industrial em período de safra. As empresas que apresentam maior capacidade de intervenção 
para superação das possíveis paralisações são as que se mostram efetivamente mais 
eficientes. Correa e Gianesi (1996, p.335) aludem para o fato de que: 
“... eventos incertos vão sempre ocorrer em sistemas complexos como são os sistemas de 
produção. Como é difícil antecipar aonde, no sistema, os eventos vão ocorrer, é necessário 
que o sistema esteja protegido em seus pontos frágeis ou críticos. Além disso, a produção de 
um item pode envolver várias operações de processamento e transporte de materiais... essas 
incertezas devem-se à falta de consistência do operador, limites na capacidade do 
equipamento, quebras do equipamento, etc. É impossível para os sistemas de produção 
eliminar a componente aleatória dos tempos de execução”.  
Será, portanto, mais eficiente, a empresa que reduzir ao máximo as incertezas que atrasam a 
execução das operações e aumentam o tempo “ocioso” de processo. Quando da ocorrência 
dessas paralisações, a empresa pode ter comprometimentos no desempenho de manufatura, 
limitando a eficiência da sua operação e, conseqüentemente, reduzindo a sua competitividade.  
A análise do comportamento dos indicadores propostos permitiu a nível global, avaliar o 
desempenho médio do setor. O distanciamento de uma empresa em relação à média pode 
significar uma posição competitiva vantajosa (caso o afastamento esteja acima da média) ou 
desvantajosa (caso o afastamento esteja abaixo da média).  
 
 
B. Análise Global 
 Análise dos Indicadores 
Avaliamos a evolução do desempenho de todo o conjunto da indústria, analisando o 
comportamento dos três indicadores descritos acima: rendimento industrial, em kg de açúcar45; 
capacidade de moagem em toneladas por hora e o tempo de aproveitamento em percentual de 
                                                      
 
 
45 O cálculo do rendimento inclui a equivalência para o álcool. 
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horas efetivamente trabalhadas. A observação dos dados referentes ao rendimento industrial 
demonstra que este indicador apresentou relativa oscilação ao longo do período observado. A 
média do rendimento que era de 101,6 kg/t na safra 2005/06 alcançou, na safra 2007/08, o 
valor de 108,0 kg/t. O crescimento absoluto no período considerado foi de 6,2 %. A média para 
todo o período estudado (2005/06 a 2009/10) foi de 104,1 kg/t, com o coeficiente de variação 
em torno desta média situado em 0,03. 

Safra 2005/0
6 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Media Desvio 

padrão 
Coeficiente 
de  
variação 

Indicadore
s 
Tempo de 
Operação 72,9 73,0 78,2 73,8 72,6 74,1 2,3 0,03 

Capacidad
e de 
Moagem 

223,8 249,0 247,8 248,1 252,0 244,1 11,5 0,05 

Rendiment
o 101,6 102,5 108,0 106,3 102,2 104,1 2,8 0,03 

 Fonte: Sindaçucar (2010) 
 Tabela 1: Análise Global de Indicadores de Desempenho das Safras 2005/2006 à 2009/2010. 
 
Vale ressaltar que o coeficiente de variação do Rendimento Industrial evolui de 0,2 na safra 
2005/06 para 0,1 na safra 2009/10. Esta menor dispersão em torno da média demonstrou que, 
ao longo dos anos, houve uma diminuição de desigualdade no padrão de eficiência das 
empresas, no que se refere ao rendimento industrial. O que diferenciava em safras 
anteriores46, portanto, as empresas “mais eficientes”, que auferiam indicadores de rendimento 
industrial mais altos, das “menos eficientes”, que auferiam os mais baixos índices, era o uso 
continuado de tecnologias e busca de melhorias nos processos agroindustriais, que refletiam 
as melhorias implantadas tanto na fábrica como também no campo. Se esse quadro era claro 
ao longo das safras 1999/00 a 2004/0547, neste novo período, o fechamento de unidades 
industriais combinado com uso de tecnologias não apenas de um grupo restrito de unidades 
fabris, mas pelo conjunto das empresas do setor, levou a uma significativa diminuição, 
portanto, nas diferenças interfirmas. 

Safra 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Médias 
nas 5 
safras Indicador Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento 

Média 101,6 102,5 108,0 106,3 102,2 104,1 
Desvio Padrão 19,9 14,0 7,1 5,5 8,0 10,9 
Coeficiente de Variação 0,20 0,14 0,07 0,05 0,08 0,1 

  Fonte: Sindaçucar (2010) 
Tabela 2: Análise do Rendimento Industrial das Safras 2005/2006 à 2009/2010. 
 
Deve-se notar que rendimento sofre grande influência do ambiente externo, posto que a 
qualidade da cana é de fundamental importância para a obtenção de um melhor rendimento. 
Assim, aquelas empresas que realizaram investimentos em tecnologias ligadas à melhoria do 
padrão de produção do campo foram favorecidas por um maior incremento no rendimento 
industrial. Como os investimentos em melhoramento vem sendo realizados principalmente com 
suporte da RIDESA48, esse diferencial de qualidade no campo também apresentou tendência 

                                                      
 
 
46 Ver Silveira, S. K. (2004) 
47 Análise detalhada do período 1999/2000 a 2004/2005 pode ser encontrada em Silveira, S. K. 
(2005) 
48 A REDE INTERUNIVERSITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR 
SUCROALCOOLEIRO - RIDESA, formada por Universidades Federais -Ministério da Educação 
e Desporto, foi criada com a finalidade de incorporar as atividades do extinto PLANALSUCAR, 
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de diminuição. Além disso, em anos recentes, nas empresas fabris que continuaram 
produzindo, nota-se um perfil dos processos produtivos muito semelhante com uso de técnicas 
de processamento similares e busca de otimização na gestão da produção. 
Os outros dois indicadores, que dizem respeito à operação fabril, também podem ajudar a 
explicar a redução das diferenças interfirmas. A evolução da capacidade instalada reflete as 
condições favoráveis de ampliação da produção propiciadas pela fase de recuperação 
observada e que teve início na safra 1999/00. Esta fase foi caracterizada pelo fechamento de 
várias unidades industriais e, conseqüentemente, pela redução da capacidade instalada do 
parque. 

Safra 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Médias 
nas 5 
safras 

Indicador 
Capacidade 
de Moagem 

Capacidade 
de Moagem

Capacidade 
de Moagem

Capacidade 
de Moagem 

Capacidade 
de Moagem 

Média 223,8 249,0 247,8 248,1 252,0 244,1 
Desvio Padrão 96,9 89,7 107,3 100,2 94,9 97,8 
Coeficiente de Variação 0,43 0,36 0,43 0,40 0,38 0,4 

 Fonte: Sindaçucar (2010) 
Tabela 3: Análise da Capacidade de Moagem das Safras 2005/2006 à 2009/2010. 
 
O aumento da capacidade de moagem média para o setor como um todo no período de 
moagem das safras 2005/06 a 2009/10 foi da ordem de 13%. Verificamos tendência de alta, se 
principalmente a partir da safra 2005/06, quando o indicador médio setorial sobe de 223,8 t/h 
para 249,0 t/h na safra 2006/07, representado crescimento da ordem de 11%. Tendo se 
mantido estável das safras seguintes. Esse dado reflete o impulso de recuperação já 
observado pelo setor a partir da metade da década de 2000.  A média global da capacidade de 
moagem para todo o período analisado foi de 244,1 t/h, com coeficiente de variação de 0,05 
em torno desta média global. 
É importante destacar que na teoria, a empresa que opera em maior escala pode apresentar 
nítida posição de vantagem competitiva. Entretanto, a análise da dispersão demonstra que a 
diferenciação existente observada, que aponta um coeficiente de variação em torno da média 
da capacidade de moagem ao redor de 0,4 (40%) estáveis ao longo das cinco safras não 
contribuíram de forma significativa para ampliar a vantagem competitiva das usinas, 
classificadas como grandes, nas variações no rendimento industrial, conforme se observa na 
tabela 2.   A variação observada ao longo das últimas cinco safras demonstra uma tendência 
de diminuição das desigualdades do parque industrial, no que se refere a capacidade de 
moagem. Como forma de justificar esta assertiva, destaque-se que na safra 1999/00 trinta e 
duas unidades industriais encontravam-se em operação, enquanto que na safra 2003/04 este 
número havia se reduzido para vinte e sete, permanecendo no mesmo patamar na safra 
2004/05 e caindo para 22 unidades na safra 2009/10. O que, em regra, contribuiu para inverter 
a tendência de concentração, foi o fato de que as unidades que apresentavam fraco 
desempenho já encerraram suas operações ao longo das últimas safras, principalmente no 
período compreendido entre as safras 1999/00 e 2004/05. 
O indicador mais relevante para a presente análise é o tempo de operação49. Este indicador 
guarda uma forte relação com a estrutura de custos da empresa industrial. No setor sucro-
                                                                                                                                                            
 
 
e dar continuidade ao desenvolvimento de pesquisas visando a melhoria da produtividade do 
setor. 
  
49 A avaliação dos indicadores de uma das industrias analisadas revelam que na safra 2003/04 
foram trabalhadas 2647 horas, representando um aproveitamento de 84,19%, bem acima da 
média do setor para o período de análise. As principais causas de interrupção de operação 
foram: falta de cana para moagem, problemas mecânicos, Problemas elétricos e limpeza e 
retoques. A boa manutenção da entressafra tem um papel fundamental na operação da safra. 
A falta de cana pode refletir tanto fatores climáticos, como falta de controle da cadeia de 
suprimentos.  
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alcooleiro de Pernambuco, a ênfase é dada na adoção de um posicionamento estratégico 
focando uma posição de custo mais baixo. Assim, quanto melhor o tempo de operação, em 
tese, menor seria o custo unitário de produção da empresa. 
 
 

Safra 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Médias 
nas 5 
safras 

Indicador 

Tempo 
de 
Operação

Tempo 
de 
Operação

Tempo 
de 
Operação

Tempo 
de 
Operação

Tempo 
de 
Operação 

Média 72,9 73,0 78,2 73,8 72,6 74,1 

Desvio Padrão 17,5 16,3 7,5 10,5 8,6 12,1 

Coeficiente de Variação 0,24 0,22 0,10 0,14 0,12 0,2 
Fonte: Sindaçucar (2010) 
Tabela 4: Análise do Tempo de Operação das Safras 2005/2006 à 2009/2010. 
 
O que se compreende pela análise dos dados é que o tempo médio de operação, ao longo do 
período de observação, não apresenta variação perceptível entre as safras 2005/06 e 2009/10. 
Verifica-se que o pico é atingido na safra 2007/08, com indicador médio registrando a marca de 
78,2% de horas efetivamente operadas. A dispersão entre os indicadores registrados pelas 
várias empresas em relação à média também se alterou e vem diminuído ao longo das cinco 
safras. O maior coeficiente de variação foi registrado na safra 2005/06 – 0,26- enquanto que o 
menor se deu na safra 2007/08– 0,10. Ao longo das outras duas safras seguintes, verificou-se 
que a dispersão apresentou variação muito tênue evoluindo para 0,14 e refluindo para 0,12 na 
safra 2009/10. O coeficiente de variação sobre a média/safra do tempo de operação foi de 
0,16.  A média global para todas as safras foi de 74,1%. 
A análise aponta para uma diminuição da  dispersão denotando que na média as empresas 
melhoraram as técnicas de operação superando a fase gestão obsoletas. As unidades 
industriais devem ter investido recursos no aperfeiçoamento de processos, entre os quais: (i) a 
programação na logística de distribuição e transporte de cana; (ii) implantação de sistemas de 
manutenção mais eficientes.  
Essas melhorias, quando complementadas por investimentos em novas tecnologias, a exemplo 
da automação, protegem o sistema em seus pontos frágeis ou críticos. As empresas que 
melhor desenvolveram operações de processamento e transporte de materiais, fundamentais 
para o setor sucro-alcooleiro, podem ter conseguido reduzir as interrupções. Aquelas que 
investiram em tecnologia para superação de limites na capacidade do equipamento e quebras 
do equipamento também podem ter conseguido aumentar o tempo de operação tornando a 
operação mais eficiente e a empresa mais competitiva.  
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          Fonte: Sindaçucar (2010) 
                  Gráfico 1:  Análise Comparativa entre a Média do Período e a Média por Safra dos 
Indicadores de Desempenho, nas Safra 2005/06 e 2009/10. 
 
O Gráfico 1 acima, apresenta uma análise comparativa das médias dos três indicadores, em 
cada uma das cinco safras. A variação observada nos três indicadores ao longo do período 
demonstra que o sistema vem operando com estabilidade. Esta proposição reflete, de acordo 
com a visão destes autores, a partir das entrevistas realizadas, o interesse, de boa parte dos 
responsáveis pela empresas, em implantar mecanismos em que controle de processos e 
melhorias na seleção de matérias primas, colaborando dessa forma para aumentar a eficiência 
operacional. 
Safra 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Media Dpad Cvar
Indicadores 
Dias Safra 141,4 160,8 191,2 186,3 179,6 171,9 20,6 0,12 
Tempo de Operação 72,9 73,0 78,2 73,8 72,6 74,1 2,3 0,03 
Capacidade de Moagem 223,8 249,0 247,8 248,1 252,0 244,1 11,5 0,05 
Rendimento  101,6 102,5 108,0 106,3 102,2 104,1 2,8 0,03 
   Fonte: Sindaçucar (2010) 
Tabela 5: Análise Comparativa entre a Média do Período e a Média por Safra dos Indicadores 
de Desempenho, nas Safra 2005/06 e 2009/10. 
  
Ao avaliar cada indicador, isoladamente, é oferecida apenas uma visão parcial do desempenho 
médio da indústria local. Para melhor averiguar a influência da operação industrial, e seus 
impactos no aumento da produtividade, procedeu-se a análise desses mesmos indicadores 
correlacionados entre si. Esta análise permitirá avaliar a sensibilidade do rendimento industrial 
em relação à capacidade de esmagamento a ao tempo de operação. 
 
Análise de Sensibilidade 
Os Gráficos e tabelas abaixo, apontam os resultados encontrados para o período de 
observação de seis safras 2005/6 a 2009/10 que tratam da sensibilidade em duas situações: 
a) quando o rendimento industrial  e a capacidade de esmagamento se 
correlacionam (Gráficos 2 e 3 e Tabelas 6 e 7); e  
b) quando o rendimento e o tempo de operação se correlacionam (Gráficos 3 e 4 
Tabelas 8 e 9). 
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     Fonte: Sindaçucar (2010) 
    Gráfico 2: Evolução dos indicadores de sensibilidade da inclinação do Rendimento com a 
Capacidade de Operação. 
 

Safras 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Indicadores nas 5 

safras 

Indicador 
relacionado 

Rendimento 
e 
Capacidade 

Rendimento 
e 
Capacidade 

Rendimento 
e 
Capacidade

Rendimento 
e 
Capacidade

Rendimento 
e 
Capacidade

Média Desvio 
Padrão

Coef de 
Variação

Inclinação 0,13 0,06 0,01 0,03 0,01 0,05 0,05 1,03 
Fonte: Sindaçucar (2010)             
Tabela 6: Análise de sensibilidade da inclinação do Rendimento com a Capacidade de 
produção. 
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  Fonte: Sindaçucar (2010) 
Gráfico 3: Evolução dos indicadores de correlação do Rendimento com a Capacidade de 
Operação 
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Safras 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Indicadores nas 5 

safras 

Indicador 
relacionado 

Rendimento 
e 
Capacidade 

Rendimento 
e 
Capacidade 

Rendimento 
e 
Capacidade

Rendimento 
e 
Capacidade

Rendimento 
e 
Capacidade

Média Desvio 
Padrão

Coef de 
Variação

Correlação 0,62 0,36 0,22 0,53 0,11 0,37 0,21 0,58 
 Fonte: Sindaçucar (2010) 
Tabela 7: Analise da correlação do rendimento com a capacidade de produção. 
Para tanto foram efetuados testes que obtiveram como resultados indicadores da correlação e 
inclinação da reta entre as variáveis nas duas situações descritas acima. 
Nos dois tipos de teste foram considerados o rendimento industrial como a variável 
dependente. Essa escolha é explicada pelo fato deste indicador refletir de forma mais ampla o 
nível de eficiência medida no produto final. O setor sucro-alcooleiro de Pernambuco, por 
exemplo, utiliza-o como referência por este oferecer mais visibilidade externa quanto ao padrão 
competitivo das empresas. Tanto a capacidade de moagem como o tempo de operação foram 
consideradas variáveis independentes. Assim sendo foi testada a sensibilidade do rendimento 
industrial em relação aos dois outros indicadores. Os testes se deram tanto em termos parciais 
como globais. 
De acordo com os testes, a sensibilidade do rendimento em relação à capacidade de moagem, 
expressa pela inclinação, é alta na safra 2005/06 e cai ao longo das outras quatro safras (com 
leva aumento na safra 2008/09). Observou-se, portanto, diminuição da dependência entre 
estes indicadores ao longo das safras. O coeficiente de Variação reflete a profunda 
transformação na sensibilidade observada entre as safras 2005/06 e 2009/10 (0,13 para 0,01). 
Isso pode demonstrar que ao longo das safras a padronização nas operações aumentou a 
eficiência e a escala de produção deixou de ser o principal fator determinante na medição da 
eficiência. 
 A correlação entre as variáveis apresentou crescimento atingindo pico de 0,62 na safra 
2005/06 e declinando para 0,11 na safra 2009/10. As taxas de correlação decrescentes podem 
refletir as melhorias introduzidas por parte das empresas em investir na reposição de 
componentes de equipamentos desgastados mais do que na aquisição de equipamentos que 
propiciassem um aumento na capacidade horária de moagem.  
Foram realizados, também, testes de inclinação, correlação entre o rendimento industrial e o 
tempo de operação. Os dados demonstram que na safra 2005/06 existia uma correlação entre 
os referidos indicadores – da ordem de 0,39 . Na safra 2004/05 a inclinação apresentou um 
valor  – 0,45 . Esta taxa, quando observada para as safras seguintes indica que houve um 
aumento da sensibilidade ao tempo de operação na safra 2006/07, atingido o valor de 0,70, e 
um declínio gradual até ser atingido o valor de 0,36 na safra 2009/10. (ver gráfico 4) 
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   Fonte: Sindaçucar (2010)  
  Gráfico 4: Evolução dos indicadores de sensibilidade entre o Rendimento e o Tempo de 
Operação. 
Demonstra que os ajustes realizados nas operações diminuíram as diferenças entre o 
aproveitamento do tempo nas diversas unidades industriais ao longo do tempo, com 
estabilização nas últimas duas safras. 
A análise dos indicadores de inclinação podem sugerir que a variável tempo de operação tende 
a reduzir sua influência sobre a variável rendimento industrial à medida que melhorias são 
introduzidas, e o aproveitamento do tempo cresce. Este melhor aproveitamento se processa 
seja a partir de uma melhor programação de colheita, para evitar desabastecimento de matéria-
prima, seja no melhoramento da manutenção fabril, fazendo com que a fábrica pare menos. 
Em ambos os casos o uso de novas tecnologias, a exemplo da automação, pode contribuir 
para o aperfeiçoamento do desempenho.  
 

Safras 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Indicadores nas 5 

safras 

Indicador 
relacionado 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Média Desvio 
Padrão

Coef de 
Variação

Inclinação 0,45 0,70 0,61 0,41 0,36 0,51 0,14 0,28 
 Fonte: Sindaçucar (2010)  
 Tabela 8: Análise de sensibilidade da inclinação do Rendimento com o Tempo de operação. 
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             Fonte: Sindaçucar (2010) 
 Gráfico 5: Evolução dos indicadores de correlação entre o Rendimento e o Tempo de 
Operação. 
Fatores externos50 à operação fabril podem modificar o padrão de operação da agroindústria51 
aumentando a aleatoriedade no processo produtivo, com reflexos nos indicadores de 
desempenho. 
 

Safras 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Indicadores nas 5 

safras 

Indicador 
relacionado 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Rendimento 
e Tempo de 
Operação 

Média Desvio 
Padrão

Coef de 
Variação

Correlação 0,39 0,82 0,64 0,78 0,39 0,60 0,20 0,34 
  Fonte: Sindaçucar (2010) 
Tabela 9: Análise da correlação do Rendimento com o Tempo de operação.  
 
Uma forma de se verificar a influência da aleatoriedade é observar a relação entre períodos de 
safra chuvosos e rendimento industrial. Verifica-se que nas safras com maior incidência de 
chuvas, o rendimento industrial cai por conta da queda de concentração de sacarose na cana. 
Nas safras de menor precipitação se dá o inverso. Dessa forma, mesmo com a adoção de 
práticas gerenciais que levem a um aumento do aproveitamento do tempo de operação, as 
“safras chuvosas” fazem o rendimento industrial médio cair, porque diminui a concentração de 
sacarose na cana. Esta é, por exemplo, mais umas das vantagens da região Centro-Sul, aonde 
nas épocas de safra chove muito pouco. 
 
 
 
 

                                                      
 
 
50 De acordo com Dias (1981, p..15): “... No processo de produção manufatureiro o homem 
intervém diretamente na transformação dos insumos em produto, assumindo o papel criador 
que a natureza perfaz nos processos de produção agrícola...”. 
51 O termo agroindústria é cunhado aqui, fugindo ao padrão estabelecido, para ajudar a marcar 
as diferenças entre uma industria tradicional e outra que depende diretamente da atividade 
agrícola, como é o caso da sucro-alcooleira. 
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Conclusões 
O setor sucro-alcooleiro pernambucano vem retomando os níveis de produção e melhorando a 
eficiência do parque instalado. Entretanto, este processo de reestruturação vem acompanhado 
de uma transformação no modelo de gestão, com a incorporação de práticas de gestão mais 
modernas por parte de alguns grupos empresarias, bem como do uso adequado da tecnologia.  
A redução do número de unidades em operação ao longo das safras analisadas, refletindo uma 
depuração do setor, combinados com o aprimoramento na operação observadas em um grupo 
específico de empresas podem vir a ser as causas mais importantes de conformação deste 
quadro 
Alguns indicadores de desempenho foram analisados, demonstrando que a recuperação da 
produção e eficiência globais têm sido atingidos às custas do fechamento de unidades 
ineficientes, motivado pelo aumento do gap tecnológico e gerencial. A análise também 
demonstra que o processo de expulsão de indústrias está diminuindo, principalmente a partir 
dos dados das duas últimas safras, que indicam acomodação na dispersão dos indicadores 
analisados. Ou seja, é provável que, por conta de avanços obtidos na adoção de novas 
tecnologias de processo e de gestão52, esteja havendo uma melhora no desempenho global do 
setor. 
A observação dos dados consolidados para todas as unidades industriais do estado de 
Pernambuco para o período compreendido entre as safras 2005/06 a 2009/10 fez levantar a 
hipótese de que os avanços obtidos na produção e na produtividade globais de cana-de-açúcar 
e derivados podem ter-se dado principalmente em função do avanço de controle e de 
integração de processos das unidades de perfil mais eficiente. Tal fato deve-se, em grande 
parte, à desregulamentação do mercado nacional de cana e derivados53, ocorrida em 1999, 
que provocou a necessidade do segmento nordestino investir na modernização do parque 
agro-industrial. 
Cabe mencionar que ainda há um grande espaço para adoção, em Pernambuco, de 
tecnologias de processamento que ampliem o percentual produtivo de co-produtos da cana de 
maior valor agregado. Hoje a produção está fortemente concentrada em álcool anidro e 
hidratado e açúcar demerara e cristal, sendo pequena a participação de açúcar refinado, 
produzido por poucas unidades industriais.  
Em síntese, a diminuição da proteção governamental para o setor, seja pela ação do IAA, pelas 
cotas privilegiadas para o mercado americano ou pelo programa de equalização de custos, fez 
com que as empresas pernambucanas tivessem que buscar uma nova postura frente ao 
mercado. A profissionalização da gestão, a busca de melhorias nas funções de manufatura, a 
melhoria do teor de sacarose no suprimento industrial, trouxeram mudanças significativas no 
rendimento industrial e na diminuição de custos fabris. Associado a isso, a eliminação dos 
menos eficientes possibilitou uma logística de suprimento agrícola mais adequada e padrões 
de eficiência mais competitivos. Se é bem verdade que ainda há um gap significativo em 
relação aos indicadores alcançados no Centro Sul do País, o perfil atual permite ocupar 
espaços relevantes no mercado nacional e internacional do açúcar. As entrevistas realizadas 
mostraram que o próximo passo a ser dado é a busca de consolidação em mercados de novos 
produtos derivados dessa indústria, aumentando sua penetração em mercados de maior valor 
agregado. Esse parece ser o desafio estratégico para a consolidação do segmento 
competitivamente. 
 
 
 
 
                                                      
 
 
52 A tecnologia de processo define a natureza da operação industrial. O investimento 
tecnológico deve trazer benefícios aceitáveis, contribuindo para que a empresa atinja seus 
objetivos em termos de impactos financeiros e comerciais.Uma forma de avaliar se a tecnologia 
adotada tem efeitos significativos é analisar os indicadores de desempenho, dentre os quais os 
sugeridos neste artigo. 
53 A desregulamentação envolveu medidas que acabaram com reserva de marcado quotas de 
produção e liberalização de preços. 



 
 

192 
 

REFERÊNCIAS 
1. FERNADES, Antônio Carlos. Cálculos Industriais na Agroindústria da Cana-de-açúcar. 
2. Edição, EME, Piracicaba, 2003. 
2. FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32. Edição, Companhia Editora 
Nacional, São Paulo 2003. 
3. HENDERSON, James M; Quant, Richard E; Teoria Microeconômica.Pioneira : São 
Paulo, 1976. 
4. LIMA, JOÃO Policarpo; SICSÚ, Abraham. Revisitando o Setor Sucro-alcooleiro do 
Nordeste: O Novo Contexto e a Reestruturação Possível. In: SAMPAIO, Yoni (Org). Ensaios 
sobre a Economia Agrícola e Meio Ambiente. Recife, 2001. 
5. ___, ___,Zona da Mata Pernambucana: Diversificação Produtiva ou Retomada da 
Cana-de-Açúcar In: Moraes, Maria (Org) Agroindústria Canavieira no Brasil, Atlas, São Paulo 
2002. 
6. MARAFANTE, Luciano. Tecnologia da Fabricação do Álcool e do Açúcar. Ícone, São 
Paulo, 1993. 
7. MERA, Naotsugu. Automation of Sugar Refinery. In: Chou, Chi Chung (Org) Handbook 
of Sugar Refining. John Wiley and Sons, Inc, New York, 2000. 
8. MOREIRA, Daniel, A. Administração da Produção e Operações. 1. Edição, Pioneira, 
São Paulo, 1993. 
9. PAYNE, John Howard. Operações Unitárias na Produção de Cana-de-Açúcar.  
Nobel/STAB, São Paulo 1989. 
10. PORTER, Michael, E. Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho 
Superior. 26. Edição, Campus, Rio de Janeiro, 1989. 
11. SICSÚ, Abraham Benzaquen. Inovação e Região. Coleção NEAL nº 1. UNICAP: 
Recife, 2000. 
12. SILVEIRA, Sérgio Kelner. Análise dos Indicadores de Desempenho da Indústria Sucro-
Alcooleira Pernambucana; Texto para Discussão Interna, Fundação Joaquim Nabuco, 
Coordenação Geral em Ciência e Tecnologia. Versão Preliminar (2004). 
13. SILVEIRA, Sergio Kelner. Competitividade Sistêmica do Setor Sucroalcooleiro: 
Analisando as Perspectivas de Pernambuco. Dissertação de Mestrado, UFPE, Recife, 2005 
14. SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE PERNAMBUCO – 
Sindaçucar; <www.sindacucar.gov.br 
15. SLACK, Nigel. Vantagem Competitiva em Manufatura: Atingindo a Competitividade nas 
Operações Industriais. 2a Edição, Atlas: São Paulo, 2002. 
16. SPIGEGEL, Murray R. Estatística. McGrawhill, São Paulo, 1972.    
17. UDOP - União das Destilarias do Oeste Paulista, <www.udop.com.br>, acessado em 
10/07/2010 
18. ÚNICA – União da Agroindústria Canavieira de São Paulo – 
<www.portalunica.com.br>, acessado em 15 de julho de 2010 



 
 

193 
 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL: AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO INTERIOR 
NORTE DE PORTUGAL 
 
Maria Ribeiro 1, António Fernandes 1, Alda Matos 3, Paula Cabo 1 
1 Instituto Politécnico de Bragança, Centro de Investigação de Montanha, Campus de Santa 
Apolónia, Apartado 117, 5301-855 Bragança, Portugal 
3 Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária, Campus de Santa Apolónia, 
Apartado 117, 5301-855 Bragança, Portugal 
 
 
RESUMO 
São muitas as evidências que estabelecem uma relação directa entre o empreendedorismo de 
uma comunidade e o desenvolvimento económico local. Inúmeros investigadores argumentam 
que qualquer processo de desenvolvimento económico está associado a inovações geradas 
por empreendedores. Desta forma, ao empreendedorismo associa-se, na maior parte das 
vezes, a introdução de inovações na economia, tendo como consequência a evolução e o 
desenvolvimento da própria sociedade. 
O objectivo desta comunicação é analisar o fenómeno do empreendedorismo e da inovação 
nas micro e pequenas empresas de Bragança e Macedo de Cavaleiros bem como o seu 
contributo para o desenvolvimento local. A recolha de dados foi feita através de entrevistas 
semi-estruturadas elaboradas com base no questionário de um estudo concluído em 
Barcelona, pela Universidade da Catalunha, em 2006. Foram recolhidos dados de 65 empresas 
no período de Novembro de 2010 a Fevereiro de 2011.  
Os resultados revelam que a maioria dos empreendedores é do género masculino (70,8%), tem 
em média 44,7 anos de idade, possui até 9 anos de escolaridade (65,4%) e antes da criação 
da própria empresa, trabalhava por conta de outrem (83,1%). Estes empreendedores operam 
em diversos sectores de actividade, destacando-se, o comércio e a restauração e a construção 
civil. As empresas estudadas empregam, em média, 5 trabalhadores e 50,8% atingem um 
volume de negócios até 100.000 euros, dando um contributo positivo para o desenvolvimento 
local. 
Palavras-chave: Desenvolvimento local, Empreendedorismo, Inovação, Micro-pequenas 
empresas. 
 
 
1. Introdução 
Qualquer processo de desenvolvimento económico está associado a inovações geradas por 
empreendedores [1], [2], [3], [4]. Uma atitude empreendedora tem como consequência a 
criação e inovação de negócios [5], de novos processos, de novos serviços [6] que juntamente 
com uma gestão de conhecimento pode contribuir para uma estratégia de desenvolvimento que 
conjuga o crescimento de oportunidades de empregos e o aumento da produtividade [7]. O 
empreendedorismo dos pequenos negócios é quase, unanimemente, visto como benéfico para 
a vida económica e social de países e regiões [8]. A contribuição do empreendedorismo ao 
desenvolvimento económico ocorre, fundamentalmente, pela inovação e pela concorrência no 
mercado. Mais entradas e ameaças no mercado levam a mais aumento da produtividade e 
inovação uma vez que a ameaça de serem desalojadas serve como incentivo, para as 
empresas estabelecidas, para impedir a entrada de concorrentes [8]. O contributo do 
empreendedorismo é também importante na criação de empregos, no crescimento económico, 
na melhoria da competitividade, no aproveitamento do potencial dos indivíduos e na exploração 
dos interesses da sociedade no que diz respeito à protecção do ambiente, produção de 
serviços de saúde, de serviços de educação e de segurança social [9]. Embora o 
empreendedorismo por oportunidade tenha um impacto maior sobre o crescimento económico 
comparativamente ao empreendedorismo por necessidade [10], este último, ocupa um lugar de 
destaque no que diz respeito à inclusão social e à redução da pobreza, uma vez que pode ser 
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considerado como uma saída profissional que pode garantir um futuro promissor [11] e garantir 
uma vida digna para os empreendedores [10], [12]. 
O empreendedorismo é uma importante fonte de criação de emprego; desempenha um papel 
fundamental na introdução de inovações na economia e constitui-se como o mecanismo que 
leva a economia e a própria sociedade a evoluir e a progredir; é uma opção de carreira para 
uma parte importante da força de trabalho; e, tem um impacto muito importante no 
desenvolvimento regional e no crescimento das economias [13]. A principal causa para o 
crescimento e desenvolvimento é o aumento da eficiência e da competitividade da economia, e 
no centro desse aumento da eficiência e competitividade está a inovação, e na base da 
inovação está a iniciativa empresarial, ou seja, o empreendedorismo [14]. Neste contexto, 
pretendeu-se como esta investigação analisar o fenómeno do empreendedorismo e da 
inovação nas micro e pequenas empresas, em dois Concelhos do Distrito de Bragança, bem 
como o seu contributo para o desenvolvimento local. 
 
 
2. PARTE EXPERIMENTAL 
Como o próprio nome indica, este ponto é dedicado à apresentação da metodologia usada 
para levar a cabo esta investigação, designadamente, participantes, material e procedimento. 
Para isso, faz-se referência à forma como a amostra foi recolhida, ao instrumento de recolha 
dos dados e ao tratamento estatístico dos mesmos. 
 
2.1. PARTICIPANTES 
Recolheu-se uma amostra de 65 empreendedores, com idades compreendidas entre 23 e os 
67 anos, com uma média de idades de 44,7 anos (DP±11). Os negócios, localizados em dois 
concelhos do Distrito de Bragança, tal como mostra a tabela 1, caracterizam-se por serem 
micro (80%) e de pequena (20%) dimensão. 
Os empreendedores são na sua maioria do género masculino (70,7%) e possuem o ensino 
obrigatório (55,4%). Antes da criação do seu próprio negócio já trabalhavam mas por conta de 
outrem (83,1%), nomeadamente, em empresas privadas (81,7%), na empresa dos progenitores 
(1,5%) e numa instituição do ensino superior (1,5%). Apesar de terem criado o seu próprio 
negócio há uma percentagem relevante que continua a ter uma actividade complementar 
remunerada (35,4%). Embora as dificuldades e o contexto económico sejam desfavoráveis ao 
crescimento e ao desenvolvimento da actividade empresarial, 60% dos empreendedores 
gostariam que os seus filhos seguissem o seu exemplo, isto é, criassem a sua própria 
empresa. 
 
Tabela 1: Caracterização do empreendedor 
Grupos Frequências 

Absolutas (n) Relativas (%) 
Concelho 
Bragança 
Macedo de Cavaleiros 

 
49 
16 

 
75,4 
24,6 

Tipo empresa 
Micro 
Pequena 

 
52 
13 

 
80 
20 

Género 
Feminino 
Masculino 

 
19 
46 

 
29,2 
70,8 

Nível de instrução 
1º ciclo 
2ºciclo 
3º ciclo 
Secundário 
Ensino superior 

 
10 
13 
13 
14 
15 

 
15,4 
20 
20 
21,5 
23 
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Situação profissional antes da criação do negócio 
Trabalhador por conta própria 
Trabalhador por conta de outrem 
Desempregado 
Outra 

 
5 
54 
4 
2 

 
7,7 
83,1 
6,2 
3,1 

Desenvolve actividade complementar remunerada 
Sim 
Não 

 
23 
42 

 
35,4 
64,6 

Familiar no mesmo ramo negócio 
Sim 
Não 

 
23 
42 

 
35,4 
64,6 

Situação profissional desejada para os 
descendentes 
Criar o próprio negócio 
Trabalhador na empresa da família 
Trabalhador por conta de outrem 

 
 
39 
15 
11 

 
 
60 
23,1 
16,9 

 
2.2. MATERIAL 
Para a recolha dos dados foi utilizado como instrumento uma entrevista semi-estruturada que 
resultou da adaptação de questionários sobre o contexto inovador das microempresas e o 
desenvolvimento local [15], [16]. 
 
2.3. PROCEDIMENTO 
Foram recolhidos dados de 65 empresas no período de Novembro de 2010 a Fevereiro de 
2011. Trata-se, portanto, de um estudo de carácter transversal uma vez que este tipo de 
estudos envolve a análise de fenómenos que se processam todos numa determinada data e 
que tenham ocorrido no passado ou no presente [17]. Todos os contactos com os participantes 
foram feitos, pessoalmente, por um colaborador desta investigação, no seu contexto 
empresarial. Foi num primeiro contacto que os participantes foram informados sobre a natureza 
e os objectivos da investigação, se garantiu o anonimato e a confidencialidade dos dados e se 
procedeu à marcação da entrevista voluntária. O tempo total da entrevista foi, em média, de 60 
minutos.  
O programa informático utilizado para editar e tratar os dados foi o SPSS 18.0 (Statistical 
Package for Social Sciences). Recorreu-se à estatística descritiva nomeadamente, ao cálculo 
de frequências absolutas e relativas sempre que as variáveis eram nominais; e, ao cálculo de 
medidas de tendência central (média) e medidas de dispersão (desvio-padrão) sempre que as 
variáveis eram ordinais ou superiores.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nesta secção apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos na sequência do tratamento 
dos dados recolhidos através da entrevista semi-estruturada a empreendedores com negócios 
localizados em dois Concelhos do Distrito de Bragança, designadamente, Bragança e Macedo 
de Cavaleiros. 
 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
Tal como mostra a figura 1, a grande maioria dos empreendedores criaram o seu negócio nas 
décadas de 80 e 90 do século XX. Precisamente, em Portugal, foi na década de 80 do século 
passado que se começou a reconhecer a importância do empreendedorismo, fenómeno que 
estimulava os indivíduos, sobretudo desempregados, a não ficarem à espera de um emprego 
que poderia não vir, mas a criá-lo, fazendo apelo às competências ganhas ao longo da sua 
vida profissional ou em outras actividades extra-profissionais Actualmente, este fenómeno está 
associado à capacidade do indivíduo tomar iniciativas através da transformação de uma ideia 
num produto/serviço, mediante uma atitude arriscada, inovadora e pró-activa. 
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NR

Figura 1: Ano de criação da empresa 
 
Como pode ver-se na tabela 2, o número de sócios do género masculino é superior. Apesar 
disso, é de notar o aumento do número de sócios registado desde a criação da empresa até à 
actualidade (5,6%) aconteceu a ritmos diferentes quando o género é tido em consideração. De 
facto, a taxa de crescimento registada pelo género feminino (13,9%) é muito superior à do 
género masculino (1,5%). 
 
Tabela 2: Sócios Criadores, Sócios Actuais e Evolução 

Número Sócios Homens Mulheres Total 
Criadores 
Actuais 

66 
67 

36 
41 

102 
108 

Variação (%) +1,5 +13,9 +5,6 
 
A motivação económica (39,4%) e a realização pessoal (39,4%) foram as razões que mais 
pesaram na decisão de criar a empresa. O desejo de independência é também um dos motivos 
fortes apontado por 27,3% dos inquiridos (ver figura 2).  
 

39,4%

39,4%

12,1%

27,3%

9,1%

6,1%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Motivação económica

Realização pessoal

Oportunidade de negócio

Desejo de independência

Adaptação ao mercado

Vontade de reorientação profissional

Conhecimento de outras experiências com êxito

Promoção profissional

Necessidade porque estava desempregado

Encorojamento de familiares e amigos

 
Figura 2: Razões para a criação do negócio 
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Quando estudados os apoios recebidos aquando da criação e arranque da empresa, verifica-se 
que muitos dos empresários não receberam qualquer apoio financeiro ou administrativo 
(53,8%), tal como pode ver-se pela figura 3.  
 

53,8%

1,5%

9,2%

13,8%

6,2%

4,6%

1,5%

Nenhum

Apoio familiar

Rede PME/Inovação

IAPMEI/PEDIP

Autarquias

Universidades

IEFP

Figura 3: Apoios recebidos para a criação da empresa 
 
Relativamente à actividade desenvolvida pelas empresas verifica-se, pela figura 4, que os 
sectores mais representativos são, por ordem decrescente de importância, a Restauração e o 
Comércio (30,8%), Construção (20%), Outros Produtos e Serviços (18,5%), Serviços Pessoais 
e Actividades Sociais (9,2%), Produção Industrial (9,2%), Transportes e Comunicações (6,2%) 
e, por fim, Serviços financeiros, Imobiliários e Empresas (4,6%). 
 

9,2%

20,0%

30,8%

6,2%

4,6%

9,2%

18,5%

1,5%

Produção industrial

Construção

Comércio e restauração

Transportes e comunicação

Serviços financeiros, imobiliários e empresas

Serviços pessoais e actividades sociais

Outros produtos/serviços

NR

 Figura 4: Sector de actividade da empresa 
 
3.2. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 
As empresas que fazem parte desta amostra consideram, na sua maioria, estar organizadas 
por produtos/serviços (81,5%), projectos (64,6%) e processos (53,8%), como pode ver-se na 
figura 5. 
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10,8%

64,6%

81,5%

12,3%

53,8%

Áreas funcionais

Projectos

Produtos/serviços

Áreas geográficas

Processos

 Figura 5: Organização da empresa 
 
A figura 6 revela que, para responder às necessidades do mercado e se adaptarem 
rapidamente à mudança, as empresas têm equipas de trabalho flexíveis (35,4%), privilegiam o 
trabalho por objectivos/resultados (26,2%) e adaptam facilmente as tecnologias em função da 
procura do mercado (24,6%). 
 

35,4%

26,2%

24,6%

1,5%

4,6%

4,6%

4,6%

Equipas f lexíveis

Privilegia trabalho por objectivos/resultados

Adapta rapidamente tecnologia em função da procura

É subcontratada por outras empresas

Subcontrata para algumas operações
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Figura 6: Características organizativas da empresa 
 
Para manterem um bom relacionamento com os seus clientes de forma a fidelizá-los, a 
abordagem seguida pelos empreendedores privilegia a segmentação por clientes (67,7%), o 
desenvolvimento de relacionamentos com os clientes de forma individualizada (64,6%) e a 
elaboração de estudos de mercado (41,5%) para acompanhar melhor as necessidades e os 
gostos dos seus clientes (ver figura 7). 
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Figura 7: Estratégias de abordagem ao cliente 
 
Tendo em conta a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC`s) pelas 
empresas, verifica-se os sistemas informáticos mais utilizados pelas empresas estão 
relacionados com a contabilidade e facturação (52,5%), como pode ver-se na figura 8. 
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20,0%
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Sistema gestão stocks

Sistema distribuição

Sistema de contabilidade e facturação

Sistema informação oferta serviços

Sistema informação clientes

Sistema gestão dados

 
Figura 8: Tecnologias de Informação e Comunicação utilizadas pela empresa 
 
Tal como mostra a figura 9, os maiores benefícios apontados pelas empresas face à sua 
localização prendem-se com a proximidade dos fornecedores e clientes o que permite 
poupança nos custos de distribuição dos produtos/serviços, um atendimento mais 
personalizado, eficiente e eficaz aos clientes e grande disponibilidade por parte dos 
fornecedores. 
 



 
 

200 
 

10,8%

64,6%

15,4%

9,2%

4,6%

6,2%

3,1%

7,7%

3,1%

23,1%

3,1%

Custos de aluguer económicos

Proximidade de fornecedores/clientes

Proximidade de serviços de qualidade

Proximidade de fontes informação

Proximidade de outras empresas

Proximidade dos meios comunicação

Melhor acesso a inovações tecnológicas

Local ideal para a promoção institucional

Proximidade de fontes f inanciamento
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Figura 9: Vantagens da localização da empresa 
 
3.3. INOVAÇÕES INTRODUZIDAS 
A inovação tornou-se um factor chave no processo de competitividade económica, podendo 
considerar-se, no âmbito do conceito de sistemas de inovação, duas vertentes 
complementares, designadamente, institucional e tecnológica [14]. 
Do total de empresas, 66,2% introduziram pelo menos uma inovação e, tal como se pode ver 
pela tabela 3. 
 
Tabela 3 – Inovações em TIC 

Grupos Frequências 
Absoluta (n) Relativa (%) 

Cooperação na introdução inovações 
Não cooperei com ninguém 
Centros inovação não universitários 
Distribuidores 
Fornecedores de tecnologias 
Outros fornecedores 
Empresas concorrentes 
Programa Rede PME/inovação 

 
22 
2 
15 
17 
14 
2 
7 

 
33,8 
3,1 
23,1 
26,1 
21,5 
3,1 
10,8 

Inovações TIC introduzidas 
Processos 
Produtos/serviços 
Organizativo 
Nenhum 

 
11 
28 
29 
20 

 
16,9 
43,1 
44,6 
30,8 

Resultados das inovações introduzidas 
Nenhum 
Gestão logística mais ágil 
Oferta de produtos/serviços mais ampla 
Processo produtivo mais flexível 
Resposta mais rápida ao mercado procura 
Nova estrutura organizativa 
Gestão interna automatizada 
Outros benefícios 

 
1 
14 
14 
9 
17 
17 
13 
10 

 
1,5 
21,5 
21,5 
13,8 
26,2 
26,2 
20,0 
29,2 
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Patentes ideias 
Sim 
Não 

 
9 
56 

 
13,8 
86,2 

Origem das Inovações 
Não se aplica 
O empreendedor 
Os trabalhadores 
Empresas especializadas 
Departamento de design empresa 
Ensino superior 

 
12 
1 
20 
24 
9 
15 

 
18,5 
1,5 
30,8 
36,9 
13,8 
23,0 

Importância dos investimentos em I&D 
<40% 
40-70% 
71-90% 
≈100% 
NR 

 
12 
14 
1 
3 
35 

 
18,5 
21,5 
1,5 
4,6 
53,9 

 
As inovações foram introduzidas cooperando com fornecedores (47,6%), por empresas 
especializadas contratadas para o efeito (36,9%) e por trabalhadores da própria empresa 
(30,8%). Tiveram impacto sobretudo na rapidez de resposta ao mercado da procura e ao nível 
organizativo. Apenas 13,8% das empresas patentearam essas inovações. 
Para cerca de 40% das empresas, o peso dos investimentos em actividades de I&D representa 
até 70% do total de investimentos efectuados. Contudo, a maioria não fez qualquer 
investimento em actividades de I&D (53,9%). 
 
3.4. MERCADO E COMPETITIVIDADE 
O mercado consiste no grupo de clientes ou potenciais clientes que têm a possibilidade ou a 
vontade de comprar determinados produtos ou serviços, para satisfazer as suas necessidades 
ou desejos [14].  
Relativamente a esta matéria, os resultados mostram que é reduzida a proporção de 
empreendedores que operam em mercados internacionais. De facto, apenas 12,3% dos 
respondentes operam em simultâneo nos mercados nacionais e internacionais. As empresas 
estão presentes, essencialmente, no mercado Espanhol no qual actuam mais de 75% das 
empresas (ver figura 10). 
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Figura 10: Mercados Internacionais (n=8) 
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A análise de competitividade olha para um conjunto de empresas ou outras 
instituições/organizações (num dado sector) que disponibilizam determinados produtos ou 
serviços que são similares ou substitutos, próximos entre si [14]. 
A grande maioria dos empreendedores considera enfrentar uma pressão competitiva forte. De 
facto, mais de 50% dos respondentes considera que a pressão competitiva é alta (50,8%) e 
20% considera ser muito alta. Contudo, é expressiva a percentagem de respondentes que 
considera ter uma pressão competitiva fraca (27,7%) (ver figura 11). 
 

20,0%

50,8%

24,6%

3,1%

1,5%

Muito alta

Alta

Baixa

Muito baixa

NR

Figura 11: Percepção da pressão competitiva 
 
As empresas estudadas empregam, em média, 5 trabalhadores e 50,8% atingem um volume 
de negócios até 100.000 euros dando um contributo positivo para o desenvolvimento 
socioeconómico local (ver tabela 4). 
 
Tabela 4: Volume negócios, evolução facturação e número de trabalhadores, previsão lucros 

Grupos Frequências 
Absoluta (n) Relativa (%) 

Volume de negócios (€) 
<30000  
30000-100000 
100001-250000 
>250000 
NR 

 
21 
12 
6 
20 
6 

 
32,3 
18,5 
9,2 
30,8 
9,2 

Evolução do número de trabalhadores 
Diminuiu 
Manteve-se 
Aumentou 
NR 

 
9 
52 
3 
1 

 
13,8 
80,0 
4,6 
1,5 

Evolução da facturação 
Diminuiu 
Manteve-se 
Aumentou 
NR 

 
11 
37 
15 
2 

 
16,9 
56,9 
23,1 
3,1 
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Previsão de lucros no presente ano económico 
Sim 
Não 

 
61 
4 

 
93,8 
6,2 

 
 
Apesar da pressão competitiva, 84% das empresas manteve (80%) ou aumentou (4,6%) o 
número de trabalhadores relativamente ao ano anterior. O mesmo se verificou em relação ao 
volume de facturação que se manteve ou aumentou para 80% das empresas. Mais de 90% das 
empresas prevê chegar ao fim do ano económico e obter um resultado positivo. 
Uma demonstração de como os empreendedores pretendem manter a sua vantagem 
competitiva no negócio foi o facto de grande percentagem das empresas considerarem que 
prestam serviços ou oferecem produtos de qualidade (67,7%). De facto, a qualidade, como 
pode ver-se na figura 12, emerge como o factor crítico de sucesso capaz de suportar a 
estratégia competitiva das empresas estudas. 
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Figura 12: Estratégias predominantes na empresa 
 
A Marca é uma promessa sobre as características e qualidade do produto e sobre a sua 
manutenção ao longo do tempo [18]. Apesar das vantagens de se investir numa marca, 
designadamente, a fidelização dos clientes conseguida através da confiança que a marca 
transmite [18], na opinião destes empresários, a importância da Marca não tem grande 
expressão (13,8%) o que, de alguma forma, parece contradizer a estratégia de fornecimento de  
produtos/serviços de qualidade  
 
3.5. CRESCIMENTO DA EMPRESA 
Considerando as estratégias de crescimento, 13,8% dos empresários querem manter a sua 
posição actual no mercado. Contudo, a esmagadora maioria pretende crescer adoptando 
estratégias tais como o desenvolvimento de novos produtos e colocando-os nos mercados 
onde já opera (64,6%) ou conquistar novos mercados com os produtos actuais (38,5%) (ver 
figura 13). 
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Figura 13: Estratégias de crescimento 
 
A flexibilidade é vista por 80% dos empreendedores, como uma importante característica para 
impulsionar o crescimento da empresa uma vez que pretendem desenvolver novos produtos e 
entrar em novos mercados com os produtos actuais. Mais uma vez, para financiar esse 
crescimento, a maioria dos empreendedores pretende usar capitais próprios (ver figura 14). 
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Figura 14:Formas de impulsionar e financiar o crescimento 
 
3.6. COMÉRCIO ELECTRÓNICO 
O ambiente da Internet tem sido uma importante ferramenta na busca de informações 
relevantes para a gestão das organizações, na modificação dos processos de negócios e até 
mesmo na criação de novos modelos de negócios [19]. A expedição dos produtos através da 
Internet é uma forma de venda de acesso fácil, já que os circuitos curtos de 
comercialização/venda directa melhoraram os preços na origem, aumentando as receitas das 
empresas.  
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Figura 15: Compras e vendas feitas pela internet 
 
Apesar de quase todas as empresas terem internet (73,8%) e uma percentagem significativa 
possuir uma página Web (26,2%), os investimentos em publicidade na internet representam em 
média 17% do total de investimento em publicidade (1111,5 €). Por outro lado, as actividades 
comerciais, quer compras, quer vendas, feitas através destas tecnologias são feitas por uma 
minoria, não atingindo sequer os 10% (ver figura 15). Contudo, as compras são efectuadas por 
um maior número de empresas comparativamente às vendas. Os mesmos resultados foram 
obtidos num estudo que teve como objectivo explorar o fenómeno do empreendedorismo e 
inovação no seio das PME`s em Portugal junto de 30 empresas da Rede PME inovação 
COTEC Portugal [16]. 
 
3.7. A CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 
Quando se questionaram os empresários sobre a possibilidade de, num futuro próximo, criarem 
outra empresa, apenas 12,3% respondem afirmativamente e planeiam a sua criação dentro de 
um período temporal superior a 12 meses.  
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Figura 16: Criação de uma nova empresa e prazo (n=8) 
Este novo negócio será financiado recorrendo não só a capitais próprios (75%), mas também a 
fontes de financiamento tradicionais como o crédito bancário e a fontes de financiamento 
públicas nacionais e internacionais.  
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Figura 17 – Fontes de financiamento da nova empresa (n=8) 
 
 
4. CONCLUSÕES 
Esta comunicação teve como objectivo analisar o fenómeno do empreendedorismo e da 
inovação nas micro e pequenas empresas de Bragança e Macedo de Cavaleiros bem como o 
seu contributo para o desenvolvimento local. Os empreendedores inquiridos têm idades 
compreendidas entre os 23 e os 67 anos, com uma média de idades de 44,7 anos (DP±11), 
são na sua maioria do género masculino (70,7%) e possuem o ensino obrigatório (55,4%). A 
grande maioria dos empreendedores criaram o seu negócio nas décadas de 80 e 90 do século 
passado e antes da sua criação já trabalhavam por conta de outrem (83,1%). A motivação 
económica (39,4%) e a realização pessoal (39,4%) foram os motivos que mais pesaram na 
decisão da criação da empresa.  
As empresas estudadas empregam, em média, 5 trabalhadores e 50,8% atingem um volume 
de negócios até 100.000 euros dando um contributo positivo para o desenvolvimento 
socioeconómico local. Operaram sobretudo no mercado nacional e, apesar da pequena 
dimensão, 12% operam também no mercado internacional. Apesar da pressão competitiva, 
84% das empresas manteve (80%) ou aumentou (4,6%) o número de trabalhadores 
relativamente ao ano anterior. O mesmo se verificou em relação ao volume de facturação que 
se manteve ou aumentou para 80% das empresas. Mais de 90% das empresas prevê, no fim 
do ano económico, obter um resultado positivo. 
Do total de empresas, 66,2% introduziram pelo menos uma inovação. Para isso, recorreram 
principalmente à cooperação com fornecedores (47,6%), designadamente, fornecedores de 
tecnologias e outros fornecedores. Estas inovações tiveram impacto sobretudo na rapidez de 
resposta ao mercado da procura e ao nível organizativo. Contudo, apenas 13,8% dos 
empreendedores afirmaram ter patenteado essas inovações.  
Num futuro próximo, 12,3% dos empreendedores pretendem criar um novo negócio dentro de 
um período temporal superior a 12 meses. Este novo negócio será financiado recorrendo 
principalmente a capitais próprios (75%) tal como aconteceu na fase de arranque do negócio 
actual (53,8%). 
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RESUMO 
Para a revisão do Plano de Ordenamento da Serra de Aire e Candeeiros foi necessário 
elaborar cartografia temática, nomeadamente uma carta de valores faunísticos com base em 
levantamentos de campo referenciados a uma quadrícula 1Kmx1Km (UTM), quadrícula essa 
existente na cartografia 1:25000 do Instituto Geográfico do Exército. 
A metodologia para definir a carta de valores faunísticos, passou pela definição de um conjunto 
de critérios, com a devida ponderação, que deu origem à síntese do interesse conservacionista 
para a fauna, com distribuição à quadrícula. 
Porque em planeamento é difícil usar dados à quadrícula, já que as propostas finais ficariam 
condicionadas a limites totalmente artificiais, foi necessário transformar estes dados em dados 
vectoriais poligonais com base em biótopos - comunidades faunísticas. 
Foi então construída uma carta de biótopos com base na informação do uso do solo, da 
cartografia dos habitats naturais, da carta de declives, da hipsometria e ainda informação 
produzida especificamente para a definição dos biótopos de zonas húmidas (polje de Mira-
Minde). 
A carta obtida foi aferida pelo seu cruzamento com as cartas de distribuição de grupos restritos 
de espécies representativas das comunidades faunísticas dependentes destes biótopos. 
Após a definição dos biótopos da fauna utilizou-se o seguinte procedimento: Carta de valores 
faunísticos cruzada com os Biótopos da fauna originou uma carta de Biótopos classificados 
com os valores faunísticos. 
Desta forma construiu-se uma carta compatível com a restante informação, em formato 
vectorial, de forma a ser inserida coerentemente na análise metodológica.  
Palavras-chave: Biótipos, valores faunísticos, Informação Geográfica. 
 
 
INTRODUÇÃO  
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da revisão do Plano de Ordenamento do Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), onde foi concebido e implementado um 
Sistema de Informação Geográfica (SIG) que permitiu a compilação e organização de 
informação dispersa, convertendo-a para um formato digital com componente espacial. Desta 
forma foi criada uma Base de Dados Geográfica com informação temática que serviu de base 
ao modelo metodológico de definição das áreas naturais, nomeadamente as áreas de interesse 
conservacionista para a Fauna.  
A partir dos dados de distribuição por quadrícula 1x1 km das espécies, foram ponderadas, com 
base em critérios específicos, cinco cartas parcelares para a Avifauna [1], para a Herpetofauna 
e para os Mamíferos. Daí resultaram um conjunto de cartas sínteses parciais, que levaram à 
definição das áreas de interesse conservacionista para a Fauna, às quais foi associado um 
valor de conservação.  
Usar dados referenciados à quadrícula em planeamento territorial é uma tarefa difícil, pois 
inevitavelmente produzirão propostas finais com limites arbitrários, foi necessário transformar 
estes dados em dados poligonais. Para isso recorreu-se numa primeira fase a um conjunto de 
métodos estatísticos, mas os resultados apresentaram um grau de fiabilidade muito baixo.  
Numa segunda fase foi definida uma metodologia que permitiu definir uma carta de biótopos 
com base em comunidades faunísticas e outras variáveis dependentes, que foi posteriormente 
cruzada com a informação relativa ao interesse conservacionista da Fauna à quadrícula. 
Estabeleceu-se assim uma forma de classificação dos Biótopos com base no valor 
conservacionista da Fauna, transpondo assim os valores para dados poligonais. 
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Enquadramento e Caracterização territorial 
O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros foi criado em 1979, com os objectivos 
gerais de proteger os aspectos naturais existentes, defender o património arquitectónico e 
cultural, promover o desenvolvimento das actividades artesanais e a renovação da economia 
local, bem como o repouso e o recreio ao ar livre [2]. 
Com uma área aproximada de 38 000 hectares, o PNSAC compreende duas Regiões: Centro e 
Lisboa e Vale do Tejo, e dois distritos: Leiria e Santarém, abrangendo parcialmente sete 
concelhos: ALCANENA, ALCOBAÇA, OURÉM, PORTO MÓS, RIO MAIOR, SANTARÉM E 
TORRES NOVAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1: Enquadramento Administrativo do PNSAC 
 
Integrado no Maciço Calcário Estremenho é da conjugação das características de calcário com 
a sua sobre elevação que nasce a individualidade da sua paisagem. A principal actividade 
económica é a extracção de inertes, uma das preocupações de gestão com mais ênfase, 
sobretudo por não ser objecto de planeamento específico. Para além da paisagem 
característica e da arquitectura tradicional marcada pela pedra, uma infinidade de sistemas 
complexos encerram em si um património florístico e faunístico de grande singularidade.  
Esta área protegida caracteriza-se fundamentalmente pela sua diversidade biofísica, geológica, 
morfológica, paisagística, faunística e florística e pelas marcas contrastantes de ocupação do 
território, face às dificuldades impostas pelo meio. Só com um grande esforço a nível do 
planeamento se poderá sustentar a prazo, o objectivo fundamental da criação do Parque - a 
Conservação da Natureza - num território, onde a exploração da pedra como actividade 
principal se impõe como elemento de maior impacte na paisagem.  
A conservação do património geológico e geomorfológico, dos habitats naturais, é a maior 
preocupação da gestão, pois a existência do Parque não faz sentido, se este património for 
destruído [3]. 
 
 
METODOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DE CARTA DE VALORES FAUNÍSTICOS 
Foi condição prévia na definição da metodologia, a compilação e integração da informação 
geográfica existente, num SIG, onde com base em metodologias e critérios previamente 
definidos e discutidos por especialistas, se fez a estruturação e preparação das bases de 
dados geográficas e posterior carregamento da informação, para se proceder às respectivas 
análises. Esta estruturação teve em consideração as necessidades e objectivos a atingir, assim 
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como uma identificação prévia das utilizações desejadas, nomeadamente no âmbito da 
obtenção da cartografia referente aos valores faunísticos. 
O processo foi iniciado com a digitalização de um conjunto de temas cartografados em formato 
analógico, respectiva edição e classificação, obtendo-se assim cartas com graus de valor 
conservacionista para a Avifauna, Herpetofauna e Mamíferos. Posteriormente definiram-se 
critérios e pesos para cada grupo de espécies. O peso de cada um dos factores de cruzamento 
da informação foi aferido em função da relevância para a conservação obtendo-se assim um 
conjunto de sínteses parciais ponderadas, onde o grupo da Avifauna teve um peso substancial 
dada a fiabilidade e significância da informação existente sobre este grupo.  
A cartografia síntese do interesse conservacionista para a Fauna foi o resultado do cruzamento 
ponderado das sínteses parciais e traduz a relevância ecológica de cada área para a 
conservação em função de um conjunto de espécies, que foi validado/confirmado com 
informação complementar. 
Na Figura 2 apresenta-se o esquema metodológico de obtenção da carta de valores 
faunísticos, assim como a cartografia síntese que lhe deu origem na Figura 3. 
A utilização da ferramenta SIG revelou-se indispensável, na obtenção rápida e eficaz de 
resultados, permitindo avaliar e testar a eficácia dos critérios através de testes de sensibilidade 
aos pesos atribuídos. 
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Figura 2: Síntese metodológica para obtenção da carta de valores faunísticos do PNSAC. 
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Figura 3: Carta Síntese à quadrícula de Valores Faunísticos do PNSAC 
 
 
CONVERSÃO DA CARTA DE VALORES FAUNISTICOS DE QUADRICULAS 
PARA POLIGONOS 
 
A) COM BASE EM MÉTODOS ESTATÍSTICOS 
Para integrar os dados à quadrícula na metodologia de planeamento, foi necessário 
transformar esses dados em dados ao polígono, de forma a poderem ser posteriormente 
integrados nas análises espaciais conjuntamente com outras variáveis. Para testar esta 
conversão foram testados vários métodos estatísticos [3].  
Partindo da Carta Parcial da Avifauna pretendeu-se transformar o conjunto das classes obtidas 
por quadrícula, para áreas poligonais (de notar que não se pretende estimar novos valores 
para áreas não prospectadas ou sem registo). A dificuldade inerente a este tipo de inventário 
resulta do facto de que um observador, independentemente do local em que se encontra na 
quadrícula (1kmx1km), regista a observação da espécie x na quadrícula y. Quando se aplica 
um método estatístico este pode estar a excluir uma área fundamental para a conservação. Por 
outro lado quando se trata de dados relativos à Fauna é necessário ter em conta que esta é 
móvel e normalmente está associada a habitats específicos.  
Assim, métodos previamente definidos como o método das Curvas de Nível, o método dos 
Polígonos de Thiessen, o método das Densidades e o método do Vizinho mais Próximo foram 
testados e os resultados são apresentados de seguida. 
 
A1) Método das Curvas de Nível 
O método das curvas de nível foi aplicado, recorrendo a um tema de pontos da Carta Parcial 
da Avifauna, que corresponde aos centroídes das quadrículas. O objectivo foi o de representar 
superfícies constituídas por um conjunto de linhas que unem pontos de igual valor.  
Os parâmetros utilizados, tendo em conta o campo de classificação final a variarem entre [1-5], 
foram os seguintes:  
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• Utilização de uma vizinhança de pontos [8], 
• Valor da curva de base igual ao mínimo da classe [1]. 
• Quatro valores de intervalos entre curvas [0.4; 0.5; 0.6; 0.7].  
 
Na Figura 4 apresentam-se os resultados obtidos nestes quatro intervalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Comparação entre níveis de espaçamento: Método das Curvas de Nível 
Da análise dos resultados obtidos pode concluir-se que as diferenças entre os intervalos dizem 
respeito sobretudo à agregação de valores pontuais, ou seja estes tendem a formar polígonos 
isolados quando num outro intervalo estes valores são agregados a outras classes.  
Na Figura 5 apresenta-se um resultado potencial da conjugação dos intervalos testados. 
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Figura 5: Carta Síntese obtida pelo Método das Curvas de Nível 
 
A2) Método dos Polígonos de Thiessen 
Os polígonos de Thiessen, também chamados polígonos de Voronoi, definem áreas de 
influência em torno de cada um de um conjunto de pontos. Estes são construídos de modo a 
que cada ponto dentro da área de influência, se encontra mais perto do ponto que lhe deu 
origem, do que qualquer outro ponto original.  
Como a malha de pontos a tratar é regular o resultado da aplicação dos polígonos de Thiessen 
é semelhante à cobertura original de polígonos, ou seja uma grelha de quadrículas. O resultado 
da aplicação do método é apresentado na Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Carta Síntese obtida pelo Método dos Polígonos de Thiessen 
 
A3) Método das Densidades 
O método das densidades foi igualmente aplicado ao tema de pontos correspondentes aos 
centroídes das quadrículas. Este método mede a densidade de pontos vizinhos de cada célula 
por unidade de área.  
Assim definiram-se os seguintes parâmetros necessários ao cálculo: 
• Campo da base de dados que indica quantas vezes o ponto deverá ser contado no 
cálculo da densidade: [Classes] - classificação final; 
• Tamanho do pixel do tema resultado: [100]; 
• Tipo de função para o cálculo da densidade: [kernel] – função usada para ajustar 
suavemente a superfície para cada ponto, calculando a densidade a partir dessas superfícies 
que se sobrepõem no centro do pixel, originando uma grelha suave que mantém os mesmos 
valores para a densidade. Esta função utiliza sempre uma vizinhança circular. 
 
• Raio de vizinhança circular, expresso nas unidades do mapa: [1000 m]. 
Na Figura 7 encontra-se o resultado obtido. 
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Figura 7: Carta Síntese obtida pelo Método das Densidades 
A4) Método do Vizinho Mais Próximo 
O método do vizinho mais próximo foi igualmente aplicado ao tema de pontos correspondentes 
aos centroídes das quadrículas. Este método analisa os pontos estatisticamente numa 
vizinhança. Todos os pontos da cobertura serão usados no cálculo. Assim definiram-se os 
seguintes parâmetros necessários ao cálculo: 
• Campo da base de dados que define os valores de cada ponto: [Classes] - 
classificação final; 
• Tamanho do pixel do tema resultado: [100]; 
• Tipo de estatística para o cálculo da vizinhança: [Máximo] – devido à importância 
crescente da classe, garantindo assim que as áreas importantes ficaram incluídas por defeito; 
• Raio de vizinhança circular, expresso nas unidades do mapa: [1000 m]. 
Na Figura 8 encontra-se o resultado obtido. 
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Figura 8: Carta Síntese obtida pelo Método do Vizinho mais Próximo 

 
Análise Comparativa 
Analisando o resultado final obtido pela aplicação dos quatro métodos acima descritos poderá 
concluir-se que o método das curvas de nível e o das densidades são aqueles que melhor 
traduzem a realidade a representar. Na Figura 9 apresenta-se um pequeno excerto 
comparativo dos dois métodos testados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Excerto comparativa dos Métodos das curvas de nível e das densidades 
 
Da análise da figura conclui-se que ambos os métodos dão resultados aproximados da 
realidade, comparando com a distribuição dos centroídes da carta síntese da Avifauna, embora 
o Método das curvas de nível seja obtido com mais fiabilidade do que o Método das 
Densidades, visto que a malha é regular e uniformemente distribuída. Contudo, os resultados 
finais teriam de ser confrontados com uma cobertura actual do uso do solo, na óptica de corrigir 
e ajustar os limites das manchas obtidas.  
A definição dos métodos estatísticos a utilizar na transformação de quadrículas em polígonos, 
foi uma tarefa complicada devido ao grau de fiabilidade apresentado, para o objectivo em 
estudo. Neste sentido foi necessário encontrar outro caminho para resolução do problema, com 
base numa metodologia baseada na definição de Biótopos aos quais foram associados 
comunidades faunísticas. 
 
B) Com base Na Carta de Biótopos 
A definição de comunidades faunísticas pressupõe que conjuntos de espécies que vivem num 
determinado habitat, exploram os seus recursos e estabelecem relações de interdependência. 
Apesar da fauna dos vertebrados apresentar uma mobilidade considerável, especialmente as 
aves e os mamíferos de médio e grande porte, existe uma tendência para ocupar um 
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determinado habitat e estabelecer relações ecológicas com todas as outras espécies que o 
ocupam [5].  
Ou seja poderá dizer-se que a fauna dos vertebrados tem uma relação estreita com a 
ocupação do solo, pelo que os biótopos das comunidades faunísticas definem-se, 
principalmente, com base em critérios da vegetação [5].  
Com base no conhecimento dos técnicos envolvidos, apoiados pelos dados da distribuição, é 
possível definir e caracterizar seis comunidades e respectivos biótopos [5]: 
• Comunidade faunística dos matos rasteiros e esparsos. 
• Comunidade faunística dos alcantilados rochosos. 
• Comunidade faunística dos matagais. 
• Comunidade faunística dos espaços florestais. 
• Comunidade faunística dos espaços agrícolas. 
• Comunidade faunística das zonas húmidas. 
Para a construção de uma carta de biótopos foi então utilizada informação da seguinte 
cartografia: uso do solo, habitats naturais, declives, hipsometria e informação produzida 
especificamente para a definição dos biótopos de zonas húmidas e Polje de Mira-Minde – 
Figura 10. 
 A carta obtida foi aferida pelo seu cruzamento com as cartas de distribuição de grupos restritos 
de espécies representativas das comunidades faunísticas dependentes destes biótopos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Biótopos PNSAC 
 
Após a definição dos biótopos da fauna utilizou-se o seguinte procedimento: 
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Figura 10: Metodologia de transposição dos valores faunísticos para os poligonos referentes 
aos Biótopos. 

 
Ou seja somaram-se espacialmente os dois temas e classificaram-se os polígonos dos 
Biótopos com o valor de conservação da fauna. O resultado é apresentado na Figura 11. 
Figura 11: Cruzamento de informação Biótopos com Valor Faunístico 

Em situações em que um Biótopo intersecta mais do que uma quadrícula, o Biótopo foi 
classificado com o valor em que a maior área desse biótopo se encontrava numa determinada 
quadrícula. Este procedimento foi feito em SIG, com base numa rotina programada e corrida 
para classificação automática de todos os poligonos referentes aos Biótopos.  
Na figura 12 apresenta-se um exemplo do procedimento adoptado. A área de Biótopo é 
constituída pelo polígono 1 e polígono 2. Como a maior área do biótopo se encontra na 
quadrícula 1 (Quad1) de valor 2, todo o Biótopo (polígono 1 + polígono 2) é classificado com o 
valor 2. 
 
 
 

Carta de valores faunísticos 
(dados à quadrícula) 

Carta de Biótopos 
(dados ao polígono) 

+ 

CARTA DE BIÓTOPOS 
[classificados com valor faunístico] 

(dados ao polígono) 
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Figura 12: Procedimento de classificação 
 
O procedimento atrás descrito foi aplicado para toda a área do PNSAC dando origem a uma 
carta de valores faunísticos baseada em biótopos classificados com o valor faunístico inerente 
e o resultado é apresentado na Figura 13. 
 

 
Figura 13: Carta Final de valores faunísticos 

 
CONCLUSÃO 
Com a síntese do conhecimento da distribuição da Fauna no território e a definição de classes 
de interesse valor faunístico, foi possível avançar-se no sentido de estabelecer uma 
metodologia que permitiu converter dados que se encontravam à quadrícula para dados ao 
polígono. A elaboração deste tipo de cartografia beneficia extraordinariamente do recurso a 

Quad1 

Quad2 
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tecnologias de informação geográfica, insubstituíveis especialmente pelas avanças ferramentas 
de análise espacial. O resultado permitiu introduzir esta informação na cadeia metodológica do 
processo de planeamento, de uma forma mais eficaz e compatível com a restante informação. 
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RESUMO  
Com o despertar da opinião pública mundial para o problema da degradação ambiental nos 
anos 60/70 do século XX e com a realização da primeira conferência mundial sobre meio 
ambiente em Estocolmo, em 1972, o conceito de desenvolvimento sustentável adquire um 
significado diferente daquele que até então lhe era atribuído. Contudo, o grande marco para o 
desenvolvimento sustentável mundial foi sem dúvida a Cimeira da Terra, realizada no Rio de 
Janeiro em 1992, nomeadamente, através da Agenda 21.Estamos, desde então, a viver uma 
grande mudança de paradigma; um paradigma que pode ser chamado de visão holística do 
mundo, uma vez que concebe o mundo como um todo integrado. Integrada na ZPE do vale do 
Côa, localiza-se a primeira área protegida privada do país, a Reserva da Faia Brava, a qual 
surgiu com o intuito de delimitar uma área para a protecção econservação do Britango e da 
Águia de Bonelli. Como passar dos anos, os objectivos da Associação Transumância e 
Natureza (ATN), órgão responsável pela gestão da Faia Brava, tornaram-se mais abrangentes, 
nomeadamente, proteger e multiplicar as espécies de animais e plantas que existem neste 
ecossistema tão rico em biodiversidade; há a preocupação de recuperar e renovar todo um 
património natural característico desta região. Para tal, têm sido desenvolvidas algumas 
actividades tais, manutenção de pomares tradicionais, criação de charcas, 
compra/arrendamento/recuperação/repovoamento de pombais tradicionais, criação de um 
campo de alimentação de aves necrófagas, instalação e criação de um núcleo de cavalos 
garranos… A Reserva da Faia Brava é um projecto pioneiro de gestão e conservação da 
natureza na região do Nordeste de Portugal. A ATN ambiciona torná-lo um modelo de gestão 
sustentável de recursos naturais. Nesse sentido, um dos maiores propósitos da associação é a 
divulgação da Reserva da Faia Brava e a valorização do património natural e cultural de Riba-
Côa.  
Palavras-chave: Agenda 21.Biodiversidade. Desenvolvimento sustentável. Reserva da Faia 
Brava. Zona de Protecção Especial  
 
 
BREVES CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CONCEITO DE 
DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL  
No inicio da década de 1970, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, a partir de 
estudos levados a cabo pela Organização das Nações Unidas, como uma resposta à 
preocupação da humanidade, face à crise ambiental e social que se abateu sobre o 
mundodesde a segunda metade do século XX. É um conceito que procura conciliar a 
necessidade de desenvolvimento económico da sociedade com a promoção do 
desenvolvimento social e com o respeito ao meio ambiente. Assim, o conceito de 
desenvolvimento sustentável é um conceito que abrange várias áreas, assentando 
essencialmente num ponto de equilíbrio entre o crescimento económico, a equidade social e a 
protecção do ambiente. Em 1968 foi criado o Clube de Roma (referencia no pensamento sobre 
a sustentabilidade), composto por cientistas, industriais e políticos que tinha como objectivo 
discutir e analisar os limites do crescimento económico, tendo em conta o uso crescente dos 
recursos naturais e, como tal, foi pioneiro no caminho para a consciência internacional dos 
graves problemas ambientais. Quatro anos depois, o grupo publicou “Os limites para o 
Crescimentos”, o qual continha diversos cenários possíveis para a Terra e apresentava 
escolhas possíveis para que se encontrassem alternativas plausíveis de desenvolvimento 
conciliáveis com a finitude dos recursos naturais. Esta publicação foi o resultado do trabalho de 
investigação realizado por uma equipa do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
coordenada por Donella Meadows, a pedido do Clube de Roma. Trata essencialmente de 
problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade tais como: energia, poluição, 
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saneamento, saúde, ambiente, tecnologia, crescimento populacional, entre outros. Utilizando 
modelos matemáticos o MIT chegou à conclusão que o Planeta Terra não suportaria mais o 
crescimento populacional devido à pressão sobre os recursos naturais e energéticos e o 
aumento da poluição, mesmo considerando o avanço das tecnologias. A 16 de Junho de 1972, 
em Estocolmo, realizou-se a primeira Cimeira da Terra, a Conferência sobre o Ambiente 
Humano das Nações Unidas. Os sérios problemas ambientais que afectavam o mundo foram a 
causa da convocatória pela, Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
1968, desta Conferência. Chamou a atenção das nações para o facto de a acção humana estar 
a causar a degradação da natureza, bem como a originar sérios riscos para o bem-estar e para 
a própria sobrevivência da humanidade. Foi marcada por uma visão antropocêntrica de mundo, 
em que o homem era tido como o centro de toda a actividade realizada no planeta, 
desconsiderando o facto de a espécie humana ser parte da grande cadeia ecológica que rege 
a vida na Terra. Ficou, igualmente, marcada pelo confronto entre as perspectivas dos países 
desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos estavam 
preocupados com os efeitos da devastação ambiental sobre a Terra, propondo um programa 
internacional voltado para a conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, 
defendendo que medidas preventivas teriam que ser encontradas imediatamente, para que se 
evitasse um grande desastre. Por outro lado, os países em desenvolvimento argumentavam 
que se encontravam assolados pela miséria, com graves problemas a nível de habitação, de 
saneamento básico, afectados por doenças infecciosas e que necessitavam desenvolver-se 
economicamente, e rapidamente. Desta Conferência resultou a Declaração sobre o Meio 
Ambiente Humano, uma declaração de 26 princípios de comportamento e responsabilidade 
que deveriam governar as decisões respeitantes a questões ambientais. Outro resultado formal 
foi um Plano de Acção, com 109 recomendações. Esta Declaração e os seus princípios 
constituíram o primeiro conjunto de “soft law” (Leis internacionais sem aplicação pratica, 
apenas intencional) para questões ambientais internacionais. Em 1987, a Comissão Mundial 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD) das Nações Unidas, na Noruega, 
elaborou um documento denominado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), também 
conhecido como Relatório Brundtland, no qual os governos signatários se comprometiam a 
promover o desenvolvimento económico e social em conformidade com a preservação 
ambiental. Neste relatório foi elaborado e formalizado, pela primeira vez o conceito de 
desenvolvimento sustentável: “O desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer 
as necessidades da geração actual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas próprias necessidades, o que significa possibilitar que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de 
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da 
terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” Este documento alertou para a 
necessidade de se encontrarem formas de desenvolvimento económico que se sustentassem, 
sem a redução drástica dos recursos naturais nem com danos para o meio ambiente. O 
desenvolvimento sustentável procura simultaneamente a eficiência económica, a justiça social 
e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um processo de mudança onde a 
exploração de recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento 
ecológico e a mudança institucional devem levar em conta as necessidades das gerações 
futuras. É a procura do equilíbrio entre o crescimento económico e o desenvolvimento humano. 
Por meio deste, deve-se obter o equilíbrio entre ambos, no sentido da sustentabilidade da vida 
humana. Consiste num processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direcção do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam 
o potencial presente e futuro. Considera-se que deve haver uma procura do desenvolvimento 
sustentável nos seguintes aspectos: um sistema político que assegure a efectiva participação 
dos cidadãos no processo de decisão; um sistema económico capaz de gerar excedentes e 
know-how técnico em bases confiáveis e constantes que gere e poupe recursos pensando nas 
gerações futuras; um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um 
desenvolvimento desequilibrado na procura da redução das desigualdades sociais e da 
melhoria constante da qualidade de vida; um sistema de produção que respeite a obrigação de 
preservar a base ecológica do desenvolvimento, por meio de processos produtivos e produtos 
ecologicamente correctos, onde a reciclagem alcance um conceito de minimização de 
resíduos; um sistema tecnológico que procure constantemente novas soluções na elaboração 
de produtos visando o uso alternativo de matéria-prima para não esgotar a natureza e gerar 
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aumento de custos; um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 
financiamento, onde países menos desenvolvidos possam ser apoiados pelos mais 
desenvolvidos visando o equilíbrio entre as nações; um sistema administrativo flexível e capaz 
de autocorrigir-se mediante as necessidades apresentadas tanto pelo homem como pela 
natureza visando uma integração harmónica e prolongada para a sobrevivência de ambos. 
Com este relatório, começou a haver uma mudança para uma visão mais biocêntrica e menos 
antropocêntrica, a qual exige: a existência de planeamento económico e a elaboração de 
politicas que tenham por base uma consideração cuidadosa para as necessidades de toda a 
comunidade da Terra, em vez de focarem-se basicamente sobre interesses humanos; um 
reconhecimento da interconexão de todos os fenómenos da natureza e do impacto humano 
sobre o mundo natural; um reconhecimento de que o ser humano é uma parte implícita do 
mundo natural, indissociavelmente conectado ao seu funcionamento e ao seu destino; novas 
concepções para o tempo, desenvolvimento e progresso, principalmente no mundo ocidental. 
Em 1988 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma Resolução determinando a 
realização, até 1992, de uma conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento a fim de 
se avaliar como os países haviam promovido a protecção ambiental desde a Conferência de 
Estocolmo de 1972. Assim, em Junho de 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), a qual ficou 
conhecida como a Cimeira da Terra. Os objectivos fundamentais desta eram conseguir um 
equilíbrio justo entre as necessidades económicas, sociais e ambientais das gerações 
presentes e futuras e firmar as bases para uma associação mundial entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como entre os governos e os sectores da 
sociedade civil, enfocadas na compreensão das necessidades e os interesses comuns. Esta 
Conferência da ONU propiciou um debate e mobilização da comunidade internacional em torno 
da necessidade de uma urgente mudança de comportamento visando a preservação da vida 
na Terra. Nesta Cimeira não foram apenas os chefes de Estado e representantes oficiais que 
estiveram presentes, também houve a participação da sociedade civil, de organizações não 
governamentais e foi graças a eles que um importante documento deixado de lado na 
conferência oficial, continuou vivo, passou por reavaliações, comissões internacionais, foi 
ratificada pela Unesco e aprovada pela ONU em 2002: A Carta da Terra, um documento de 
importância singular, equivalente à Declaração Universal dos Direitos Humanos para a área do 
Meio Ambiente, cujo preâmbulo diz: “ Estamos diante um momento critico na história da 
Terra,numa época em que a humanidades deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo 
se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes 
perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma 
magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma 
sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça económica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é 
imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os 
outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações.” (Carta da Terra, 2004) 
Em termos “oficiais” nasce a Agenda 21 e são aprovadas a Convenção sobre Alterações 
Climáticas, Convenção sobre Diversidade Biológica (Declaração do Rio), bem como a 
Declaração de Princípios sobre Florestas. De entre os acordos assinados, de particular 
importância pelo seu ineditismo, por representar um consenso mundial e um compromisso 
político de alto nível, e, ainda, por constituir o primeiro esforço de sistematização de um amplo 
programa de acção para a transição para o desenvolvimento sustentável, destaca-se a Agenda 
21. Esse programa está voltado para os problemas prementes de hoje, mas tem o objectivo de 
preparar o mundo para os desafios do século vindouro. A Agenda 21 é um abrangente plano 
de acção a ser implementado pelos governos, agências de desenvolvimento, organizações das 
Nações Unidas e grupos sectoriais independentes em cada área onde a actividade humana 
afecta o meio ambiente. A execução deste programa deverá levar em conta as diferentes 
situações e condições dos países e regiões e o pleno respeito por todos os princípios contidos 
na Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Trata-se de uma pauta de 
acções a longo prazo, estabelecendo os temas, projectos, objectivos, metas, planos e 
mecanismos de execução para diferentes temas da Conferência. Esse programa contém 4 
secções, 40 capítulos, 115 programas, e aproximadamente 2.500 acções a serem 
implementadas. As quatro secções subdividem-se em capítulos temáticos que contêm um 
conjunto de áreas e programas. Essas quatros secções abrangem os seguintes temas: 
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Dimensões Económicas e Sociais (trata das relações entre meio ambiente e pobreza, saúde, 
comércio, dívida externa, consumo e população); Conservação e Administração de Recursos 
(trata das maneiras de gerir recursos físicos para garantir o desenvolvimento sustentável); 
Fortalecimento dos Grupos Sociais (trata das formas de apoio a grupos sociais organizados e 
minoritários que colaboram para a sustentabilidade); Meios de Implementação (trata dos 
financiamentos e papel das actividades governamentais). A Agenda 21 apresenta como um 
dos principais fundamentos da sustentabilidade o fortalecimento da democracia e da cidadania, 
através da participação dos indivíduos no processo de desenvolvimento, combinando ideais de 
ética, justiça, participação, democracia e satisfação de necessidades. O processo iniciado no 
Rio em 92, reforça que antes de se reduzir a questão ambiental a argumentos técnicos, deve-
se consolidar alianças entre os diversos grupos sociais responsáveis pela catalisação das 
transformações necessárias. A Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (CDS) organizou dez anos depois da Conferência do Rio, a Conferência Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável(Rio +10) em Joanesburgo, África do Sul, a fim de avaliar o 
progresso da implementação da Agenda 21. O objectivo principal da Conferência foi revigorar o 
compromisso mundial a fim de um desenvolvimento sustentável e a cooperação Norte-Sul, 
além de elevar a solidariedade internacional para a execução acelerada da Agenda 21. Um dos 
êxitos desta reunião foi o estabelecimento da necessidade de se criarem metas regionais e 
nacionais para o uso da energia renovável.Os líderes do mundo aprovaram a iniciativa sobre o 
desenvolvimento sustentável na África, apoiando regenerar a agricultura e a pesca, assim 
como implementar as estratégias sobre segurança alimentar a partir de 2005. Para inverter a 
tendência actual de perda da biodiversidade para 2010, criou-se um entendimento entre um 
grupo de países formado pelaBolívia, Brasil, China, Costa Rica, Colômbia, Equador, Filipinas, 
Índia, Indonésia, Quénia,México, Malásia, Peru, África do Sul e Venezuela. Tais países 
acordaram uma agenda para o desenvolvimento sustentável, a conservação e o uso da 
diversidade biológica, incluindo os recursos genéticos e a protecção ao conhecimento 
tradicional. Estabeleceu-se a iniciativa para deter as práticas de pesca destrutiva e o 
estabelecimento de áreas marinhas protegidas e redes para o ano 2010. Assim, os Estados 
insulares reduzirão e prevenirão o desperdício e a contaminação realizando, antes de 2004, 
iniciativas enfocadas na implementação do Programa de Acção Mundial para a protecção do 
meio marinho, frente às actividades realizadas na terra, na água e nas zonas costeiras. 
Reconheceu-se a necessidade de considerar a ética e a diversidade cultural na implementação 
da Agenda 21. Mais recentemente, em 2005, na Cimeira das Nações Unidas (60ª Sessão 
Plenária da Assembleia Geral), os líderes mundiais confirmaram o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, enfatizando o contributo primordial das políticas nacionais e das 
estratégias de desenvolvimento para o alcançar.  
 
O Desenvolvimento sustentável em Portugal  
O capítulo 8 da Agenda 21 incentiva os países a adoptarem estratégias nacionais de 
desenvolvimento sustentável (ENDS), estimulando-os a desenvolver e harmonizar as 
diferentes politicas sectoriais, económicas, sociais e ambientais e de planos que operam no 
país. O apelo à elaboração destes documentos estratégicos, que devem reforçar e harmonizar 
as políticas nacionais para a economia, as questões sociais e o ambiente, foi reforçado na 
Sessão Especial da Assembleia das Nações Unidas de 1997 (Rio+5) e na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2002 em Joanesburgo (Rio+10). Neste sentido, a 
própria União Europeia adoptou, no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001, uma 
Estratégia Europeia, dando resposta aos seus objectivos e aos desafios apontados: “alterações 
climáticas e energia limpa”, “transportes sustentáveis”, “consumo e produção sustentáveis”, 
“conservação e gestão dos recursos naturais”, “saúde pública”, “inclusão social, demografia e 
migração”, “pobreza global e desafios do desenvolvimento sustentável”, sem esquecer políticas 
transversas como a educação e a formação ou a investigação e desenvolvimento, bem como 
os instrumentos económicos e de financiamento, que são também apontados na Estratégia 
Europeia revista. A nível de Portugal, A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS 2015) e o respectivo Plano de Implementação (PIENDS) foram aprovados pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto. O desígnio integrador e 
mobilizador adoptado pela ENDS é o de: retomar uma trajectória de crescimento sustentado 
que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da 
União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social e 
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ambiental e de responsabilidade social. A concretização do citado desígnio supõe um 
programa de acção diversificado que aposte na qualificação dos portugueses e no 
aproveitamento científico, tecnológico e cultural como suportes de competitividade e coesão; 
na internacionalização e na preparação das empresas para a competição global; na 
sustentabilidade dos sistemas de protecção social e numa abordagem flexível e dinâmica dos 
processos de coesão; na gestão eficiente dos recursos e na protecção e valorização do 
ambiente, com adopção de soluções energéticas mais eficientes e menos poluentes; na 
conectividade do País e na valorização equilibrada do território; no reforço da cooperação 
internacional e na melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos. No ENDS estão 
definidos sete objectivos de acção: 1º -Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento” 
2º -Crescimento Sustentado; competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; 3º -
Melhorara Ambiente e Valorização do Património 4º -Mais Equidade, Igualdade de 
Oportunidades e Coesão Social 5º -Melhorar Conectividade Internacional do País e Valorização 
Equilibrada do território 6º -Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na 
Cooperação 7º -Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada  
O capítulo 28 da Agenda 21, atribui ao poder local a responsabilidade de desenvolver uma 
plataforma de diálogo e criação de consensos para promover uma estratégia participada de 
sustentabilidade – é a designada Agenda 21 Local. A Agenda 21 Local é, assim, um processo 
pelo qual as entidades nacionais se envolvem com a comunidade civil na elaboração de uma 
estratégia conjunta, e com um plano de acção que vise melhorar a qualidade de vida a nível 
local. Têm como objectivo aplicar as recomendações da Agenda 21, ao nível local, envolvendo 
as entidades governamentais locais, sector empresarial e industrial e sociedade civil Em 
Portugal a promoção da Agenda 21 Local foi incluída como medida a implementar na proposta 
de Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Actualmente cerca de 118 municípios 
e 21 freguesias estão a desenvolver processos de Agenda 21 Local (dados de 2009), em 
vários casos associados regionalmente, que podem ser encontrados no Portal da Agenda 21 
Local. Os principais obstáculos à aplicação da Agenda 21 Local encontrados na última 
sondagem (2006) responsabilizam principalmente o cidadão, com falta de hábito de 
participação nas decisões locais ou regionais e insuficiente informação sobre temas que 
envolvem o desenvolvimento sustentável. O medo e o hábito das pessoas em cargos de 
decisão também foram umas das causas apontadas como obstáculo à aplicação da Agenda 21 
Local.  
 
O MODELO DE GESTÃO SUSTENTAVEL DA RESERVA DA FAIA BRAVA  
Enquadramento geral  
O Rio Côa nasce próximo da Serra da Malcata, mais concretamente na Serra das Mesas, no 
concelho do Sabugal, a uma altitude de 1060 metros, faz o seu percurso na direcção Sul-Norte, 
desaguando na margem esquerda do Rio Douro, próximo da cidade de Vila Nova de Foz Côa, 
a uma altitude de 180 metros. Ao longo dos 130 Km que percorre atravessa os concelhos de 
Sabugal, Almeida, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa. (Figura 1). 
Nesse seu percurso atravessa os extensos planaltos graníticos da Beira-Alta nos quais 
progressivamente formou vales encaixados, bem notórios no seu troço médio, para junto da foz 
encontramos imponentes encostas onduladas e de relevo suave. Sob o ponto de vista 
geológico, a natureza das rochas e a constituição dos terrenos da bacia hidrográfica do Côa, 
são pouco variáveis alternando, de uma forma muito genérica entre o complexo xisto-
grauváquico no sul, as rochas granitoides no centro e novamente o complexo xisto-grauváquico 
grupo, a norte, na zona da sua confluência com o Rio Douro.  
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Figura 1: Localização geográfica do Rio Côa 
 
Em termos climáticos, o vale do Rio Côa está inserido numa região de clima temperado 
mediterrâneo, cujos Invernos são húmidos e amenos e os Verões secos e quentes. 
Características estas que são responsáveis pelos caudais verificados. O regime deste rio 
comporta duas épocas bem nítidas, com características opostas. Uma de abundância, que 
ocorre no período de precipitação mais elevada, outra de escassez, que coincide com a de 
quase ausência de precipitação. Neste período a substancial diminuição da precipitação e o 
grande incremento da evapotranspiração são suficientes para eliminar quase por completo o 
escoamento, pois as águas subterrâneas são escassas, o que se deve à fraca permeabilidade 
das rochas que constituem a bacia, os xistos e os granitos. O Rio Côa pode ser considerado 
como a espinha dorsal da Beira-Alta Raiana, constituindo uma das áreas de maior valor natural 
de Portugal. Este rio tem o seu leito num vale, o qual forma um corredor ecológico que une a 
Serra da Malcata com o coração da bacia hidrográfica do Rio Douro. O gradiente de condições 
climáticas e orográficas que caracteriza o seu trajecto entre montanhas, planaltos e vales 
encaixados é um factor importante na existência de uma elevada riqueza paisagística à qual se 
associa elevados índices de biodiversidade. Actualmente o vale do Côa é um importante 
corredor faunístico quer para os mamíferos, que podem dispersar ao longo das encostas de 
declive acentuado e cobertas de vegetação, quer para as aves que o utilizam nas passagens 
migratórias devido a sua orientação Norte-Sul. O reconhecimento da relevância ecológica 
deste território levou à sua integração na Rede Natura 2000, em 1999, como Zona de 
Protecção Especial (ZPE), com uma área total de 20.607,35 ha.  
 
A zona de protecção especial (ZPE) do Vale do CÔA  
No espaço comunitário da União Europeia, existe a Rede Natura 2000 que é uma rede 
ecológica, resultante da aplicação de duas directivas: a Directiva nº 79/409/CEE (Directiva 
Aves) e a Directiva nº 92/43/CEE (Directiva Habitats). O seu objectivo é “assegurar a 
conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, 
contribuindo para parar a perda de biodiversidade.” (www.icnb.pt). A Rede Natura é composta 
por Zonas Especiais de Conservação (ZEC), cujo objectivo é contribuir para a conservação dos 
habitats naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens, consolidando a 
Biodiversidade, e por Zonas de Protecção Especial (ZPE), a quais são definidas ao abrigo da 
Directiva das Aves e destinam-se, sobretudo, a garantir a conservação das certas espécies de 
aves, e seus habitats, e das espécies de aves migratórias. Deste modo, a Rede Natura 2000 é 
composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats 
e espécies. Nestas áreas as actividades humanas têm de ser conciliáveis com a preservação 
destes valores, apontando, assim, para uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, 
económico e social. Ao longo do traçado do Rio Côa, a realidade paisagística, ecológica e 
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cultural é profundamente marcada, observando-se níveis muito elevados de biodiversidade. Foi 
o reconhecimento da relevância ecológica deste território que levou a União Europeia e o 
Estado Português a proceder à sua classificação como Zona de Protecção Especial (ZPE) do 
Vale do Côa (PTZPE0039), com uma área total de 20.607,35 ha. Esta zona soma ainda o 
estatuto internacional de IBA do Vale do Côa (Importante Bird Area – segundo a ONG 
internacional Bird Life International). A ZPE do Vale do Côa localiza-se no troço final do Rio 
Côa (Figura 2), já encostado ao vale do rio Douro. Abrange 4 concelhos do distrito da Guarda 
(Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa) e 20 freguesias. Em 
termos orográficos, esta área corresponde a um vale profundo (Figura 3), de encostas 
rochosas e escarpadas (sendo esta a sua característica mais relevante), que na porção sul 
atravessa planaltos graníticos, e na metade norte serpenteia através de encostas e cabeços de 
xisto inseridos na bacia hidrográfica do Rio Douro.  

 
Figura 2: Localização da ZPE do Vale do Côa e da Reserva da Faia Brava 

 
O relevo rugoso do vale do Côa e afluentes condiciona fortemente as suas características 
climáticas, dando origem a um microclima, sendo de salientar o aspecto continental seco, com 
grandes amplitudes térmicas e fraca pluviosidade.  
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Figura 3: Vale do Rio Côa em Cidadelhe 

 
Do ponto de vista bioclimático e biogeográfico, a ZPE do Vale do Côa localiza-se nos andares 
Meso e Supramediterrânico. Nas encostas inclinadas e por vezes escarpadas, que são a sua 
configuração predominante, a vegetação é constituída por matos pré-florestais dominados por 
giesta-branca (Cytisus multiflorus), estevas (Cistus sp.) e piornos (Retama shephrocarpa), 
resultantes de um processo de degradação dos bosques que originalmente ocupavam este 
sector, os azinhais (Quercus rotundifolia) e zimbrais (Juniperus oxycedrus). Nas terras de 
planalto, a ocupação agrícola é dominante e a vegetação natural surge associada a esporões 
rochosos e às divisões das propriedades, onde pontuam o sobreiro (Quercus suber) eo 
carvalho-cerquinho (Quercus faginea). As faixas ripícolas, sejam as do Côa ou das numerosas 
ribeiras afluentes, encontram-se em geral bem conservadas e são caracterizadas pela 
abundância de freixos (Fraxinus angustifolia), amieiros (Alnus glutinosa), salgueiros (Salix 
salvifolia) e lodãos (Celtis australis). Quanto à fauna, esta é bastante diversificada, estando 
assinalado um total de 185 espécies de vertebrados, designadamente 11 de peixes, 12 de 
anfíbios, 11 de répteis, 119 de aves e 32 de mamíferos. Os índices de riqueza específica são 
elevados devido à abundância relativa das populações de maior estatuto, que constituem 
núcleos demográficos relevantes à escala nacional. Nesse contexto, as aves são o grupo de 
espécies com maior representatividade na composição faunística nesta área do vale do Côa, 
com destaque para as espécies rupícolas, que nidificam nas rochas escarpadas, e que têm 
aqui um dos locais mais importantes do país. Nidificam nesta ZPE a Cegonha-preta (Ciconia 
nigra), o Britango (Neophron percnopterus), o Grifo (Gyps fulvus), a Águia-real (Aquila 
chrysaetos), a Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus),  
o Bufo-real (Bubo bubo), o Andorinhão-real (Apus melba) e Chasco-preto (Oenanthe leucura). 
Devido a uma extensa interface entre encostas e planaltos, ao longo de toda a ZPE, a área 
possui uma grande alternância de habitats florestais, pré-florestais e agrícolas (barrocais, 
lameiros, terrenos de cereal, vinhedos, florestas, matos), o que resulta numa diversidade 
avifaunística elevada. Estão presentes algumas espécies de estatuto ameaçado, como o 
Milhafre-real (Milvus milvus), a Águia-calçada (Hieraaetus pennatus), Águia-cobreira (Circaetus 
gallicus), o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e o Alcaravão (Burhinus oedicnemus), 
assim como espécies não ameaçadas, particularmente comuns nesta área: Poupa (Upupa 
epops) Rola (Streptopelia turtur), Pica-pau pequeno (Dendrocupus minor), Cotovia-de-crista 
(Galerida tecklae), Toutinegra-real (Sylvia hortensis), Bico-grossudo (Coccothraustes 
coccothraustes) e Pega-azul (Cyanopica cyanus). No grupo dos mamíferos, para além da 
Lontra (Lutra lutra), circunscrita às águas do Côa e afluentes, é de destacar a presença de 
espécies associadas ao mosaico agro-florestal, nomeadamente os carnívoros como o Toirão 
(Putorios putorios), a Fuinha (Martes foina), a Gineta (Genetta genetta) e o Gato-bravo (Felis 
silvestris), e ainda os ungulados, Corço (Capreolus capreolus) e Javali (Sus scrofa). Dentro do 
grupo dos répteis e anfíbios, refira-se a ocorrência nesta área de dois endemismos ibéricos, o 
Tritão-ventre-laranja (Triturus boscai) e a Salamandra-dos-poços (Pleurodeles waltl). No 
entanto, deve também destacar-se a presença de populações importantes de espécies 
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termófilas, como a Cobra-rateira (Malpolon mosnpessulanum), a Cobra-de-escada (Elaphe 
scalaris), o Sardão (Lacerda lépida) e a Lagartixa-de-dedos-denteados (Acandodactylus 
erythrurus)  
A fauna piscícola é composta por 11 espécies, onde dominam os peixes autóctones, o Barbo 
(Barbus bocagei) e a Boga (Chondrostoma plylepis). Relativamente à ocupação humana deste 
território, as 9 povoações inseridas na ZPE, correspondem a aglomerados de pequenas 
dimensões e encontram-se na sua orla exterior. A população residente dentro da ZPE é de 356 
pessoas (de acordo com os censos de 2001). Actualmente, a principal actividade humana 
corresponde à produção agro-pecuária com destaque para a olivicultura, viticultura, produção 
de amêndoa e criação de gado ovino. A criação de ovelhas churras foi a actividade que em 
maior medida moldou a paisagem do vale do Côa, dando origem ao seu aspecto 
desarborizado, associado ao uso intensivo do fogo para renovação de pastagens. Hoje em dia, 
face à rarefacção de rebanhos e à abundância de pastagens, esta actividade é realizada de 
forma mais sustentável, enquadrando-se cada vez mais no modelo silvo-pastoril. A 
cerealicultura, outrora com grande expressão na paisagem, é hoje em dia residual em termos 
de ocupação dos terrenos agrícolas. De acordo com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – 
ZPE do Vale do Côa, a gestão desta Zona de Protecção Especial deve ser feita, 
prioritariamente, para permitir a conservação das aves rupícolas. Deste modo, é fundamental a 
manutenção do conjunto de actividades agropecuárias tradicionais, nomeadamente a 
cerealicultura e a silvo-pastoricia. A importância destas actividades deve-se ao facto de 
permitirem a criação de um mosaico de habitats (pastagens, sementeiras, matos, montados) do 
qual dependem as presas da Águia de Bonelli e da Águia Real. Deverá, igualmente, ser 
assegurada a recuperação natural dos maciços florestais de sobreiro, azinheira e carvalho-
cerquinho. Pelo facto desta área ser frequentemente e facilmente fustigada pelos incêndios 
florestais no período estival, convém desenvolver uma maior compatibilização com o 
aproveitamento pecuário promovendo as práticas silvo-pastoris, mas também providenciar 
sistemas de vigilância e campanhas de silvicultura preventiva. Outra acção a levar a cabo 
nesta ZPE é a recuperação de pombais tradicionais, os quais se encontram abandonados, a 
par com a vigilância médico-veterinária das populações de Pomboda-rocha  
 
A Reserva da Faia Brava  
Integrada na ZPE do Vale do Côa (Figura 2), localiza-se a primeira área protegida privada do 
país, a Reserva da Faia Brava. A Reserva da Faia Brava é caracterizada por uma 
biodiversidade elevada, especialmente no que diz respeito a grupos como as aves ou as 
plantas arbustivas. Mas o que realmente caracteriza a reserva e potencia esta biodiversidade é 
o bosque mediterrâneo aberto. Os Bosques da Faia Brava são constituídos principalmente por 
montados de Sobreiro (Quercus suber) e Azinheira (Quercus ilex). Contudo, a área ocupada 
pelos Carrascos (nome dado às azinheiras na região) é bastante inferior à ocupada pelos 
sobreiros, principalmente devido à maior importância económica que a produção de cortiça tem 
para os agricultores. Existem também pequenos bosquetes Carvalho cerquinho (Quercus 
faginea). Esta é uma floresta bastante aberta, fruto de diversos e consecutivos fogos, que têm 
afectado significativamente todas as espécies de árvores. Os matos são maioritariamente 
constituídos por Giesta branca (Cytisus multiflorus), espécie que se expande rapidamente após 
um incêndio. Menos representados estão o Trovisco (Daphne gnidium), o Sargaço (Cistus 
salvifolius) ea Cornalheira (Pistacia terebinthus). As linhas de água, por vezes constituídas por 
densas galerias, são dominadas por Freixos (Fraxinus angustifolia). As linhas de água são 
ladeadas apenas por uma fila de árvores atulhadas, não raras vezes, com arbustos e silvas. 
Alternando com estas áreas florestais, a Reserva da Faia Brava possui também uma área 
agrícola considerável, que inclui culturas cerealíferas, olival e amendoal. Visto de cima, esta 
alternância cria um verdadeiro mosaico, o chamado mosaico agro-florestal, rico em 
biodiversidade.  
As alterações sociais do mundo rural ditaram o abandono das práticas agrícolas tradicionais. 
Devido à falta de maneio, os matos invadiram áreas agrícolas, pastagens e encheram os 
bosques, o que, conjugado com as tradicionais queimadas praticadas pelos pastores para 
eliminação de partes lenhosas e renovação das pastagens, tem levado a: incêndios de grandes 
proporções, degradação do mosaico agro-florestal e diminuição dos níveis de biodiversidade. A 
14 de Junho de 2010, o Ministério do Ambiente, através do Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, emitiu parecer favorável à inclusão da Faia Brava, na 
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RedeNacional de Áreas Protegidas. A Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
Dulce Pássaro comentou o referido parecer dizendo “a criação da área protegida privada 
reveste-se do maior interesse, na medida em que constituirá, de forma activa, um contributo 
importante para a conservação dos valores naturais e da biodiversidade bem como para a 
valorização do património geológico e paisagístico”. http://www.rr.pt/informacao (14-06-2010). 
Em termos legais foi reconhecida a 14 de Dezembro de 2010 -Aviso nº 26026/2010, Diário da 
República nº 240, Série II; neste documento legal pode-se ler “os valores naturais ocorrentes 
assumem, pela sua raridade, valor científico e ecológico, uma especial relevância que justifica 
o seureconhecimento e a integração da área na rede Nacional de Áreas Protegidas” A 
“Reserva da Faia Brava” (Figura 4) corresponde a uma área de 615,8 ha, com um perímetro de 
19 869 m, situada na área central da ZPE do Vale do Côa. Abrange 397,7 ha na freguesia de 
Algodres, 19,3 ha na freguesia de Vale de Afonsinho, ambas no concelho de Figueira de 
Castelo Rodrigo e 198 ha na freguesia de Cidadelhe, concelho de Pinhel. Abarca um troço do 
Rio Côa com cerca de 5 km de extensão. A sua gestão é assegurada pela Associação 
Transumância e Natureza (ATN), uma Organização Não Governamental da área do ambiente, 
com sede em Figueira de Castelo Rodrigo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Reserva da Faia Brava 
 
A criação desta Associação, em Junho de 2000, teve como principal motivação criar um 
suporte para a implementação de um projecto de conservação do Britango (Neophron 
percnopterus) e da Águia de Bonelli (Aquila fasciata) (depois da Serra Algarvia, este é o 
segundo habitat mais importante desta espécie). Estas acções de conservação destas 
espécies e seus habitats, basearam-se noutros projectos de conservação de aves rupícolas, os 
quais estavam a ser implementados noutros locais da Europa. As encostas rochosas 
escarpadas e inacessíveis, a que já nos referenciámos, são óptimos lugares para pouso e 
nidificação de aves rupícolas, as quais se foram adaptando às transformações impostas pela 
presença do homem na paisagem, reconhecíveis nos pombais caiados de branco, nos 
caminhos abertos pelos rebanhos de ovelhas, nos montados de sobro e azinho, e nos olivais 
que, parecendo desafiar as regras do equilíbrio, se entendem encosta abaixo.  
A estratégia desenvolvida pela ATN começou por acções como: aquisição de terrenos 
importantes para aves (destinados a garantir autonomia nas acções no terreno, reduzindo 
perturbação de actividades humanas, abrindo oportunidades de gerar recursos para sustentar 
acções de conservação), alimentação artificial (repovoamento de pombais e alimentadores de 
abutres) e sensibilização da população local (reduzir conflitos entre população humana e 
espécies protegidas). Entre 2000 e 2003, esta Associação, dedicou-se integralmente ao 
projecto de salvaguarda doAbutre do Egipto (actualmente designado por Britango) e da Águia 
de Bonelli, contando com o apoio técnico e financiamento da Fundação MAVA. Porém, 
actualmente, a “missão” da ATN na Faia Brava é mais abrangente; centra-se no aumento da 
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biodiversidade através da restauração ecológica, passando por objectivos como: parar a 
regressão e aumentar em 30% a área coberta com montado de sobro e azinho e as matas 
ribeirinhas; manter o efectivo nidificante de várias espécies rupícolas, nomeadamente o Abutre 
do Egipto, a Águia de Bonelli, o Andorinhão-real e o Chasco-preto e aumentar o sucesso 
reprodutor em 20% do Abutre do Egipto e da Águia de Bonelli; manter os biótopos/ecótonos 
agrícolas situados nas encostas do Vale do Côa, assegurando a recuperação das matas de 
azinheira em 30%; assegurar a sustentabilidade financeira do projecto Faia Brava. Nestes 
objectivos estão presente as principais orientações de gestão emanadas da Rede Natura 2000, 
a saber: condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água; conservar/recuperar 
vegetação ribeirinha autóctone; conservar/recuperar vegetação dos estratos arbustivos e 
herbáceos; promover a cerealicultura extensiva; manter práticas de pastoreio extensivo e 
promover a manutenção do olival tradicional existente. A fim de atingir os seus objectivos, bem 
como conservar/recuperar a paisagem, que tão bem identifica este local, a ATN tem 
desenvolvido acções de cariz diverso.Um dos principais propósitos do projecto da ATN 
(conservação da Águia de Bonelli e do Abutre do Egipto) levou à aquisição/recuperação de 
pombais tradicionais, actividade que permite, não só, uma valorização do património cultural, 
mas também assume particular importância em termos de conservação da natureza, 
procurando aumentar, deste modo, a população de Pombo-da-rocha, uma das principais 
presas da Águia de Bonelli, bem como da Águia-real. A maioria destes pombais foi alvo de 
repovoamento natural, através da colocação de alimento no seu interior; num deles, o 
repovoamento foi feito através da colocação de pombos no seu interior. A aquisição de 
diversos terrenos abandonados levou, igualmente, à aquisição de diversos olivais, alguns deles 
votados ao abandono. Nestas propriedades foram iniciados trabalhos de exploração agrícola 
em moldes tradicionais. Em termos ecológicos, é uma acção que se destina a manter, em 
encostas homogéneas de matos densos de giesta, pequenas zonas abertas, com abundância 
de fruto (durante o Inverno) e forragem tenra, que servem de alimentação a aves, 
nomeadamente à Perdiz-vermelha, ao Pombo-da-rocha, aos tordos e também aos mamíferos. 
Os olivais servem igualmente de importantes corta-fogos, pois constituem faixas desmatadas e 
com solo nu, em zonas inclinadas, termófilas e homogéneas, no que diz respeito ao coberto 
vegetal arbustivo. Por outro lado, os olivais asseguram algum retorno financeiro ao projecto, 
através da venda do azeite. As parcelas de olival foram convertidas no sistema de produção de 
Agricultura Biológica. Noutras parcelas, até então abandonadas, a ATN procede ao cultivo 
cerealífero, nomeadamente de centeio, o qual não é colhido e se destina a aumentar a 
disponibilidade de sementes e forragem para alimentação de espécies como a Perdiz-
vermelha, o Pombo-darocha, o Pombo-torcaz, o Coelho-bravo e a Lebre, favorecendo o 
aumento das suas populações. Esta acção, por sua vez, vai igualmente aumentar a 
disponibilidade alimentar daÁguia de Bonelli e Águia-real. Aspecto interessante, é que apesar 
da cultura de cereais ter feito parte da história e da paisagem desta área, actualmente, a ATN é 
o único agricultor a cultivar cereais nesta área. A compartimentação das parcelas de cereal no 
terreno permite a criação de uma heterogeneidade paisagística, com benefícios na redução da 
ocorrência de incêndios de grandes proporções. Devido às características climáticas que 
determinam um regime de semiaridez e devido à dominância de solos arenosos, a 
disponibilidade de água à superfície é bastante reduzida na Reserva da Faia Brava. Para 
minimizar este problema, foram abertas charcas, as quais asseguram abeberamento à fauna 
silvestre e aos rebanhos, promovendo, igualmente, a pastorícia de percurso e, podendo, a 
água ser usada em regas e combates de incêndio.  
No âmbito do projecto “Promoção e Valorização do Património Natural e Paisagístico do Vale 
do Côa numa perspectiva de valorização turística”, nesta reserva foi criado um campo de 
alimentação de aves necrófagas, licenciado pelo Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade e pela Direcção Geral de Veterinária, o qual se destina essencialmente a 
disponibilizar alimento à população de Briganto e a servir de atractivo ao Abutre-negro 
aproveitado, igualmente, pelos grifos. A redução de pastoreio, nesta região, levou a que os 
cadáveres, que eram deixados no campo pelos rebanhos, diminuíssem, provocando uma 
menor disponibilidade de alimento para as espécies referidas, originando uma diminuição das 
suas populações. O alimento usado neste campo é carne oferecida por talhos da zona; embora 
o aconselhável fossem carcaças de animais, é necessário respeitar as restrições 
sanitárias.Pelo facto de o Coelho-bravo ser uma das presas mais importantes para Águia-real, 
Águia de Bonelli e Gato-Bravo, e devido a este se encontrar quase extinto, a ATN iniciou um 



 
 

233 
 

programa, em 2007, de repovoamento e reforço das populações de Coelho-bravo, que passa 
pela criação e melhoria de áreas de refúgio e do aumento da disponibilidade alimentar. Quem 
passeia pela Faia Brava pode, a qualquer momento, deparar-se com uma manada de 
garranos, provenientes do Gerês, de onde são naturais, criados em regime extensivo e 
mantidos em estado semi-selvagem. Os garranos são outros “trabalhadores” desta Reserva, já 
que controlam e fertilizam os solos, apoiando assim os objectivos de contenção de incêndios e 
de repovoamento florestal. Esta “mão-de-obra” provoca a formação natural de clareiras e a 
manutenção e redução de plantas arbustivas permitindo, deste modo, a redução de risco de 
incêndio. Por outro lado, favorece a biodiversidade, ao manter um conjunto de diferentes 
nichos ecológicos, os quais são favoráveis à existência de mais espécies de aves, pequenos 
mamíferos, répteis, plantas anuais e cogumelos. A aquisição destes garranos, bem como a 
existência de disponibilidade financeira para verificação da saúde dos animais, fornecimento de 
alguma alimentação suplementar e manutenção de infra-estruturas como as vedações e 
abrigos só foi (e continua a ser) possível graças a campanhas, através das quais qualquer 
pessoa (singular ou colectiva) pode adoptar um garrano de forma vitalícia ou anual, ou então 
através de patrocínios de índole diversa. O forte abandono agrícola, desta zona, ditou a 
instalação de extensos giestais. Este facto, conjugado com as tradicionais queimadas 
praticadas pelos pastores para eliminação do coberto arbustivo e renovação das pastagens, 
acabou por resultar em incêndios de grandes proporções e na consequente diminuição dos 
níveis de biodiversidade. Neste âmbito, destacase o incêndio de 1 de Agosto de 2003, o qual 
lavrou, durante 15 dias, cerca de 1500 hectares dentro da ZPE do Vale do Côa, tendo 
provocado uma profunda degradação na vegetação arbórea, por exemplo, o número de 
sobreiros com mais de 50 anos foi reduzido em cerca de 30 %. Assim, a ATN tem investido 
grande parte dos seus esforços na recuperação do bosque autóctone e na gestão dos matos, 
potenciando o desenvolvimento de uma floresta mais diversificada e, naturalmente, mais 
protegida contra os fogos. Para tal, em 2003, a ATN criou um viveiro florestal na Reserva da 
Faia Brava, no qual são produzidas espécies autóctones tais como sobreiros, azinheiras, 
carvalho-cerquinho, freixo… Estas espécies são posteriormente plantadas na Reserva. As 
acções de florestação têm sido desenvolvidas, sobretudo, nas áreas mais afectadas pelos 
fogos e em linhas de água procurando, assim, constituir cortinas de árvores folhosas as quais 
funcionam como barreiras à progressão do fogo e contra a erosão. Desde 2005 até Março de 
2010 foram plantadas cerca de 18000 árvores de espécies autóctones. Outra actividade que 
reduz significativamente o risco de incêndio, são as acções de poda, bem como a desmatação 
em faixas, ao longo de vários acessos ou na bordadura dos povoamentos de sobreiros e 
azinheiras. Estas acções são levadas a cabo por grupos de voluntários. Com o intuito de 
proteger a mancha de sobreiros situada entre o Rio Côa e a Ribeira de Aguiar, uma das mais 
bem preservadas desta espécie do distrito da Guarda, a ATN candidatou-se a apoios de Fundo 
Florestal Permanente, destinados a elaborar uma proposta de criação de uma Zona de 
Intervenção Florestal (ZIF). Esta candidatura foi aprovada em Março de 2006, tendo sido 
reconhecida em termos legais pelo Despacho nº 12796/2009, de 29 de Maio, do Diário da 
República nº 104, Série II, tendo sido criada a Zona de Intervenção Florestal de Algodres/Vale 
de Afonsinho com uma área de 2670,29 há. Esta ZIF tem como objectivos a promoção de uma 
gestão activa e permanente dos espaços florestais e espaços rurais associados minimizando 
as condições de ignição e propagação de incêndios e os factores de depauperamento da 
vitalidade dos povoamentos; o fomento da recuperação ordenada dos espaços florestais e 
naturais afectados por incêndios; a coesão territorial e eficácia dos diferentes instrumentos de 
ordenamento e da acção de todos os que intervêm no espaço florestal. A ATN tem também 
desenvolvido algumas actividades de sensibilização, divulgação e formação. Destaca-se, neste 
aspecto, os passeios pedestres na Faia Brava, acompanhados por membros da equipa da 
ATN, onde para além de se desfrutar desta paisagem de beleza quase inigualável, obtêm-se 
informações acerca da fauna, flora, habitats, património cultural e ecologia da paisagem. São 
igualmente realizadas acções de formação relacionadas com a conservação da natureza, bem 
como saída de campo e campos de trabalho, os quais consistem na realização de actividades, 
subordinadas a um determinado tema. Procurando desenvolver e ordenar o potencial 
ecoturístico do Vale do Côa, através de actividades como o pedestrianismo e montanhismo, a 
ATN, com apoio do Parque Arqueológico do Vale do Côa, procedeu ao levantamento e 
homologação de um percurso pedestre de grande distância, tendo procurado valorizar 
caminhos públicos antigos. Este percurso faz a ligação entre Castelo Melhor e Cidadelhe, e 
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tem uma extensão de 26 Km, dos quais 4 Km atravessam a Faia Brava. Esta iniciativa 
conduziu à criação da Grande Rota do Vale do Côa, trilho dotado de sinalização, painéis 
interpretativos sobre paisagem, flora, fauna e actividades humanas tradicionais, e possui 
painéis informativos em todas as aldeias. A ATN procedeu igualmente à edição de um folheto 
divulgativo sobre a Grande Rota, que se encontra disponível em postos turísticos nos 
concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, assim como nos 
centros de recepção do Parque Arqueológico do Vale do Côa e em alojamentos turísticos.  
 
 
CONCLUSÃO  
A questão do desenvolvimento sustentável não surgiu por acaso. Se os anos anteriores à 
década de 90 foram caracterizados por um forte crescimento económico também, se 
caracterizaram, por uma enorme degradação do meio ambiente; se por um lado nunca tinha 
havido tanta riqueza no mundo, por outro lado, a degradação ambiental e a pobreza também 
nunca tinha conhecido valores tão elevados. A consciência ecológica das populações foi 
ganhando forma ao longo das décadas de 70 e 80, de tal modo que se tornou capaz de exercer 
pressão sobre os responsáveis políticos, a nível internacional, no sentido de tomarem 
iniciativas de preservação do ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável é 
formalizado pela primeira vez, em 1987, com o Relatório Brundtand, no qual se pode ler: “O 
desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer as necessidades da geração 
actual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, o que significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 
satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, 
ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais.” Alerta, desta modo, para a necessidade de um equilíbrio entres o 
desenvolvimento económico, a protecção ambiental e a igualdade social. Outro marco 
importante para o desenvolvimento sustentável foi a Cimeira da Terra que se realizou no Rio 
de Janeiro, em 1992. Como resultado desta Cimeira, destacam-se dois documentos: a Carta 
da Terra e a Agenda 21. A Agenda 21 é um abrangente plano de acção, que constitui a mais 
ousada a abrangente tentativa, para implementar à escala planetária, um novo modelo de 
desenvolvimento o qual procura conciliar métodos de protecção ambiental, justiça social e 
eficiência económica. Apresenta como um dos principais fundamentos da sustentabilidade o 
fortalecimento da democracia e da cidadania, através da participação dos indivíduos no 
processo de desenvolvimento. A avaliação da implementação da Agenda 21 é feita, sobretudo, 
dez anos depois, no ano de 2002, em Joanesburgo, na Conferência Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 21, no seu capítulo 8, incentivou os diferentes países 
a adoptarem estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável. É neste âmbito que, em 
2007, pela Resolução de Conselho de Ministros nº 109/2007, de 20 de Agosto é aprovada a 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e o respectivo Plano de Implementação. 
No Vale do Rio Côa, espinha dorsal da Beira-Alta Raiana, mais especificamente na Zona de 
Protecção Especial do Vale do Côa, localiza-se a Reserva da Faia Brava, projecto pioneiro de 
gestão e conservação da natureza na região do Nordeste de Portugal e que ambiciona tornarse 
num modelo de gestão sustentável de recursos naturais. 
É uma região onde se tem verificado uma perda do efectivo populacional, bem como um 
progressivo abandono das terras e consequente desaparecimento de certas práticas agrícolas. 
A rarefacção dos espaços cultivados e pastoreados originou uma diminuição da biodiversidade, 
pelo facto de algumas espécies dependerem das actividades humanas. Por outro lado, é uma 
zona de ocorrência de incêndios florestais resultantes, em parte, da proliferação de extensos 
matagais. O projecto e o modelo de gestão desenvolvido pela ATN estão direccionados para a 
recuperação ecológica destas áreas. Aos poucos, este mosaico de biótopos tem recuperado. 
Retomou-se o cultivo de centeio, instalaram-se charcas para a fauna e restauraram-se velhos 
pombais para aumentar a disponibilidade alimentar de algumas espécies, entre as quais, a 
aÁguia-de-Bonelli. A instalação de um alimentador de aves necrófagas tem permitido, por sua 
vez, reforçar as manutenção das populações do Abutre-do –Egipto e do Grifo, entre outros. A 
introdução de garranos, provenientes da Serra do Gerês, contribuiu para o controlo dos matos 
e fertilização dos solos. Por sua vez, a sua adaptação a estes terrenos sinuosos, permite que 
sejam utilizados em passeios promovidos pela Associação. A plantação de espécies arbóreas 
autóctones, como a azinheira e o sobreiro e de freixos, salgueiros, entre outros, nas linhas de 
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água, é outra das actividades levadas a cabo na Reserva da Faia Brava. Sendo uma 
Organização Não Governamental conta, para além dos sócios e grupos de voluntários, com o 
apoio de algumas fundações estrangeiras, bem como do Banco Espírito Santo; foi igualmente 
distinguida pelo Fundo de Sustentabilidade, um prémio da EDP, em 2009. Contudo, a fim de 
conseguir o seu auto-financiamento, promove a venda de azeite biológico, cuja azeitona é dos 
olivais que vão pontuando as encostas do Vale do Rio Côa. As acções de formação, bem como 
as visitas à Reserva, são outros modos de obter alguns fundos.  
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RESUMO 
O acesso a informação geográfica devidamente catalogada e harmonizada conduz a um 
melhor conhecimento do território, potenciando a tomada de melhores decisões no domínio da 
gestão ambiental e planeamento territorial. Neste contexto, as Infra-estruturas de Dados 
Espaciais (IDE) podem desempenhar um papel relevante ao viabilizarem o acesso e utilização 
de dados geográficos provenientes de diferentes fontes. A Directiva INSPIRE (2007/2/EC) em 
vigor desde Maio de 2007, vem reforçar o papel das IDE na Europa ao obrigar à 
disponibilização de conjuntos e serviços de dados geográficos de acordo com princípios e 
regras comuns, com o intuito de permitir a qualquer utilizador pesquisar, visualizar e aceder de 
um modo interoperável, a informação geográfica proveniente de diferentes Estados Membros. 
Este artigo refere o papel das IDE no contexto da gestão de áreas protegidas e apresenta o 
esforço de harmonização de conjuntos de dados geográficos desenvolvido no âmbito de dois 
projectos Europeus associados à aplicação da Directiva INSPIRE, para um caso de estudo 
transfronteiriço entre Portugal e Espanha envolvendo as áreas protegidas do Douro 
Internacional. Conclui-se que estes desenvolvimentos se revestem de grande relevância para a 
aplicação da directiva INSPIRE nos dois países podendo contribuir para fortalecer a articulação 
das duas IDE e a expansão das actividades de colaboração transfronteiriça na exploração da 
informação geográfica para a gestão de áreas protegidas. 
Palavras-chave: Douro, Gestão ambiental, Harmonização, IDE, INSPIRE;  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
Os fenómenos ambientais não respeitam fronteiras e a crescente consciencialização de que as 
alterações ambientais geram impactes significativos, evidencia a necessidade de dispor de 
informação geográfica que suporte a análise dos fenómenos ambientais, viabilizando a tomada 
de melhores decisões neste domínio. [1] 
As tecnologias de informação geográfica desempenham cada vez mais um papel determinante 
na caracterização, avaliação e gestão dos sistemas ambientais e no apoio às decisões em 
termos de planeamento territorial. O acesso a informação geográfica devidamente catalogada e 
harmonizada é essencial para a exploração do potencial destas tecnologias na obtenção de um 
melhor conhecimento do território, potenciando a tomada de melhores decisões no domínio da 
gestão ambiental e do planeamento territorial. 
Neste contexto, as Infra-estruturas da Dados Espaciais (IDE) podem contribuir para colmatar as 
necessidades de informação e contribuir para um melhor acesso e utilização de conjuntos de 
dados geográficos (CDG) provenientes de diferentes fontes, através da disponibilização de 
dados e serviços de informação geográfica de acordo com princípios e regras comuns.  
A entrada em vigor da Directiva INSPIRE, que estabelece o enquadramento legal para a 
criação gradual e harmonizada da infra-estrutura Europeia de dados espaciais, implica o 
cumprimento pelos Estados Membros de um conjunto de disposições de execução relativas às 
diferentes componentes das respectivas infra-estruturas (e.g. metadados, CDG, serviços de 
dados geográficos, serviços de rede). A aplicação das disposições de execução é feita de 
forma faseada de acordo com os prazos estipulados na directiva. 
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Os utilizadores-alvo da iniciativa INSPIRE são os responsáveis pela definição e implementação 
de políticas aos níveis Europeu, nacional e local bem como os cidadãos e as suas 
organizações. Potenciais serviços da IDE Europeia incluem a visualização de diferentes níveis 
de informação, a sobreposição de informação proveniente de diferentes fontes, a análise 
espacial e temporal dessa informação, entre outros. 
A directiva incide sobre informação espacial referente a um conjunto de temas distribuídos por 
três anexos que abrangem dados espaciais de natureza trans-sectorial e dados espaciais 
específicos do sector ambiental. No que concerne directamente ao domínio da Conservação da 
Natureza a directiva considera temas diversos como o tema Sítios Protegidos pertencente ao 
Anexo I ou os temas Habitats e Biótopos, Regiões Biogeográficas e Distribuição de Espécies 
incluídos no Anexo III. 
Com o objectivo de suportar os desenvolvimentos necessários à aplicação da Directiva têm 
surgido diversos projectos Europeus centrados nas temáticas INSPIRE, alguns de natureza 
transversal, estudando por exemplo o desenvolvimento de arquitecturas para a harmonização 
de dados e integração de serviços ou metodologias e ferramentas para suporte aos processos 
de especificação de dados e outros de natureza específica, como por exemplo o estudo da 
implementação das especificações de dados associadas a determinados temas dos Anexos. 
Este artigo começa por referir o papel das Infra-estruturas de Dados Espaciais no domínio 
ambiental realçando a importância da entrada em vigor da Directiva INSPIRE para o seu 
desenvolvimento e utilização efectiva. Destacam-se neste contexto dois projectos Europeus 
focados na temática da harmonização de dados e serviços de dados geográficos, os projectos 
NatureSDIplus e HUMBOLDT, o primeiro centrado na temática da conservação da natureza e o 
segundo com maior diversidade de temáticas, mas incluindo também um cenário sobre Áreas 
Protegidas. É no contexto destes dois projectos que se apresenta o caso de estudo 
transfronteiriço envolvendo as áreas protegidas do Douro Internacional - o Parque Natural do 
Douro Internacional, do lado Português e o Parque Natural Arribes del Duero, do lado 
Espanhol. É referida a importância da informação Geográfica para a gestão de áreas 
protegidas e descrita a utilização das ferramentas de harmonização de dados geográficos das 
duas áreas protegidas desenvolvidas e aplicadas no âmbito dos referidos projectos. Por fim 
são referidos os principais passos a seguir no futuro. 
 
 
2. INFRA-ESTRUTURAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E GESTÃO AMBIENTAL 
As Infra-estruturas de Dados Espaciais (IDE) ao viabilizarem o acesso e utilização de dados 
geográficos provenientes de diferentes fontes, representam uma mais valia para a análise dos 
problemas ambientais servindo de suporte a diferentes actividades como a modelação e 
monitorização dos fenómenos ambientais ou a definição e aplicação de medidas de protecção 
ambiental, de previsão e mitigação de riscos naturais, entre outras aplicações em domínios 
como a gestão de recursos hídricos, a ocupação do solo, a exploração e protecção dos 
recursos florestais ou a poluição atmosférica. 
O desenvolvimento de IDE implica que sejam criadas condições para a gestão e 
disponibilização de dados e serviços de dados geográficos de acordo com princípios e regras 
comuns (e.g. metadados, interoperabilidade de dados e serviços, utilização de serviços de IG, 
princípios de acesso e partilha de dados).  
Em Portugal o Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) foi criado há 20 anos 
através do Decreto–Lei n.º 53/90, de 13 de Fevereiro [2], tendo sido a primeira IDE 
desenvolvida na Europa e a primeira a ser disponibilizada na Internet, em 1995. Foi 
considerado na altura um projecto extremamente inovador [3] e, tendo em vista a 
implementação dos últimos avanços neste domínio, impulsionados principalmente pelo Open 
Geospatial Consortium (OGC) e pela International Organization for Standartization (ISO) e mais 
recentemente pela Directiva INSPIRE, sofreu mudanças substanciais nos últimos anos [4]. O 
Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de Agosto, veio proceder à revisão do Sistema Nacional de 
Informação Geográfica (SNIG), transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva INSPIRE.. 
Surgida em 2001, a iniciativa INSPIRE foi promovida pela DG Environment e pelo Eurostat com 
o apoio do Institute for Environment and Sustainability (IES) do Joint Research Center e da 
Agência Europeia do Ambiente, e pretendeu estabelecer um enquadramento legal para a 
criação gradual e harmonizada da infra-estrutura europeia de informação geográfica. Focada 
nas necessidades de informação geográfica para as políticas ambientais, a iniciativa INSPIRE 
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pretende promover o acesso a informação espacial fiável e actualizada que suporte a 
compreensão das interacções entre os sistemas naturais e humanizados e a avaliação dos 
impactes significativos que as alterações ambientais geram na economia e bem estar das 
populações. 
A Directiva INSPIRE, Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de 
Março de 2007, publicada no Jornal Oficial das Comunidades, em 25 de Abril de 2007, entrou 
em vigor em Maio de 2007 e pretende viabilizar a disponibilização de conjuntos e serviços de 
dados geográficos de acordo com princípios e regras comuns, com o intuito de permitir a 
qualquer utilizador pesquisar, visualizar e aceder de um modo interoperável, a informação 
geográfica proveniente de diferentes Estados Membros [5]. Seguindo o modelo de 
implementação faseada previsto na directiva, as regras comuns irão ser progressivamente 
elaboradas e aprovadas pelo Comité INSPIRE, de acordo com o calendário previsto na 
directiva. As regras de implementação que têm vindo a ser desenvolvidas e publicadas sob a 
forma de Decisões e Regulamentos, estabelecem os requisitos e orientações técnicas para o 
desenvolvimento das componentes da IDE Europeia: Metadados, Especificações de Dados, 
Serviços de Rede, Partilha de Dados e Serviços, Monitorização e Elaboração de Relatórios. 
A Infra-estrutura de Dados Espaciais Europeia deverá contribuir para colmatar as necessidades 
associadas à utilização de dados provenientes de diferentes fontes a nível Europeu. Se os 
dados forem referenciados geograficamente de forma adequada, o seu potencial pode ser 
amplamente explorado num melhor conhecimento do território, contribuindo para a boa 
governação da Europa, para a protecção do Ambiente, para o desenvolvimento económico e 
social, e até mesmo para uma participação pública devidamente informada [1]. 
A iniciativa INSPIRE sempre evidenciou uma natureza inter-sectorial, prevendo-se a sua 
expansão gradual para os outros sectores (e.g. agricultura, transportes) à medida que outros 
serviços da Comissão a ela aderirem (Figura 1).  
 

 
Fig.1 – Componentes horizontais e temáticas, instituições envolvidas e fases previstas na 

iniciativa INSPIRE. 
Assim, a Directiva INSPIRE incide sobre informação espacial da responsabilidade das 
instituições públicas dos Estados Membros referente a um conjunto de temas distribuídos por 
três anexos que abrangem dados espaciais de natureza trans-sectorial e dados espaciais 
específicos do sector ambiental (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Anexos da Directiva INSPIRE e respectivos temas. 
Anexo I Anexo II 
I.1. Sistemas de referência II.1. Altitude 
I.2. Sistemas de quadrículas geográficas II.2. Ocupação do solo 
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I.3. Toponímia II.3. Ortoimagens 
I.4. Unidades administrativas II.4. Geologia 
I.5. Endereços  
I.6. Prédios  
I.7. Redes de transporte  
I.8. Hidrografia  
I.9. Sítios protegidos  
Anexo III  
III.1. Unidades estatísticas III.12. Zonas de risco natural 
III.2. Edifícios III.13. Condições atmosféricas 
III.3. Solo III.14. Características 

geometeorológicas 
III.4. Uso do Solo III.15. Características oceanográficas 
III.5. Saúde humana e segurança III.16. Regiões marinhas 
III.6. Serviços de utilidade pública e do 
Estado 

III.17. Regiões biogeográficas 

III.7. Instalações de monitorização do 
ambiente 

III.18. Habitats e biótopos 

III.8. Instalações industriais e de produção III.19. Distribuição das espécies 
III.9. Instalações agrícolas e aquícolas III.20. Recursos energéticos 
III.10. Distribuição da população — 
demografia 

III.21. Recursos minerais 

III.11. Zonas de 
gestão/restrição/regulamentação e unidades 
de referência 

 

 
Tendo em conta a diversidade de tipos de dados a que se refere, o que se pode constatar 
observando os conteúdos dos Anexos, a Directiva INSPIRE terá necessariamente um impacto 
abrangente. Estes incluem 34 tipos diferentes de dados espaciais classificados nos três grupos 
(Anexo I, Anexo II e Anexo III) que correspondem a diferentes níveis de prioridade. Os dados 
do Anexo I deverão ser preparados e disponibilizados em primeiro lugar, sendo os dos 
restantes anexos requeridos para mais tarde. Potenciais serviços incluirão a visualização de 
diferentes níveis de informação, a sobreposição de informação proveniente de diferentes 
fontes, a análise espacial e temporal dessa informação, entre outros. 
A criação de serviços de dados geográficos prevista na Directiva (e.g. Serviços de pesquisa; 
visualização, descarregamento, transformação) conjugada com o estabelecimento de medidas 
com vista à partilha de conjuntos e serviços de dados geográficos entre as autoridades 
públicas são exemplos de medidas preconizadas na directiva que permitem contemplar dois 
dos seus princípios mais relevantes: (1) “Os dados devem ser recolhidos uma vez e 
actualizados no nível em que tal possa ser realizado com maior eficácia” (2) “A informação 
geográfica proveniente de diferentes fontes, deverá poder ser combinada de forma 
transparente, através da Europa, e partilhada por diversos utilizadores e aplicações.” 
A Figura 2 apresenta um serviço de visualização WMS (Web Map Service) integrando os dados 
do SNIG e da Infra-estrutura de Dados Espaciais de Espanha (IDEE). 
 

 
a) SNIG 

 
b) IDEE 
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Fig. 2 – Serviço WMS integrando dados da IDEE e do SNIG [6]. 
 
Os Estados-Membros devem facultar o acesso aos serviços referidos na directiva através do 
Geoportal INSPIRE, que representa o ponto de acesso através da Internet para os serviços de 
dados espaciais previstos. 
Têm surgido desde a entrada em vigor da Directiva, diversos projectos Europeus centrados nas 
temáticas INSPIRE, alguns de natureza transversal e outros focados em temáticas específicas. 
O IGP participa em alguns destes projectos nomeadamente nos projectos HUMBOLDT, 
GIS4EU, EURADIN, HELM.e NATURE-SDIplus. 
O envolvimento neste tipo de projectos reveste-se de particular importância por permitir aceder 
a conhecimento e experiências úteis para a aplicação da Directiva providenciando uma 
oportunidade para testar e avaliar alguns dos desenvolvimentos requeridos em determinadas 
áreas temáticas (e.g. Endereços, Limites Administrativos, Hidrografia, Transportes, 
Conservação da Natureza) e partilhar os resultados obtidos com as comunidades de 
produtores de dados geográficos que têm que cumprir com as obrigações definidas na 
directiva. 
Destacam-se neste contexto dois projectos Europeus focados na temática da harmonização de 
dados e serviços de dados geográficos: 
• O projecto HUMBOLDT (www.esdi-humboldt.org) que pretende contribuir para a 
implementação da Infra-estrutura de Dados Espaciais Europeia (IDEE) através do 
desenvolvimento de uma arquitectura para a harmonização de dados e integração de serviços 
no contexto da directiva INSPIRE. Para tal pretende desenvolver e implementar novas 
metodologias e ferramentas para suporte aos processos de especificação de dados e de 
harmonização. 
• O projecto NATURE SDIplus (http://www.nature-sdi.eu) que visa estabelecer uma 
Rede de Melhores Práticas (Best Practice Network) no que respeita aos dados relacionados 
com a temática da conservação da natureza. Este projecto pretende estudar e contribuir para a 
implementação da Directiva INSPIRE, em especial no que diz respeito às Especificações de 
Dados dos temas relacionados com a Conservação da Natureza. 
A experiência desenvolvida no âmbito destes dois projectos será apresentada seguidamente 
no contexto do caso de estudo de dois Parques Naturais transfronteiriços, o Parque Natural do 
Douro Internacional e o Parque Natural Arribes Del Duero, localizados nas vertentes do rio 
Douro. 
 
 
3. CASO DE ESTUDO DE DOIS PARQUES NATURAIS TRANSFRONTEIRIÇOS 
3.1. O Papel da Informação Geográfica na Gestão de Áreas Protegidas 
A gestão de áreas protegidas transfronteiriças envolve diversas actividades que requerem uma 
análise adequada do território em termos de recursos, paisagens, factores e processos 
ambientais, bem como impactes das actividades humanas. Exemplos dessas actividades 
incluem [7]: 
- Definição de estratégias de longo prazo para a criação de bases de dados de recursos 
naturais da área transfronteiriça; 
- Avaliação e reporte do estado da paisagem e dos recursos naturais da região; 
- Caracterização dos processos naturais e identificação de factores que influenciam os 
recursos naturais na zona de fronteira; 
- Desenvolvimento de capacidade para prever potenciais efeitos das actividades humanas e 
dos processos naturais nos recursos da região de fronteira; 
- Promoção de uma gestão sólida e eficaz dos recursos naturais da região transfronteiriça e de 
uma colaboração dos diferentes intervenientes. 
Neste contexto a gestão de áreas protegidas transfronteiriças requer o acesso a conjuntos de 
dados geográficos dos países onde se enquadram. O acesso e utilização destes CDG surgem 
como um assunto crítico na criação e operacionalização de sistemas de informação geográfica 
(SIG) de suporte à gestão integrada de áreas protegidas transfronteiriças. 
De facto a informação geográfica desempenha um papel de relevância no domínio da gestão 
de áreas protegidas a diferentes níveis: (1) na inventariação e monitorização de espécies e 
habitats; (2) na identificação de alterações no espaço e no tempo; (3) na análise da influência 
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das actividades humanas no ambiente natural; (4) na identificação e implementação de 
políticas de gestão das áreas protegidas. 
Diversas questões devem ser consideradas na utilização de informação geográfica no 
processo de gestão de áreas protegidas. Estas questões estão associadas tanto a aspectos 
organizacionais como a aspectos técnicos de integração dos CDG e sua exploração em SIG. 
No campo organizacional têm que ser consideradas as diferenças entre países vizinhos por 
exemplo em termos de legislação sobre Conservação da Natureza e níveis de implementação 
dessa legislação, entre outros aspectos. No domínio técnico de integração de CDG 
provenientes de diferentes países e sua exploração em SIG surgem por exemplo diferenças 
em termos de sistemas de referência ou de sintaxe e semântica dos dados, que afectam a 
partilha dos dados bem como o seu grau de acessibilidade, usabilidade e fiabilidade. Apesar da 
entrada em vigor da directiva INSPIRE o acesso a dados pan-europeus harmonizados é hoje 
em dia ainda muito reduzido o que constitui um problema para qualquer esforço de integração 
da informação no contexto da gestão das áreas protegidas transfronteiriças. 
Podem ser identificados diferentes tipos de informação georreferenciada de suporte à gestão 
de áreas protegidas, dependendo das características da área e do tipo de paisagem 
dominante. Apresentam-se na Tabela 2, exemplos de CDG relevantes para uma Base de 
Dados Geográfica de apoio à gestão de áreas protegidas transfronteiriças e sua relação com 
os temas dos Anexos da Directiva INSPIRE. 
A informação geográfica disponível para a gestão de áreas protegidas transfronteiriças 
proveniente de países vizinhos regista, com elevada probabilidade, problemas de 
compatibilidade a diversos níveis nomeadamente: 
- Diferentes Sistemas de coordenadas 
- Desalinhamento de limites - lacunas e sobreposições 
- Diferentes modelos de dados 
- Diferentes Perfis de metadados 
 

Tabela 2 – Exemplos de Dados Geográficos para gestão de áreas protegidas e sua ligação 
com os temas INSPIRE. 

Dados Exemplos de Atributos  Tema INSPIRE 

UTM Distribuição de espécies e 
Habitats 

I.2. Sistemas de quadrículas 
geográficas 

Nomenclatura 
Nomes de Rios 
Nomes de Serras 
Nomes de Povações 

I.3. Toponímia 

Limites administrativos 
Limites de Distritos, Limites 
de Concelhos 
Limites de Freguesias 

I.4 Unidades Administrativas 

Rede viária Localização de estradas 
Localização de ferrovias I.7. Redes de transporte 

Rede Hidrográfica 
Localização de rios 
Localização de albufeiras 
Localização de aquíferos 

I.8. Hidrografia 

Bacias Hidrográficas Limite das Bacias  
Tipo de Bacia I.8. Hidrografia 

Limites das áreas 
protegidas 

RNAP 
ZPE 
Sítios 

I.9. Sítios Protegidos 

Modelo Digital de Terreno 
(MDT) 

Declive 
Altimetria 
Exposições 

II.1. Altitude 

Carta de Ocupação e Uso 
do Solo 

Tipos de ocupação 
Tipos de vegetação 

II.2. Ocupação do Solo 
III.4. Uso do Solo 

Ortofotos Tipos de ocupação II.3. Ortoimagens 

Carta geológica 
Sítios geológicos 
Recursos geológicos 
Falhas geológicas 

II.4. Geologia 

Tipos de solos Características III.3. Solo 
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Dados Exemplos de Atributos  Tema INSPIRE 
pedomorfológicas 

Monitorização ambiental 

Estações qualidade do ar 
Estações qualidade da água 
Estações medição de ruído 
Estações observação de 
fauna 

III.7. Instalações de 
monitorização do ambiente 

Densidade Populacional Pressão humana nos 
habitats 

III.10. Distribuição da População 
e demografia 

Planos de Ordenamento 
Planos de ordenamento das 
áreas protegidas 
Planos Directores Municipais 

III.11.Zonas de 
gestão/restrição/regulamentação

Cartas de Risco Cartas de Risco de Incêndio 
Cartas de Risco de Cheias III.12. Zonas de risco natural 

Cartas Climatéricas 
Precipitação 
Temperatura 
Insolação 

III.14. Características 
geometeorológicas 

Massas de águas costeiras  
Salinidade 
Temperatura do mar 
Profundidade 

III.15. Características 
oceanográficas 

Limites das áreas 
protegidas Áreas marinhas protegidas  III.16. Regiões marinhas 

Regiões Biogeográficas Região Atlântica 
Região Mediterrânea III.17. Regiões Biogeográficas 

Distribuição de Habitats Ocupação do solo III.18. Habitats e Biótopos 

Biodiversidade 
Monitorização de Espécies 

Dados de Presença de 
Espécies 
Habitats adequados  

III.19. Distribuição de Espécies 

Carta Geológica Localização de minas III.21. Recursos minerais 
 
Os processos envolvidos na harmonização de CDG dos Parques Naturais que constituem a 
área protegida transfronteiriça do Douro Internacional, concretizados no contexto dos projectos 
Europeus HUMBOLDT e NatureSDIplus, são objecto da secção seguinte. 
 
3.2. Harmonização de Conjuntos de dados geográficos do Parque Natural do Douro 
Internacional e do Parque Natural Arribes del Duero  
O caso de estudo transfronteiriço apresentado nesta secção envolve o Parque Natural do 
Douro Internacional e o Parque Natural Arribes Del Duero, localizados nas vertentes do rio 
Douro, no lado Português e no lado Espanhol, respectivamente. Este caso de estudo aborda 
questões relacionadas com a gestão transfronteiriça de rios internacionais e de conservação da 
natureza. O objectivo é o de utilizar um conjunto de dados geográficos comum aos dois países 
que permita ilustrar as questões de harmonização de dados e serviços de dados geográficos 
no contexto da directiva INSPIRE. Para tal, foi estabelecido um Protocolo de Colaboração entre 
o IGP e a Junta de Castilla y León, Delegacion Territorial de Zamora, Servicio Territorial de 
Médio Ambiente. 
O Parque Natural do Douro Internacional e o Parque Natural Arribes del Duero englobam o 
desfiladeiro do rio Douro e criam uma das maiores áreas protegidas internacionais da Europa, 
que abrange cerca de 190,000 ha (Figura 3-b)). O eixo do Douro/Duero e a fronteira de 
Portugal Espanha correspondem à linha amarela representada na Figura 3-a). 
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a) Vertentes 

 
b) Áreas protegidas 

Figura 3 - Rio Douro/Duero [1]. 
 
As características mais notáveis deste espaço natural são a biodiversidade e o percurso dos 
seus cursos de água, que criaram vales profundos e precipícios vertiginosos. No lado 
Espanhol, a fonte de informação é a Autoridade Regional – Junta de Castilla y León através da 
IDCyL, a IDE da Comunidade Autónoma de Castilla y León. Do lado Português os CDG 
provêem do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) por via do IGP. 
Trata-se de uma situação em que duas Áreas Protegidas transfronteiriças necessitam de dados 
geográficos harmonizados para que possam implementar de forma articulada actividades de 
planeamento e gestão nas duas áreas. A prevenção de fogos florestais, a gestão de recursos 
hídricos, a protecção e gestão de habitats e espécies são alguns exemplos dessas actividades.  
O Lobo Ibérico é uma espécie protegida presente nesta zona que necessita de uma gestão 
conjunta dos dois países para a protecção do seu habitat já que o território do lobo abrange os 
dois lados da fronteira dando origem às alcateias ibéricas. O estudo da distribuição do lobo e 
monitorização de lobos mortos (Figura 4) é um exemplo de uma actividade que necessita da 
intervenção conjunta de técnicos dos dois lados da fronteira. 
 

 
Figura 4: Distribuição e monitorização do Lobo em Portugal [8]. 

 
A observação cruzada de aves entre as margens de Portugal e de Espanha (Figura 5), com 
troca de informação essencial para o conhecimento e apoio à protecção das espécies é outra 
das actividades conjuntas que poderá beneficiar da existência de CDG dos dois países 
devidamente harmonizados.  
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Figura 5: Exemplo de observação cruzada de aves: Localização dos ninhos. 

 
O processo de harmonização dos limites dos Parques Naturais dos dois países vizinhos 
recorre às ferramentas desenvolvidas no âmbito do projecto HUMBOLDT. 
Para além de considerar a necessária harmonização dos dois CDG com as especificações de 
dados INSPIRE, foram identificados os problemas associados aos CDG dos dois países. A 
análise dos dados originais evidencia uma dupla necessidade de harmonização: (1) existência 
de diferentes sistemas de referência; (2) existência de CDG com diferentes limites, diferentes 
níveis de detalhe e desalinhamentos (Figura 6). 
 

 
a) Limites das áreas protegidas. 

 
b) Rede Hidrográfica 

Figura 6: Problemas associados aos CDG dos dois países [1]. 
 
Foram então aplicadas as ferramentas de harmonização desenvolvidas no âmbito do 
HUMBOLDT Framework (Figura 7) com o objectivo de tornar os CDG dos Estados Membros 
harmonizados e interoperáveis de acordo com as especificações dos modelos de dados da 
Directiva INSPIRE. Essas ferramentas incluem: 
• HUMBOLDT Alignment Editor (HALE) - uma aplicação que permite de forma gráfica 
definir o mapeamento entre conceitos nos conceptual schema dos CDG e definir 
transformações entre atributos destes schema; 
• Conceptual Schema Transformer (CST) - uma biblioteca que aplica a um CDG e seus 
metadados a transformação de um conceptual schema noutro conceptual schema, sendo o 
output um ficheiro no formato GML (Geography Markup Language). 
• Edge Matching Service (EMS) - uma implementação de um serviço WPS (Web 
Processing Service) que alinha os limites, removendo as lacunas e sobreposições. 
• Coordinate Transformation Service (CTS) - uma aplicação de um serviço WPS para 
transformar as coordenadas entre diversos sistemas de referência. 
 
As duas primeiras ferramentas (HALE e CST) foram utilizadas na harmonização dos CDG de 
acordo com as especificações de dados INSPIRE, tendo posteriormente sido utilizada a 
aplicação CTS para a transformação de coordenadas e a EMS para a remoção de lacunas e 
sobreposições. 
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Figura 7: Ferramentas de Harmonização de dados do HUMBOLDT Framework. 

 
A aplicação do HALE requer a consideração inicial das especificações de dados INSPIRE para 
o tema do Anexo I Sítios Protegidos (INSPIRE Data Specification on Protected Sites. 
Guidelines v 3.1.0 (03.05.2010)) [9], documento que identifica três perfis de aplicação, cada um 
com finalidades diferentes (Figura 8): 

• Perfil Simples (Simple Application Schema) - representa o CORE, com um 
número limitado de atributos, tais como: geometria, identificador, nome, tipo de 
designação, fundamentos legais, data e documentos de referência; 

• Perfil Completo (Full Application Schema) – inclui todos os atributos 
considerados relevantes para o tema “Sítios Protegidos”, nomeadamente 
atributos relacionados com factores temporais, sendo a maior parte opcional; 

• Perfil Natura 2000 (Natura 2000 Schema) - inclui todos os atributos do perfil 
completo mas tendo como atributos obrigatórios os exigidos aos Estados-
Membros para a actualização e manutenção de dados da Rede Natura2000. 

 

 
Figura 8: Perfis do tema Sítios Protegidos [9]. 

 
Para aplicação do HALE aos dados dos dois Países foi necessário estabelecer as 
correspondências dos atributos entre os schemas dos CDG e as especificações INSPIRE. A 
Figura 9 ilustra o processo aplicado aos CDG – Limites do PN Douro. 
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Figura 9: Estabelecimento de Correspondências entre os atributos do CDG – Limites do PN 

Douro e as especificações de dados INSPIRE do tema Sítios Protegidos. 
 
A utilização do HALE para definição de correspondências de forma gráfica entre conceptual 
schemas bem como a definição de transformações entre atributos desses schemas, é 
apresentada na Figura 10 para o caso do CDG - PN Douro.  
 
 
 

 
Figura 10: Correspondências entre os atributos do CDG – PN Douro e os atributos do schema 

INSPIRE usando o HALE. 
 

A ferramenta de alinhamento de limites e eliminação de lacunas e sobreposições (EMS) 
desenvolvida no âmbito do HUMBOLDT foi utilizada para compatibilizar os diferentes tipos de 
geometria (Fig.11). 
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Figura 11: Aplicação das ferramentas CTS e EMS aos Limites dos Parques Naturais dos dois 

países [1]. 
 

O Coordinate Transformation Service (CTS) foi utilizado para harmonizar os diferentes 
sistemas de referência. Neste caso, os CDG dos limites dos dois Parques Naturais 
encontravam-se nos seguintes sistemas de referência: Área protegida em Portugal - projecção: 
Datum 73, Hayford Gauss (EPSG: 27493); Área protegida em Espanha. - Projecção: ETRS 89 
UTM Zone 30N (EPSG: 25830). A aplicação CTS permitiu transformar as coordenadas dos dois 
CDG no sistema de referência WGS84.  
Este caso de estudo ilustra o tipo de problemas e as dificuldades associadas aos processos de 
harmonização da informação geográfica entre dois países vizinhos servindo ao mesmo tempo 
para testar as ferramentas desenvolvidas no âmbito do projecto HUMBOLDT. O 
estabelecimento de colaboração entre as instituições responsáveis nos dois Países contribuiu 
também para o envolvimento de novas instituições na NatureSDIplus Best Practice Network. 
 
4. CONCLUSÕES 
As Infra-estruturas da Dados Espaciais (IDE) pretendem colmatar as necessidades de 
informação geográfica e contribuir para um melhor acesso e utilização de conjuntos de dados 
geográficos (CDG) provenientes de diferentes fontes, através da disponibilização de dados e 
serviços de informação geográfica de acordo com princípios e regras comuns. 
A criação e manutenção de metadados que permitem obter um conhecimento actualizado da 
informação geográfica existente, com identificação das entidades responsáveis e das 
respectivas condições de acesso e a harmonização dos CDG e serviços a nível nacional e 
Europeu são dois dos benefícios mais frequentemente apontados para as IDE e que 
contribuem para facilitar o acesso e promover a utilização da informação geográfica. Por outro 
lado, a partilha de informação através de serviços de rede, permite que os dados estejam o 
mais próximo de quem os produz, garantindo ao utilizador um acesso a informação actualizada 
e de qualidade. As IDE contribuem ainda para a articulação entre as várias entidades públicas 
com responsabilidades na produção e disponibilização da informação geográfica, o que pode 
representar um valioso contributo para as políticas nacionais de produção e acesso a dados 
geográficos. 
A harmonização de dados geográficos é um dos aspectos mais críticos no desenvolvimento 
das IDE, e um dos pontos chave da directiva INSPIRE, requerendo um esforço e investimento 
consideráveis em termos de recursos humanos e financeiros por parte das entidades 
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responsáveis pela produção dos CDG no sentido de concretizar a criação ou transformação de 
modelos de dados geográficos de acordo com as especificações de dados estabelecidas na 
directiva. 
Os projectos HUMBOLDT e NatureSDIplus incidem de forma diversa sobre a temática da 
harmonização de dados geográficos associados à Conservação da Natureza. O 
desenvolvimento do caso de estudo associado a estes projectos reveste-se de grande 
relevância para a aplicação da directiva INSPIRE nos dois países podendo contribuir para 
fortalecer a articulação das IDE dos dois países e a expansão das actividades de colaboração 
transfronteiriça na exploração da informação geográfica em domínios ambientais, 
nomeadamente no da Conservação da Natureza. Podem ser também relevantes como suporte 
aos desenvolvimentos que as entidades responsáveis pela produção de dados geográficos de 
Conservação da Natureza têm que desencadear para lidar com as exigências da directiva 
INSPIRE. 
Os desenvolvimentos futuros associados a este caso de estudo prendem-se com a exploração 
de novas linhas de colaboração nomeadamente: (1) aplicação de outras ferramentas de 
harmonização aos dados dos dois países; (2) exploração da criação de bases de dados 
geográficas para a área transfronteiriça do Douro de acordo com as necessidades de uma 
gestão integrada; (3) Estudo de exemplos específicos (e.g. protecção e gestão de habitats e 
espécies) considerando a informação geográfica específica e mais detalhada que requerem. 
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RESUMO 
A fragmentação, a degradação e perda a dos habitats constituem as principais ameaças à 
sobrevivência de numerosas espécies. 
Este projecto pretende contribuir para quebrar o isolamento entre as populações das áreas 
protegidas, através da identificação e optimização de corredores que permitam a migração de 
espécies silvestres nelas existentes. 
Para alcançar este objectivo será desenvolvida uma metodologia inovadora baseada na 
modelação espacial das perturbações ambientais derivadas das actividades humanas e 
orientada para a identificação de áreas onde a influência humana é mínima, territórios 
considerados propícios para a existência e manutenção da vida selvagem. O estudo da 
presença e dispersão do lobo-ibérico, uma espécie silvestre sensível à pressão humana mas 
com grande capacidade de deslocação, servirá para testar esta nova estratégia de 
identificação de corredores ecológicos, funcionando como suporte de aplicação dos resultados 
da implementação ao projecto.  
Esta comunicação centra-se nos processos metodológicos desenvolvidos neste projecto 
recentemente aprovado pela FCT. O projecto pretende contribuir para aumentar a mobilidade 
entre as áreas protegidas, das espécies animais, favorecendo a persistência das espécies em 
perigo aí existentes, em especial o lobo-ibérico, e simultaneamente, contribuir para aumentar a 
biodiversidade regional, dentro e fora das áreas protegidas. 
Palavras-chave: Corredores ecológicos; Lobo-ibérico; Modelação geográfica; Modelo 
conceptual; Perturbações ambientais 
 
 
1. ENQUADRAMENTO 
Durante os últimos séculos, a expansão das áreas urbanas, da rede de infra-estruturas e com a 
intensificação da actividade agrícola e da pastorícia, estas foram progressivamente 
substituindo as grandes manchas de vegetação natural, assistindo-se a uma fragmentação da 
paisagem [1]. Quanto maior for a fragmentação do território, menores são as manchas de 
habitat contínuo e maior a distância entre habitats, contribuindo para o isolamento das 
populações e consequente aumento do risco de extinção [2, 3]. Nestas condições, em que se 
verificaram significativas perdas em importantes habitats e em que as áreas com elevados 
valores naturais se encontram isoladas e sem conectividade, a existência de uma rede de 
áreas de conservação conectadas através de corredores de ligação, contribui seguramente 
para uma protecção mais efectiva de um grande número de habitats e das espécies a eles 
associados. 
 
As áreas protegidas são geograficamente estáticas e estão, cada vez mais, isoladas pela 
destruição dos habitats em redor [4]. Este isolamento, consequência da fragmentação do 
território, transforma-as em ilhas ecológicas, constituindo uma verdadeira ameaça à 
sobrevivência de numerosas espécies, com a consequente redução da biodiversidade. [5, 6]. 
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Assim, a existência de corredores de ligação entre as áreas protegidas é um factor relevante 
para a conservação da biodiversidade. 
 
O planeamento da conservação tem assumido uma abordagem estática, isto é, as áreas são 
seleccionadas e geridas de forma a proteger a biodiversidade de hoje ou para restabelecer a 
paisagem de um histórico recente [7]. Tal abordagem torna-se desadequada no actual 
ambiente de rápida mudança. Estudos recentes têm demonstrado que as áreas protegidas 
actuais, provavelmente não irão proteger a biodiversidade num futuro em permanente mudança 
[8]. Por outro lado, muitas espécies serão obrigadas a deslocar-se em resposta às alterações 
climáticas, tendo já sido detectados muitos desses movimentos, especialmente migrações em 
altitude [9]. Como resposta a estas alterações ambientais, muitas plantas e animais irão 
deslocar-se dentro e fora das áreas protegidas, até encontrar um habitat que seja adequada, 
sendo só garantida a sua persistência se tiverem condições que permitam os referidos 
movimentos [10]. Para tal, torna-se necessário identificar corredores de conectividade entre os 
habitats adequados [11, 12]. No futuro, será este um dos maiores desafios para muitas 
espécies [7]. 
Existe um crescente consenso de que as estratégias de conservação devem prever os 
impactos das alterações climáticas [13, 14]. A adaptação às alterações climáticas e ambientais 
em geral, começa a ser considerada como parte integrante de uma nova estratégia nas 
políticas de conservação [15]. 
Espécies de elevado nível trófico, como os mamíferos carnívoros, são consideradas mais 
sensíveis à fragmentação [16]. Em geral, as espécies mais vulneráveis ao efeito barreira e 
mortalidade nas estradas são aquelas que têm elevados requisitos espaciais, como os 
carnívoros e o lobo (Canis lupus) em particular. Manter e restabelecer a conectividade dos 
habitats é vital [17], uma vez que o isolamento pode levar à redução da diversidade genética 
das populações, ao aumento do risco de extinção e à diminuição da capacidade de 
recolonização [18]. Tendo em conta o grau de ameaça do lobo-ibérico, a sua grande 
capacidade de dispersão e a quantidade de informação existente sobre a espécie, decidiu-se 
utilizar este animal como modelo para validação dos corredores identificados. A presença de 
um predador de topo, como o lobo-ibérico, funcionará como indicador de adequabilidade dos 
corredores de ligação entre as áreas protegidas em questão. 
 
 
2. OBJECTIVOS 
Este projecto de investigação, recentemente aprovado pela FCT (PTDC/AAC-
AMB/111457/2009) aborda a questão da conectividade entre áreas protegidas nacionais. 
Pretende identificar corredores preferenciais de ligação entre as referidas áreas com base na 
aplicação de uma metodologia inovadora, focada na modelação espacial da influência humana 
no território. O principal objectivo é o de delinear caminhos preferenciais para as espécies 
silvestres sobre um território transformado num gradiente do valor representativo das 
perturbações ambientais derivadas da presença e actividades humanas. 
Assim, pretende-se aplicar esta metodologia para o desenvolvimento de cenários com 
propostas de identificação de corredores de ligação entre as áreas protegidas, a fim de apoiar 
a criação de uma verdadeira rede de áreas nucleares de conservação (áreas protegidas) 
interligadas por corredores ecológicos. 
Pretende-se ainda, validar esta nova estratégia para a identificação de corredores ecológicos 
através do estudo da localização e movimentação do lobo-ibérico, uma espécie considerada 
sensível à presença e actividades humanas. 
 
 
3. MODELAÇÃO ESPACIAL DAS PERTURBAÇÕES AMBIENTAIS: GRADIENTE 
DA PRESSÃO HUMANA 
Os processos metodológicos para a modelação espacial das perturbações ambientais 
derivadas das actividades humanas irão ser desenvolvidos com base no trabalho de 
investigação “Áreas de Wilderness para a Conservação da Vida Selvagem” [19].  
Assim, considera-se que a modelação espacial da influência humana se baseia em três 
grandes temas, considerados representativos das principais perturbações ambientais: 
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presença humana, poluição do habitat e ocupação do solo. Cada um destes grandes temas, 
indicadores das principais perturbações ambientais, é constituído por um conjunto de variáveis 
espaciais que pretendem representar os diversos impactes provenientes das actividades 
humanas. Desta forma, estes temas podem ser representados de forma contínua no território, 
criando um gradiente de valores entre os respectivos extremos (Figura 1). 
 
Presença humana - pretende quantificar a 
perturbação ambiental como consequência directa 
da dispersão dos indivíduos na paisagem. 
 Poluição do habitat - pretende quantificar a 
perturbação ambiental proveniente das fontes 
poluentes lineares e pontuais.  
 
 Ocupação do solo - pretende quantificar a 
artificialidade da paisagem, no sentido de traduzir a 
intervenção humana.  

Figura 1: Principais temas relacionados com o valor das perturbações ambientais [20]. 
 
Para obter uma cartografia do gradiente das perturbações ambientais mais aproximada do seu 
real valor, pretende-se desenvolver um novo sistema pericial multi-critério, com a consulta a 
inúmeros peritos na área do ambiente e da conservação da vida selvagem. Este sistema 
pericial engloba os processos metodológicos para a modelação espacial das ameaças à vida 
selvagem. Os principais processos de análise espacial para o cálculo da intensidade e da 
amplitude das perturbações ambientais, centram-se em processos de análise de vizinhança, 
reclassificação e álgebra de mapas (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Esquema dos processos de análise espacial para quantificar o valor das perturbações 

ambientais [19]. 
 
Este método da aplicação de sistemas de suporte à decisão incorporando sistemas periciais, 
garante transparência no processo de decisão, com a apresentação dos resultados da análise 
espacial associados aos critérios atribuídos pelos peritos. Trata-se de um processo dinâmico, 
que permite que os peritos sejam confrontados com os resultados do seu próprio sistema de 
pensamento, levando-os a ter maior consciência dos seus próprios processos de formalização 
e a sintonizarem as suas respostas de acordo com a concepção dos fenómenos simulados. 
A aplicação de todo este processo metodológico, origina num gradiente de valores, contínuos 
no território, que traduzem uma aproximação simplificada da pressão humana directa ou 
indirecta sobre os habitats e consequentemente as ameaças à vida selvagem (Figura 3). 
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Figura 3: Esquema metodológico para a modelação espacial das perturbações Ambientais [20]. 
 
Os resultados obtidos na elaboração de uma representação espacial da avaliação pericial das 
perturbações ambientais não são absolutos, estando dependentes da informação de base e da 
subjectividade inerente a um sistema pericial. No entanto, considera-se, como referido 
anteriormente, que esta abordagem contribui para uma maior transparência no processo de 
decisão, com a apresentação dos resultados da análise espacial associados aos critérios 
atribuídos pelos peritos. 
O gradiente das perturbações ambientais, derivadas das actividades humanas, poderá assim 
fornecer uma ajuda efectiva na localização das áreas a conservar, bem como, na delimitação 
das zonas “tampão” e definição de corredores de ligação entre áreas protegidas [21]. 
 
 
4. ANÁLISE ESPACIAL PARA A IDENTIFICAÇÃO DE CORREDORES 
ECOLÓGICOS DE LIGAÇÃO ENTRE ÁREAS PROTEGIDAS COM BASE NO 
GRADIENTE DA PRESSÃO HUMANA 
Como já referido, este projecto pretende identificar corredores de ligação entre as áreas 
protegidas sobre um território transformado num gradiente do valor das perturbações 
ambientais. O objectivo é o de delinear caminhos preferenciais para as espécies selvagens 
com base numa superfície, que traduz, supostamente, a dificuldade acumulada em se 
afastarem da reserva.  
Para tal, utilizam-se funções de análise de conectividade que, com base em relações de 
propagação num cenário geográfico e dependentes da distância a determinado local, criam 
uma superfície de custo. Estas funções de arrastamento (spread), consistem em processos de 
análise espacial, associados aos modelos de dados em formato matricial, caracterizados por 
acumularem valores sobre uma superfície de alastramento. 
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Nesta superfície de custo, os fenómenos de propagação estão dependentes da localização das 
áreas protegidas e dos valores obtidos para o contínuo de valores das perturbações 
ambientais. Trata-se uma superfície quantitativa representativa da dificuldade acumulada das 
espécies selvagens em se afastarem das áreas protegidas, que representa o valor acumulado 
da dificuldade das espécies selvagens em percorrerem determinada distância relativamente à 
origem, neste caso, as áreas protegidas (Figura 4) 
 

 
Figura 4: a)Gradiente das perturbações Ambientais: b)Superfície de custo [21]. 

 
Este tipo de estudos, realizados com base no cálculo de uma superfície de custo, permite gerar 
cenários para apoiar a identificação de corredores de ligação, neste caso entre áreas 
protegidas, recorrendo ao cálculo do caminho mais curto sobre esta superfície de custo. 
Como exemplo de aplicabilidade desta metodologia, apresentamos um caso de estudo 
ilustrativo, a identificação de corredores de ligação entre o PN Serra de Estrela e a RN Serra 
da Malcata. Deste exercício, surge a Figura 5 – c) como um indicador das áreas mais 
permeáveis à passagem das espécies selvagens, na qual se identificam duas áreas lineares 
preferenciais para constituir propostas de corredores de ligação entre estas áreas protegidas 
(Figura 5 – d)). 
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Figura 5: Proposta de corredores de ligação entre o PN da Estrela e a RN da Malcata [20]. 

 
Para avaliar os corredores entre as áreas protegidas obtidos com base no gradiente das 
perturbações ambientais, de forma a estimar a adequabilidade destes corredores para a vida 
selvagem, recorre-se a uma espécie selvagem considerada sensível às perturbações 
ambientais, o lobo-ibérico. Assim, a área de estudo englobará o território com potencialidades 
para o lobo-ibérico, abrangendo o Norte e Centro do território continental. 
 
 
5. SITUAÇÃO DA POPULAÇAO DO LOBO-IBÉRICO EM PORTUGAL 
O lobo-ibérico é actualmente o maior predador da fauna portuguesa terrestre, sendo 
igualmente uma das espécies mais ameaçadas no nosso país. A partir do início do século XX 
verificou-se uma acentuada redução no seu efectivo populacional e na área de distribuição em 
Portugal, nomeadamente devido a uma perseguição humana intensa, à redução das suas 
presas silvestres e à destruição e fragmentação do seu habitat [22].  
Desde 1990 que o lobo possui o estatuto de espécie Em Perigo (EN - Endangered), resultado 
da existência de menos de 250 animais maturos na natureza [23, 24], estando estritamente 
protegido por legislação nacional específica (Lei 90/88, de 13 de Agosto e Decreto-Lei 139/90, 
de 27 de Abril que a regulamenta).  
No que respeita à conservação do lobo, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 [25] considera 
como principais objectivos as seguintes acções: 
1. Aumentar o efectivo da subpopulação a sul do Douro. 
2. Manter ou aumentar efectivos populacionais da subpopulação a norte do Douro. 
3. Aumentar a área de ocupação/distribuição actual da subpopulação a sul do Douro. 
4. Manter ou aumentar a área de ocupação/distribuição actual da subpopulação a norte do 
Douro. 
5. Promover a continuidade das populações ibéricas e das subpopulações a norte e sul do rio 
Douro 
Promover a continuidade implica contrariar a fragmentação do território provocada pela 
crescente implementação de infra-estruturas rodoviárias e pelo aumento da sua densidade, 
que restringem os movimentos das espécies, isolando as populações e provocando um 
declínio a longo prazo das mesmas. As estradas têm sido apontadas como responsáveis por 
grandes impactos nas populações de lobo. Um estudo recente desenvolvido pelo Grupo Lobo 
evidenciou que a construção das auto-estradas A24 e A7, no distrito de Vila Real, constitui uma 
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ameaça à mobilidade e viabilidade da população do lobo-ibérico, com um decréscimo de cerca 
de 30% do uso do espaço, em torno destas infra-estruturas, entre 2005 e 2009, sendo 2005 o 
ano em que começaram com a construção das referidas auto-estradas [26]. 
O último censo nacional de lobo [27], realizado entre 2002 e 2003, aponta para a existência de 
200 a 400 indivíduos desta espécie, distribuídos por duas subpopulações aparentemente 
isoladas: uma subpopulação a norte do rio Douro, mais estável e em contacto com a população 
espanhola, possuindo 3 núcleos populacionais (Peneda-Gerês; Alvão-Padrela e Bragança) e 
entre 45 a 54 alcateias, numa área de ocorrência regular de 12500 km2; outra subpopulação 
mais instável e fragmentada, a sul do Rio Douro, com 6 a 9 alcateias, numa área de presença 
de 3800 km2. Em Espanha, em 2002, estimou-se a população lupina em cerca de 2.000 
animais [28]. (Figura 6).  
 

 
Figura 6: Distribuição do lobo-ibérico [27]. 

 
Os territórios médios das alcateias portuguesas variam entre 100 e 300km2 [29] e as distâncias 
médias de dispersão de indivíduos desta espécie na Península Ibérica variam entre os 13km e 
os 80km [28].  
Considerando a importância de que se reveste para a conservação da espécie em causa a 
informação obtida a partir de exemplares mortos, foi implementado em 1999 o Sistema de 
Monitorização de Lobos Mortos (SMLM), que tem por objectivo a recolha e a centralização dos 
lobos encontrados mortos em Portugal [30]. 
Como se pode observar na Figura 7, praticamente todos os lobos mortos, foram encontrados 
na área de presença regular da espécie, segundo a distribuição estimada no censo nacional do 
lobo realizado em 2002/2003 [27]. Apenas o animal recolhido no Concelho de Idanha-a-Nova, 
em 2004, se encontrava bastante afastado da área de presença habitual da espécie, do que se 
depreende tratar-se de um animal migrante. 
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Figura 7: Localização dos lobos mortos recolhidos no âmbito do Sistema de Monitorização de 
Lobos Mortos [30]. 
 
O elevado nível de mortalidade detectado no núcleo Peneda/Gerês poderá resultar do facto de 
esta ser a área de maior incidência de prejuízos nos animais domésticos, em consequência do 
pastoreio livre de bovinos e equinos que se pratica nesta zona. No entanto, a mortalidade de 
lobo neste núcleo populacional lupino não terá um impacto tão significativo como o registado 
na subpopulação a Sul do Douro. Enquanto no primeiro a recuperação com ocupação dos 
territórios vazios resultado da destruição de alcateias é rápida, a Sul do Douro, a população 
lupina é mais reduzida, a recolonização de um território vago será muito mais difícil. O 
isolamento desta população, bem como a existência de outras ameaças como a baixa 
disponibilidade de presas e a fragmentação do habitat, podem tornar a mortalidade de origem 
antropogénica um factor limitante para a conservação desta subpopulação a Sul do Douro [30].  
 
Modelação do habitat do lobo-ibérico 
No presente projecto de investigação iremos aprofundar o conhecimento sobre a distribuição 
desta espécie recorrendo à recolha de informação geográfica existente, à modelação da 
adequabilidade do habitat para o lobo-ibérico, à realização de um estudo sobre as atitudes 
públicas para com o lobo e à monitorização da sua presença nos corredores de ligação entre 
as áreas protegidas identificados com base no gradiente da pressão humana. 
A modelação ecológica consiste na análise das relações entre as espécies e as condições 
ambientais que as rodeiam e na elaboração de modelos matemáticos que as consigam explicar 
e predizer. Estes modelos são necessariamente reduções a dimensões compreensíveis pela 
mente humana das várias forças que actuam sobre uma espécie e conjugam frequentemente a 
utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) com ferramentas estatísticas 
multivariadas para descrever as relações pretendidas bem como torná-las espacialmente 
explícitas [31]. 
Para a maioria das espécies não se conhecem modelos que descrevam a sua dispersão. 
Como tal, e como ponto de partida à definição de corredores ecológicos, toma-se como 
premissa que um habitat adequado a uma espécie é também adequado à sua dispersão [33, 
33]. 
Assim, o modelo de adequabilidade de habitat a construir para o lobo utilizará dados de 
presença da espécie obtidos nos últimos 10 anos e um conjunto de variáveis que podem 
condicionar a sua presença, dividido em 3 categorias: topografia, ocupação do solo e 
perturbação humana, ver Tabela 1. 
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Tabela 1. Variáveis ambientais a utilizar na modelação do habitat para o lobo-ibérico. 
Topografia Ocupação do solo Perturbação Humana 
Altitude Carta de Ocupação do Solo Densidade populacional 
Declive Distância a linhas de água Distância a localidades 
Posição topográfica Densidade do copado Distância à estrutura 

rodoviária 
 
A altitude está relacionada tanto com o afastamento da presença humana como com a 
presença de gado em regime extensivo. O declive evidencia a dificuldade de movimento na 
área de estudo. A posição topográfica caracteriza preferências de ocupação e dispersão da 
espécie. As linhas de águas estão relacionadas com zonas preferenciais para reprodução e 
como corredores ecológicos potenciais. A ocupação do solo reflecte a disponibilidade de abrigo 
para o lobo e suas presas silvestres, bem como a humanização do meio. A densidade do 
copado está igualmente relacionada com a disponibilidade de abrigo para o lobo bem como 
para as suas presas silvestres. Quanto à presença humana directa, serão utilizadas a distância 
à estrutura rodoviária regional (estradas nacionais e auto-estradas) e um índice que relaciona a 
densidade populacional e a distância euclidiana às localidades da área de estudo. 
Das diversas ferramentas de modelação disponíveis para delinear a distribuição de espécies, 
optou-se por adoptar a da Máxima Entropia [34] e o software associado Maxent, disponível 
gratuitamente online: (http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/). O princípio da Máxima 
Entropia assenta no pressuposto de que quando se pretende obter uma aproximação a uma 
distribuição de probabilidades desconhecida (neste caso, a presença de uma espécie), a 
melhor metodologia é assegurar que essa aproximação satisfaça qualquer constrangimento 
conhecido sobre a distribuição desconhecida e quando sujeita a esses constrangimentos a 
distribuição deverá ter máxima entropia, isto é, ser o mais próximo possível do uniforme. Os 
constrangimentos conhecidos representam a relação entre os pontos de presença da espécie e 
as variáveis ambientais utilizadas na modelação. 
Esta metodologia tem demonstrado bons resultados em casos onde existem apenas dados de 
presença da espécie em estudo, com número baixo de amostras, não existindo dados 
fidedignos sobre a ausência da mesma [35]. 
O resultado final será um mapa de adequabilidade de habitat para o lobo, variando entre 0 
(inadequado) e 100 (óptimo), o qual poderá ser divido em classes discretas (óptimo, utilizável, 
ocasional evitado) nas análises posteriores. 
 
Atitudes públicas para com o lobo 
Tendo em conta que a perseguição humana foi, e ainda é, um dos factores limitantes para a 
distribuição do lobo em Portugal, será fundamental perceber qual o sentimento das populações 
e entidades gestoras do território, dentro dos corredores que forem identificados.  
Para tal serão realizados inquéritos escritos aos grupos de interesse das regiões cruzadas 
pelos corredores ecológicos definidos. O tratamento estatístico desta informação servirá tanto 
para a selecção dos melhores corredores a implementar como para a definição dos locais e 
grupos de interesse junto dos quais de devem realizar acções de sensibilização ambiental. 
Estas acções visam o melhoramento da percepção local para com a espécie, de modo a que 
não inviabilizem a funcionalidade e o sucesso dos corredores definidos. 
 
Monitorização do lobo-ibérico  
Pretende-se monitorizar a presença do lobo dentro dos corredores ecológicos identificados, de 
forma a comprovar a sua adequabilidade para a espécie, identificar potenciais ameaças de 
forma a sugerir medidas mitigadoras que permitam melhorar a qualidade ecológica dos 
corredores de ligação propostos e consequentemente a mobilidade desta espécie no nosso 
País. 
A monitorização do lobo será realizada com o recurso a diversas metodologias de recolha de 
dados, de forma a optimizar a informação obtida, nomeadamente: 
- Procura de indícios de presença de lobo, nomeadamente dejectos, os quais serão sujeitos 
a validação genética para comprovação da sua proveniência específica; 
- Armadilhagem fotográfica, utilizando câmaras fotográficas com sensores de movimento;  
- Estações de escuta, recorrendo a uivos simulados. 
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6. AVALIAÇÃO DOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE AS ÁREAS 
PROTEGIDAS: CONSERVAÇÃO DO LOBO-IBÉRICO 
A distribuição real e potencial do lobo-ibérico será utilizada para avaliar a adequabilidade dos 
corredores de ligação entre as áreas protegidas identificados com base no gradiente das 
perturbações ambientais derivados das actividades humanas. Esta avaliação será feita com 
recurso a informação geográfica proveniente de estudos anteriores [27], à modelação do 
habitat do lobo e a dados provenientes do trabalho de campo realizado para a monitorização 
do lobo dentro dos corredores propostos.  
Desta forma, teremos uma gradação relativa à adequabilidade para o lobo-ibérico dos diversos 
corredores identificados. Acrescentando, ainda, a varíável comportamental da população 
humana local, derivada do estudo realizado no contexto deste projecto “As atitudes públicas 
para com o lobo”, será possível identificar pontos críticos dentro dos corredores (Figura 8). 
Desta forma, poderão surgir recomendações e medidas mitigadoras que permitam melhorar a 
qualidade ecológica dos corredores de ligação identificados. 
 

 
Figura 8: Esquema metodológico para a avaliação dos corredores com base na distribuição do 

lobo-ibérico. 
 
A definição da morfologia dos corredores de ligação entre as áreas protegidas irá obedecer a 
critérios periciais relacionados com a largura (máxima e mínima) e seu comprimento máximo, 
ou seja, a distância considerada adequada para garantir a conectividade entre as áreas 
protegidas, de forma a aumentar a mobilidade desta espécie no nosso País. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a constituição de uma rede de reservas pretende-se criar as condições necessárias para 
a protecção e a persistência da biodiversidade, o que implica considerar não só a 
representatividade das espécies a proteger, mas também a dimensão das áreas protegidas e a 
sua conectividade.  
Estudos sobre o potencial impacto da fragmentação dos habitats na movimentação das 
espécies em resposta a uma mudança ambiental, nomeadamente alterações climáticas, 
indicam que a fragmentação constitui uma verdadeira barreira à circulação de algumas 
espécies. Esta incapacidade das espécies se moverem através de ambientes inóspitos irá, 
provavelmente, impedir a sua expansão para além das fronteiras das áreas protegidas. A 
criação de sistemas de reservas eficazes que permitam uma melhor ligação entre as áreas 
protegidas surge assim como maior premência. 
Recomendações genéricas, relacionadas com a arquitectura de um sistema de reservas para a 
conservação, salientam a importância da conectividade entre as áreas. É importante assegurar 
a ligação entre as áreas protegidas para permitir a migração de espécies e a troca genética 
entre as populações. A criação de corredores ecológicos que permitam a ligação entre as 
populações dos habitats fragmentados é, assim, uma das estratégias possíveis e desejáveis.  
A proposta metodológica que se apresenta pretende contribuir para assegurar a conectividade 
entre áreas de conservação adaptando a modelação geográfica das perturbações ambientais 
derivadas das actividades humanas, à identificação de corredores de ligação entre as áreas 
protegidas. Assim, pretende-se gerar uma superfície indicadora do grau de dificuldade do 
afastamento da área protegida com base no gradiente da pressão humana, para as espécies 
mais sensíveis às actividades humanas.  
O lobo-ibérico surge como a espécie seleccionada para avaliar e validar o processo 
metodológico desenvolvido no projecto. A actualização da informação sobre a distribuição do 
lobo, contribuindo para aumentar o conhecimento sobre a espécie e, consequentemente, 
melhorar a gestão/conservação da mesma. Considerando a distribuição e características do 
lobo-ibérico, será recomendável expandir o projecto a todo o território da Península Ibérica. 
Em síntese, o projecto pretende contribuir para aumentar a mobilidade das espécies selvagens 
entre as áreas protegidas em causa, favorecendo a persistência das espécies em perigo aí 
existentes, em especial a do lobo-ibérico e, desta forma, pretende-se promover a 
biodiversidade dentro e fora das áreas protegidas, na área de estudo. 
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RESUMO 
O tratamento da informação relativa à vegetação privilegiou a informação existente e 
disponível, optando-se por construir algumas cartas com base na cartografia dos Habitats 
referidos na directiva n.º 92/43/CEE do Concelho de 21 de Maio, executada pelo Instituto 
Superior de Agronomia, resultante do processo de avaliação técnica para proposta de 
classificação de Sítio da Rede Natura 2000. 
Este trabalho não cartografa a distribuição de cada um dos habitats relevantes mas manchas 
onde coexistem diferentes habitats sem indicação quantitativa do seu peso relativo em cada 
mancha. A única indicação do peso relativo de cada habitat na mancha é a sua posição na lista 
de habitats que descreve o conteúdo de cada mancha. 
Definiram-se assim critérios e ponderações que permitiram hierarquizar o valor 
conservacionista dos diferentes habitats, assim como das manchas complexas que estão 
cartografadas. 
Estes critérios foram definidos em função de dois pontos de vista diferentes: critérios de 
importância relativa dos habitats em função de prioridades locais e regionais de conservação, 
definidos pela equipa do plano e critérios de importância relativa dos habitats em função do 
texto da directiva, a que se chamou nível comunitário. 
Como a posição do habitat na composição da mancha tem importância para a definição da 
carta de vegetação, pois traduz a dominância de uns em relação aos outros, foi necessário 
criar seis novos campos (número máximo das composições) que traduzem a posição do habitat 
e consequentemente a sua presença na mancha, e o número total de habitats na mancha.  
Construiu-se assim uma formula matemática que teve em conta os critérios descritos assim 
como ponderações atribuídas a cada tipo de habitat.  
Palavras-chave: Carta de Valores da Vegetação, Habitats, Rede Natura 
 
 
Introdução 
A integração de informação de biodiversidade em processos de planeamento não é feita de 
uma forma directa nem simples. Ignorar a existência deste facto tem provocado sérios 
problemas em processos de planeamento, principalmente em dois níveis: 
1) Atrasos permanentes e profundos no processo, decorrentes da tentativa de ter toda a 
informação julgada necessária; 
2) Más soluções de planeamento decorrentes da assimetria da informação existente e da 
convicção de que a informação existente traduz suficientemente a realidade 
Estas são as principais razões pelas quais as áreas protegidas em Portugal foram geridas anos 
a fio sem planos de ordenamento, com processos de planeamento sempre em curso. E são 
também razões para que a aplicação concreta de planos longa e penosamente elaborados se 
revele rapidamente desadequada. 
Por estas razões, foi com especial cuidado que se abordou a forma de integrar a informação de 
biodiversidade no Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC). 
Nesta comunicação discute-se a forma como foi integrada a informação referente à flora e 
vegetação no Plano de Ordenamento do PNSAC que obedeceu aos princípios gerais 
adoptados na elaboração do Plano: 
• Sistematizar e integrar a informação existente, não se prevendo a recolha de nova 
informação de base; 
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• Construir um Sistema de Informação geográfica e georeferenciar toda a informação; 
• A selecção da informação deve ter em conta a sua relevância para a produção de 
documentos de suporte à decisão; 
• Os resultados devem decorrer de processos explicitamente claros que permitam o 
escrutínio dos seus fundamentos. Consequentemente a verificação de erros nos resultados 
deve conduzir à redefinição dos processos e critérios que a eles conduzem e não a alterações 
directas nas propostas finais. 
 
 
Enquadramento geográfico 
O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros foi criado em 1979, com os objectivos 
gerais de proteger os aspectos naturais existentes, defender o património arquitectónico e 
cultural, promover o desenvolvimento das actividades artesanais e a renovação da economia 
local, bem como o repouso e o recreio ao ar livre. 
Com uma área aproximada de 38 000 hectares, compreende duas Regiões: Centro e Lisboa e 
Vale do Tejo, e dois distritos: Leiria e Santarém, abrangendo parcialmente sete concelhos: 
ALCANENA, ALCOBAÇA, OURÉM, PORTO MÓS, RIO MAIOR, SANTARÉM E TORRES 
NOVAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1: Enquadramento Administrativo 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
Foi feita a sistematização e referenciação geográfica da informação referente à flora. 
Considerou-se que os dados existentes, a partir de informação pontual sobre as espécies, não 
eram suficientes para a sua utilização na definição do zonamento das áreas segundo o seu 
interesse conservacionista. 
Como é frequente e comum, a informação coligida sobre flora é pontual e resulta dos 
objectivos que deram origem à recolha de informação, sendo incomportável admitir que é no 
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processo de planeamento que devem ser feitos estudos de base de distribuição da flora com 
objectivos de planeamento. A base de dados disponível tinha muitas lacunas do ponto de vista 
da homogeneidade da informação sobre a distribuição das espécies, nomeadamente: 
• A definição dos vários pontos de inventário não obedecia a critérios que permitissem 
uma visão de conjunto, mas aos diferentes objectivos que estiveram subjacentes a cada um 
dos estudos que os motivaram; 
• A localização geográfica dos pontos de inventário nem sempre foi possível para uma 
precisão maior que a da quadrícula de 1Km por 1Km, que parece ajustada para a informação 
referente à fauna, mas é insuficiente para a informação referente à flora. Esta falta de rigor na 
localização impede a utilização de modelos de inferência que permitam relacionar a informação 
disponível com fontes de informação indirecta (como o uso do solo ou a informação referente 
às formações vegetais). 
Estes condicionalismos implicaram que os objectivos de conservação da flora fossem 
subsumidos no trabalho feito para as formações vegetais. 
 
Carta dos habitats da Rede Natura 
A informação disponível para a integração de preocupações de conservação da vegetação no 
Plano de Ordenamento ficou assim reduzida à cartografia dos habitats naturais da Rede Natura 
disponível no momento de elaboração do plano. 
Esta cartografia, como também é frequente, não era uma cartografia definitiva e embora de 
razoável definição para o plano (escala 1/ 25 000) não era uma cartografia de habitats isolados, 
mas uma interpretação das formações vegetais com base em critérios técnicos que implicam a 
definição de manchas não homogéneas de habitats. Vale a pena por isso compreender melhor 
a natureza dessa informação. 
 
O coberto vegetal 
O coberto vegetal do PNSAC é, sobretudo, influenciado por uma intervenção prolongada de 
diferentes actividades humanas. As variações observáveis na paisagem vegetal, patente num 
mosaico variado, são o resultado de um gradiente temporal e de intensidade da forma como 
essas actividades têm sido praticadas. Para além dos factores antrópicos, o clima a geologia e 
os solos são também, elementos determinantes do actual coberto vegetal.  
Os solos quanto à sua composição e estrutura merecem aqui uma referência especial, 
necessariamente curta e simplista. O substrato dominante no PNSAC é o calcáreo, com 
excepção de manchas detríticas siliciosas mais perceptíveis a sul do Parque e no Arrimal.  
Os calcáreos são, grosso modo, mais ou menos puros e de estratigrafia espessa, ou margosos 
de estratigrafia fina, frequentemente em plaquetas. Os primeiros dão origem a solos vermelhos 
descarbonados e os segundos a solos calcáreos margosos. O comportamento das águas 
pluviais nestas duas classes de substrato, no que diz respeito à sua disponibilidade hídrica 
para as plantas, é um elemento fundamental na interpretação do coberto vegetal desta Área 
Protegida.  
Neste quadro, a Vegetação Natural Potencial (VNP) compreende três grandes grupos: 
1) Azinhais sobre os calcáreos duros cársicos de fraca retenção de água pertencentes 
à série de vegetação Lonicero implexea-Querceto rotundifoliae S.; 
2) Carvalhais de carvalho – cerquinho da série Arisaro-Querceto broteroi S., nos 
locais de maior disponibilidade hídrica que correspondem a substratos mais margosos, bases 
de encostas e depressões com acumulação de solo e; 
3) Sobreirais sobre depósitos detríticos siliciosos: Asparago aphylli-Querceto suberis 
S. 
Os vestígios de galerias ripícolas de amieiros têm carácter residual por acção humana, os 
núcleos de carvalho-negral e matorrais de loureiro também, mas sobretudo por inadaptação 
ecológica. O variado mosaico de vegetação actualmente existente, dominado por comunidades 
arbustivas, resulta da alteração imposta por actividades humanas ou por situações especiais 
muito circunscritas ecologicamente. 
A cartografia dos Habitats referidos na directiva n.º 92/43/CEE do Concelho de 21 de Maio, foi 
executada por uma equipa do Instituto Superior de Agronomia, resultante do processo de 
avaliação técnica para proposta de classificação de Sítio da Rede Natura 2000, da área 
correspondente ao Maciço Calcareo Estremenho – Figura 2.  
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Este trabalho não cartografa a distribuição de cada um dos habitats relevantes mas manchas 
onde coexistem diferentes habitats, sem indicação quantitativa do seu peso relativo em cada 
mancha. A única indicação do peso relativo de cada habitat na mancha é a sua posição na lista 
de habitats que descreve o conteúdo de cada mancha. 
 

 
Figura 2: Carta dos habitats da Rede Natura 

 
Interesse conservacionista local e regional dos habitats presentes 
A primeira questão que se põe, do ponto de vista do ordenamento, é saber como transformar 
uma informação de presença de um determinado elemento, num factor de ponderação da 
decisão final. Definiram-se critérios e ponderações que permitiram hierarquizar o valor 
conservacionista dos diferentes habitats e depois das manchas complexas que estão 
cartografadas. Estes critérios foram definidos em função de dois pontos de vista diferentes: 
• Critérios de importância relativa dos habitats em função de prioridades locais e 
regionais de conservação, definidos pela equipa do plano. 
• Critérios de importância relativa dos habitats em função do texto da directiva, a que se 
chamou nível comunitário; 
Os Habitats presentes na área do PNSAC foram agrupados e hierarquizados segundo o seu 
valor local ou regional de conservação de acordo com os seguintes critérios: 
I. Habitats com componente hidrológica: 
3110 - Charcos temporários mediterrânicos. 
3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação do tipo Magnopotamion ou  Hydrocharition. 
3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes 
II. Habitas endémicos, paleoclimáticos e de tipicidade biótica ou abiótica regional: 
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6210 - Formações naturais secas e fácies de desmatação em calcáreos (Festuco brometalia) – 
importantes habitats de orquídeas. 
8240 - Rochas calcárias nuas. 
5230 - Matagais de Laurus nobilis. 
8210 - Vegetação casmósfita das vertentes rochosas calcárias. 
8130 - Depósitos rochosos de vertente mediterrânicos ocidentais. 
8310 - Grutas não exploradas pelo turismo. 
5110 - Formações estáveis de Buxus sempervirens das formações rochosas calcárias 
(Berberidion p.). 
9230 - Carvalhais galaico-portugueses com Quercus pyrenaica. 
III. Habitats prioritários com excelente representatividade e excelente ou bom estado de 
conservação: 
6220 - Subestepes de gramíneas e plantas anuais (Thero-Brachypodietea). 
6110 - Prados calcáreos cársicos (Alysso-Sedion albi). 
IV. Habitats de comunidades no seu óptimo ecológico: 
9330 - Florestas esclerófilas mediterrânicas: florestas de Quercus suber.  
9340 - Florestas esclerófilas mediterrânicas: florestas de Quercus rotundifolia. 
9240 - Carvalhais de Quercus faginea. 
V. Outros habitats: 
5330 - Matos termomediterrânicos pré-estepários de todos os tipos. 
5335 - Matos termomediterrânicos de Cylisus e Genista. 
6410 - Prados de molíneas em calcáreo e argila (Eu-Molinion). 
6420 - Prados mediterrânicos de ervas altas e juncos (Molinio-Haloschoenion). 
Estes critérios foram definidos pelo método de consulta a especialistas, por falta de critérios 
nacionais e locais de definição da importância relativa de valores naturais (apenas com a 
aprovação do novo regime jurídico de conservação em 2008 passou a haver, explicitamente, a 
obrigação do Estado Português fazer um inventário e um cadastro de valores naturais que 
suporte medidas nacionais de conservação de espécies e habitats com base em critérios 
nacionais. Infelizmente o Estado não cumpriu a sua obrigação legal no prazo previsto, dois 
anos, e Portugal continua ser ter um cadastro de valores naturais). 
Aos grupos definidos de acordo com os critérios acima descritos foram atribuídos pesos – 
Tabela1. 

Tabela 1: Pesos atribuídos por Grupo de Habitat 
 

Grupos de Habitats Peso 
I 10 
II 8 
III 4 
IV 3 
V 1 

 
Estes pesos resultam também de discussões com especialistas e ensaios sobre a cartografia, 
havendo uma clara intenção de atribuir aos dois primeiros grupos uma relevância tal que a sua 
presença numa mancha, pelo menos nas primeiras posições, por si só atribuísse a essa 
mancha um elevado valor de conservação, dada a raridade local destes habitats. 
 
Homogeneidade e diversidade das manchas cartografadas 
Sabendo que a cartografia continha informação para complexos de habitats, e não para 
habitats isolados, era importante encontrar forma de garantir que a atribuição de um elevado 
valor de conservação a uma mancha correspondia a uma mancha verdadeiramente importante, 
e não apenas a uma mancha que continha marginalmente um habitat importante. 
Não havia informação sobre a importância relativa de cada habitat na mancha, excepto que a 
ordem pela qual os habitats eram descritos nas manchas não era arbitrária, isto é, os habitats 
com maior peso na mancha eram identificados em primeiro lugar, até ao máximo de seis 
habitats por mancha. 
Optou-se então por um processo que permitisse a integração de dois aspectos diferentes:  
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• O efeito de homogeneidade ou heterogeneidade da mancha na atribuição de um valor 
para a conservação;  
• O efeito da posição relativa de cada habitat na descrição da mancha. 
Adicionaram-se à tabela do tema dos Habitats seis novas colunas que foram preenchidas com 
o valor dos pesos atribuídos a cada um dos Habitats, na coluna correspondente à ordem em 
que apareciam na descrição da mancha, de acordo com a Tabela 2. 
 
 
Tabela 2: Pesos atribuídos por Habitat, de acordo com a ordem 

DESIGNAÇÃO DESIG1 DESIG2 DESIG3 … Total (N) col1 col2 col3 col4 col5 col6 
…..    … … … … … … … … 
5330 5330 0 0 … 1 1 0 0 0 0 0 
5330+8210 5330 8210 0 … 2 1 8 0 0 0 0 
5330+8210+6220 5330 8210 6220 … 3 1 8 4 0 0 0 
…..    … … … … … … … … 
 
A homogeneidade da mancha é positiva para a conservação quando os habitats presentes têm 
maior valor de conservação. Pelo contrário, se a mancha é homogénea mas constituída por 
habitats pouco relevantes, a mancha tem menor interesse conservacionista. Por isso acentuou-
se o significado conservacionista da homogeneidade de cada mancha aplicando um coeficiente 
de valorização ou desvalorização consoante a relevância dos habitats tal como definida no 
início, isto é: 
• Quando é menor o interesse conservacionista do Habitat (peso ≤ 7), o coeficiente de 
valorização aumenta com o número de Habitats na mancha (N); 
• Quando é maior o interesse conservacionista do Habitat (peso ≥ 7), o coeficiente de 
valorização decresce com o número de Habitats na mancha (N), ou seja à medida que a 
mancha se torna heterogénea. 
Assim, o peso de cada Habitat é multiplicado pelo respectivo coeficiente de valorização, de 
acordo com a seguinte condição: 
• Se Peso do Habitat ≤7, é atribuído o coeficiente expresso na Tabela 3. 
Tabela3: Valor crescente para os coeficientes  

Nº Habitats Coeficiente 
N = 1 0,95 
N = 2 0,96 
N = 3 0,97 
N = 4 0,98 
N = 5 0,99 
N = 6 1,00 

 
• Se Peso do Habitat> 7, é atribuído o coeficiente expresso na Tabela 4. 
Tabela4: Valor decrescente para os coeficientes 

Nº Habitats Coeficiente 
N = 1 1,05 
N = 2 1,04 
N = 3 1,03 
N = 4 1,02 
N = 5 1,01 
N = 6 1,00 

 
Na Tabela 5 é apresentado um exemplo de alteração da tabela inicial. 
Tabela 5: Exemplo de atribuição de coeficientes 

DESIGNAÇÃO .. Total (N) col1a col2a col3a .. col1a col2a col3a .. 
….. .. … … … … .. … … … ..

5330 .. 1 1 0 0 .. 0,95 0 0 ..

5330+8210 .. 2 1 8 0 .. 0,96 8,32 0 ..

5330+8210+6220 .. 3 1 8 4 .. 0,97 8,24 3,88 ..
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….. .. … … … … .. … … … ..

 
Os campos foram preenchidos recorrendo a querys como mostra a Figura3. 
 
 
Se [col1] ≤ 7 and [Total] = 1 então calculate [col1A] = [col1] * 0,95 
Se [col1] ≤ 7 and [Total] = 2 então calculate [col1A] = [col1] * 0,96,... 
Se [col1] ≤ 7 and [Total] = 6 então calculate [col1A] = [col1] * 1 
.... 
Se [col6] ≤ 7 and [Total] = 1 então calculate [col6A] = [col1] * 0,95 
Se [col6] ≤ 7 and [Total] = 2 então calculate [col6A] = [col1] * 0,96, … 
Se [col6] ≤ 7 and [Total] = 6 então calculate [col6A] = [col1] * 1 
 
 
Se [col1]> 7 and [Total] = 1 então calculate [col1A] = [col1] * 1,05 
Se [col1]> 7 and [Total] = 2 então calculate [col1A] = [col1] * 1,04, … 
Se [col1]> 7 and [Total] = 6 então calculate [col1A] = [col1] * 1 
 … 
Se [col6]> 7 and [Total] = 1 então calculate [col6A] = [col1] * 1,05 
Se [col6]> 7 and [Total] = 2 então calculate [col6A] = [col1] * 1,04, … 
Se [col6]> 7 and [Total] = 6 então calculate [col6A] = [col1] * 1 
 
Figura 3: Forma automática de atribuição de coeficientes  
 
 
Posição relativa dos habitats nas manchas 
As manchas cartografadas definem aglomerados de habitats com uma ordem não arbitrária, 
como já referido, já que a posição de cada habitat na descrição da mancha traduz dominância 
relativa (do primeiro para o último habitat referidos em cada mancha há uma ordem 
decrescente de importância) tendo sido necessário encontrar uma fórmula que permitisse 
integrar esta informação de forma correcta. 
Para evitar a introdução de distorções decorrentes do maior ou menor número de habitats de 
cada mancha (como aconteceria com uma média simples dos valores obtidos após a aplicação 
dos coeficientes adoptados) foi necessário definir uma fórmula de correcção: 
 

 
Σ pesos de cada habitat * CC 

               
Σ numeradores dos coeficientes de correcção                   *  N.º Habitats na mancha 

 
            Σ denominadores dos coeficientes de correcção 
 
 
 
Em que [CC] é o Coeficiente de correcção que valoriza a posição do habitat na mancha tendo 
em conta a posição do Habitat – Tabela 6. 
 
Tabela 6: Coeficiente de correcção em função da posição do Habitat 

Posição do Habitat CC 
1º  Habitat 6/6 
2º  Habitat 5/6 
3º  Habitat 4/6 
4º  Habitat 3/6 
5º  Habitat 2/6 
6º  Habitat 1/6 
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Como o numerador da fórmula é sempre constante para os diferentes valores de N, adicionou-
se uma nova coluna [(Deno_fc) - denominador da formula de correcção], em que os campos 
foram preenchidos consoante o número de habitats existente na mancha – Tabela 7, dando 
origem à Tabela 8. 

Tabela 7: Valor em função do número de Habitats 
N Valor do denominador Valor 

N = 1 (6)/(6)*1 1 
N = 2 (6+5)/(6+6)*2 11/6=1,83
N = 3 (6+5+4)/(6+6+6)*3 15/6=2,5 
N = 4 (6+5+4+3)/(6+6+6+6)*4 18/6=3 
N = 5 (6+5+4+3+2)/(6+6+6+6+6)*5 20/6=3,33
N = 6 (6+5+4+3+2+1)/(6+6+6+6+6+6)*6 21/6=3,5 

 
Tabela 8: Atribuição de formula de correcção 

DESIGNAÇÃO .. Total (N) .. col1a col2a col3a .. Deno_fc 
….. .. … .. … … … .. … 

5330 .. 1 .. 0,95 0 0 .. 1 
05330+8210 .. 2 .. 0,96 8,32 0 .. 1,83 

5330+8210+6220 .. 3 .. 0,97 8,24 3,88 .. 2,5 
….. .. … .. … … … .. … 

 
Para a aplicação da fórmula completa adicionou-se novamente uma última coluna (Fc) que foi 
preenchida da seguinte forma: 
• Todas as manchas com N = 1: Fc = ([col1a] * 6/6) / (Deno_fc) 
• Todas as manchas com N = 2: Fc = ([col1a] * 6/6 + [col2a] * 5/6) / (Deno_fc) 
• …. 
• Todas as manchas com N = 6: Fc = ([col1a] * 6/6 + [col2a] * 5/6 + ….+      [col6a] * 
1/6) / (Deno_fc). 
Na Tabela 9 encontra-se um exemplo da aplicabilidade da fórmula atrás descrita. 
 

Tabela 9: Exemplo da aplicabilidade da Formula de Correcção 
DESIGNAÇÃO .. col1a col2a col3a .. Deno_fc Fc 

….. .. … … … .. … … 

5330 .. 0,95 0 0 .. 1 (0,95*6/6)/1=0,95 
05330+8210 .. 0,96 8,32 0 .. 1,83 (0,96*6/6+8,32*5/6)/1,83=4,31 

5330+8210+6220 .. 0,97 8,24 3,88 .. 2,5 (0,97*6/6+8,24*5/6+3,88*4/6)/2,5=4,17
….. .. … … … .. … … 

 
 
Resultados 
Concluída a aplicação dos critérios a carta de interesse regional dos Habitats obtêm-se 
dividindo os valores obtidos pela fórmula de correcção em 5 classes cujos limites foram 
aferidos em função do conhecimento directo da realidade existente, como mostra a Tabela 10. 
Tabela 10: Classes de Habitats segundo o interesse regional 

Intervalo Classe Designação 
[0.95-3.91] 1 Pouco Significativo 

[3.91-4.50] 2 Significativo 
[4.50-5.50] 3 Relevante 
[5.50-7.50] 4 Importante 
[7.50-9.85] 5 Muito Importante 

 
Na Figura 4 apresenta-se o resultado da aplicação da metodologia atrás descrita que deu 
origem à carta de interesse regional dos Habitats definidos para a Rede Natura, do PNSAC. 
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Figura 4: Carta de interesse regional dos Habitats definidos para a Rede Natura 

 
Interesse conservacionista comunitário dos habitats  
Para a determinação do valor comunitário dos Habitats foi utilizada mesma metodologia, 
adoptando os seguintes critérios: 
I. Habitats prioritários, endémicos, paleoclimáticos e de tipicidade biótica ou abiótica regional: 
6210 - Formações naturais secas e fácies de desmatação em calcáreos (Festuco brometalia) - 
importantes habitats  de orquídeas. 
8240 - Rochas calcárias nuas. 
3170 - Charcos temporários mediterrânicos. 
5230 - Matagais de Lauros nobilis. 
8210 - Vegetação casmósfita das vertentes rochosas calcárias. 
8130 - Depósitos rochosos de vertente mediterrânicos ocidentais. 
8310 - Grutas não exploradas pelo turismo. 
3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação  do tipo Magnopotamion ou Hydrocharition. 
9230 - Carvalhais galaico-portugueses com Quercus robur  ou Quercus pyrenaica. 
II. Outros habitats prioritários de excelente representatividade e excelente ou bom estado de 
conservação: 
6220 - Subestepes de gramíneas e plantas anuais (Thero-Brachypodietea). 
6110 - Prados calcáreos cársicos (Alysso-Sedion albi). 
III. Habitats de comunidades no seu óptimo ecológico: 
9330 - Florestas esclerófilas mediterrânicas: florestas de Quercus suber . 
9340 - Florestas esclerófilas mediterrânicas: florestas de Quercus rotundifolia. 
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9240 - Carvalhais de Quercus faginea. 
IV. Outros habitats: 
5330 - Matos termomediterrânicos pré-estepários de todos os tipos. 
5335 - Matos termomediterrânicos de Cytisus e Genista. 
6410 - Prados de molíneas em calcáreo e argila (Eu-Molinion). 
6420 - Prados mediterrânicos de ervas altas e juncos (Molinio-Haloschoenion). 
Outros dados permitiram uma percepção acerca da representatividade, qualidade e estado de 
conservação dos habitats e das comunidades vegetais. Esses dados foram definidos pela 
equipa do Instituto Superior de Agronomia que elaborou a Proposta Técnica para o Sítio 38 da 
Rede Natura, de acordo com critérios e orientações estabelecidos nas Notas Explicativas do 
Formulário de Dados Normalizado Natura 2000.  
Na Tabela 11 faz-se uma sistematização desses qualificativos. Optou-se por uma 
descodificação dos critérios para permitir uma leitura directa. Calcularam-se ainda os valores 
da superfície ocupada por cada habitat, considerando a superfície total do Sítio de 44.226 
hectares e tendo como referência as percentagens de ocupação, mencionadas no Relatório da 
Proposta. 
Tabela 11: Classes de Habitats segundo o interesse comunitário 

Intervalo Classe Designação 
[1.75-3.84] 1 Pouco Significativo 

[3.84-5.24] 2 Significativo 
[5.24-7.33] 3 Relevante 
[7.33-7.90] 4 Importante 
[7.90-10.5] 5 Muito Importante 

 
Na Figura 5 apresenta-se o resultado da aplicação da metodologia atrás descrita que deu 
origem à carta de interesse comunitário dos Habitats definidos para a Rede Natura, do PNSAC. 
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Figura 5: Carta de interesse comunitário dos Habitats definidos para a Rede Natura 

 
 
 
Síntese do valor de conservação da vegetação 
As duas cartas parcelares de interesse conservacionista foram cruzadas, de forma ponderada, 
60% de peso para o nível local e regional e 40% do peso para o nível comunitário, de modo a 
obter uma carta síntese do interesse conservacionista dos habitats e da vegetação. Na Tabela 
12 faz-se uma sistematização dessa ponderação. 
Tabela 12: Classes Sínteses de valor de conservação  

Intervalo Classe Designação 
[1.90-3.10] 1 Pouco Significativo 

[3.2.-4.10] 2 Significativo 
[4.50-5.70] 3 Relevante 
[5.80-6.40] 4 Importante 
[6.50-9.20] 5 Muito Importante 

 
Ficaram assim definidas cinco classes de interesse conservacionista do ponto de vista da 
vegetação que se apresenta na Figura 6. 
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Figura 6: Carta de valores da vegetação 

 
DISCUSSÃO 
Os resultados do modelo de tratamento de informação apresentado foram sempre aferidos pelo 
conjunto de pessoas que melhor conheciam o terreno. Sempre que um resultado produzido 
pelos ensaios, quer metodológicos, quer de ponderação, eram avaliados negativamente pelos 
especialistas, todo o processo era percorrido de forma inversa para identificar os passos ou 
decisões que justificavam o resultado. Identificada a origem da discrepância eram discutidas 
alternativas, podendo alterar-se os critérios ou passos metodológicos que se considerava que 
criavam um desfasamento entre a informação produzida e a realidade conhecida. 
Este modelo de feedback técnico após avaliação de resultados tinha sido testado 
anteriormente num processo em que os autores participaram, no plano de gestão da Zona de 
Protecção Especial do Estuário do Tejo, onde pode ser encontrado o melhor exemplo da 
necessidade deste passo final na aplicação de sistemas automáticos de tratamento de 
informação de biodiversidade, em processos de planeamento. 
 
 
CONCLUSÃO 
O ordenamento de áreas para a conservação da biodiversidade depara-se sempre com a 
insuficiência de dados. É um erro pretender colmatar essa insuficiência com estudos de 
biodiversidade específicos porque os tempos de execução desses estudos são incompatíveis 
com o tempo útil de decisão. Sendo esta uma condição sempre presente, é forçoso incluir a 
incerteza nas soluções finais. Mas é também forçoso reduzir, tanto quanto possível, essa 
incerteza, não desperdiçando informação que possa ser usada para construir produtos finais 
mais consistentes. 
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A utilização de um Sistema de Informação Geográfico (SIG) revelou-se indispensável na 
obtenção rápida e eficaz de resultados, permitindo avaliar e testar a eficácia dos critérios 
através de testes de sensibilidade dos pesos atribuídos. Estes testes de sensibilidade variam 
na sua profundidade e natureza, mas são sempre processos técnicos de apreciação cuja 
solidez beneficia de um número alargado de participantes, de preferência também com 
diferentes formações e sensibilidades. 
É absolutamente imperativo o total respeito pelo processo, condição sine qua non para que as 
soluções finais, que são soluções que afectam directamente a vida das pessoas, sejam 
escrutináveis, nomeadamente em processos de discussão pública. 
A detecção, pelas conferências de técnicos, de desfasamentos, incoerências, falhas 
importantes nos resultados finais deve sempre conduzir à análise de todo o processo, e não à 
alteração a gosto das soluções finais. 
As ferramentas SIG, ao permitir refazer com rapidez e rigor todos os procedimentos em 
qualquer altura são absolutamente imprescindíveis para que se consiga integrar o máximo de 
informação em todo o processo, mas também para que o mecanismo de feedback seja 
extensamente usado como defesa contra automatismos cegos que não têm em conta que nem 
toda a informação está disponível nas bases de dados. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Ferreira, R., Utilização de SIG na Gestão e Monitorização de Planos de Ordenamento de Áreas 
Protegidas: caso estudo do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Tese de 
Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, (2001). 
Anastácio, R.F. As Tecnologias de Informação aplicadas ao Planeamento e Gestão de Áreas 
Protegidas. 1º Seminário de Engenharia do Território – Planear, Transformar e Gerir. Instituto 
Superior Técnico. Maio, (2003). 
Anastácio, R.F. Tecnologias de Informação Geográfica Aplicadas ao Planeamento e Gestão de 
Áreas Protegidas: Metodologias Utilizadas na Execução do Plano de Ordenamento do Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros. VIII Encontro de Utilizadores de Informação 
Geográfica. Oeiras. Junho, (2004). 
ICNB-PNSAC. Estudos de caracterização e diagnóstico do Plano de Ordenamento da Serra de 
Aire e Candeeiros. Rio Maior. Março, (2007). 
ICNB-PNSAC. Relatório do Plano de Ordenamento da Serra de Aire e Candeeiros. Rio Maior. 
(2007). 
 



 
 

275 
 

 

 
 

 

 

SESSÃO 5 - SISTEMAS DE 
APOIO À DECISÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 



 
 

276 
 

IGUAIS MAS DIFERENTES: A IMPORTÂNCIA EM 
REGIONALIZAR OS MODELOS DE PROJECÇÃO DA 
POPULAÇÃO PORTUGUESA 
 
Silva, C., Gomes, M., Pinto, M., Marques, J., Castro, E. 
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, GOVCOPP, Universidade de Aveiro, Campus 
Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal 
 
 
RESUMO 
O principal objectivo do Projecto de Investigação DEMOSPIN consiste em desenvolver uma 
ferramenta de apoio à definição de políticas de desenvolvimento de regiões demograficamente 
deprimidas. Do ponto de vista metodológico vão-se, assim, conjugar técnicas de projecção 
demográfica com modelos de desenvolvimento regional.  
Esta comunicação propõe-se reflectir sobre as projecções da população e a forma de evitar os 
riscos de enviesamento, ao nível dos resultados, a que, naturalmente, a utilização de tabelas 
abreviadas conduz. Enfoca-se a importância, quer da metodologia, quer da incorporação das 
características regionais, no âmbito das escolhas e estruturação do modelo de projecção. 
De facto, apesar de se verificar, nas dinâmicas demográficas actuais, uma tendência 
transversal para um processo de duplo envelhecimento, uma análise mais cuidada da 
fecundidade revela, ao nível regional, diferentes padrões de comportamento.  
Desta constatação resulta a necessidade de desenvolver metodologias de estimação de taxas 
de fecundidade que variem no tempo e no espaço, utilizando técnicas econométricas 
apropriadas a séries temporais e a dados em painel. 
Assim, para além da importância e do peso da fecundidade na concepção de modelos de 
projecção, convém também salientar a exigência de considerar os seus diferentes padrões e a 
sua evolução em termos regionais, quer ao nível dos resultados e respectivos impactos e 
repercussões, quer enquanto ferramenta de apoio para a tomada de decisão política. 
Palavras-chave: desenvolvimento regional, projecções demográficas, séries temporais, taxas 
de fecundidade;  
 
 
INTRODUÇÃO 
Com o projecto Economically Sustainable DEMOgraphy ReverSing Decline in Peripheral 
RegIoNs (DEMOSPIN), - traduzido por Demografia economicamente sustentável – Reverter o 
declínio em áreas periféricas - pretende-se desenvolver uma ferramenta de apoio à definição 
de políticas de desenvolvimento de regiões demograficamente deprimidas. Espera-se que o 
resultado deste trabalho possibilite desenvolver e avaliar cenários sobre a evolução da 
população até 2030, para regiões localizadas no interior de Portugal, e propor estratégias de 
intervenção para essas áreas. Assim, para responder a este objectivo, delineou-se uma 
metodologia que combinasse as técnicas de projecção demográfica com modelos de 
crescimento e desenvolvimento regional, tendo o nível NUTS III sido escolhido como a unidade 
territorial de análise. 
Com o estudo que agora se apresenta, pretende-se contribuir para a elaboração de um modelo 
de análise que conjugue uma abordagem demográfica e económica, ao nível das projecções. 
Considerando-se a evolução natural - nas suas componentes da natalidade e mortalidade - 
exógena à Economia, é utilizado, na projecção demográfica, o método da sobrevivência das 
coortes com a extrapolação de tendências verificadas.  
A construção do modelo, a partir de uma população fechada, desenvolver-se-á integrando as 
interferências das migrações. Neste caso, serão construídos vários cenários para os saldos 
migratórios que, contrariamente às variáveis do crescimento natural, poderão ser determinados 
como variável endógena à Economia.  
Como refere Godet [1]: a boa previsão não é a que se realiza, mas a que conduz à acção, 
salientando assim a importância metodológica do exercício prospectivo para a análise 
demográfica, ao nível da percepção e explicação dos processos de dinâmica populacional.  
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Porque se, por um lado, há uma mudança na população que resulta da evolução e 
transformação das respectivas dinâmicas, por outro, o sentido dessa mudança gera incertezas. 
Acresce que, apesar da homogeneização de comportamentos quanto à evolução da 
população, a diversidade regional permanece no contexto português, apresentando 
configurações e contrastes diferenciados. Apreender o sentido desta evolução constitui um dos 
objectivos do Projecto, o qual é explorado nesta comunicação. 
A tónica da análise centra-se na fecundidade, pelo impacto que a sua trajectória reveste na 
evolução populacional. Como referem O’Neil, Balk, Brickman e Ezra [2]: in the long run, the 
level of fertility has the greatest effect on population growth because of its multiplier effect: 
additional children born today will have additional children in the future.  
Importa também referir, como o fazem estes autores, o efeito desta variável quanto ao volume 
e estrutura de idades, considerando o ritmo de quebra da fecundidade e os níveis projectados 
nas características/tendências da população. De mencionar ainda, tal como O’Neil et al [2], que 
estes factores interagem, pelo que the lower the assumed eventual fertility level, the more 
important the pace of fertility decline becomes to projected population size. 
A evolução da fecundidade e da natalidade tem revestido uma grande disparidade. Como o 
demonstrou Isabel Tiago de Oliveira [3], a transição demográfica, e particularmente a evolução 
da fecundidade, comporta uma grande complexidade em Portugal, combinando uma 
multiplicidade de factores e padrões de comportamento. 
Nazareth, em 1978, referia a dualidade Norte-Sul, no período 1930-1970, salientando que 
existia um modelo norte, cuja fecundidade era ainda elevada em 1970 e que compreendia os 
distritos da margem direita do Douro e ainda Viseu; em contraposição, o modelo sul tinha, na 
mesma data, baixos níveis de fecundidade e incluía todos os distritos da margem esquerda do 
Tejo e ainda Santarém e Lisboa. Na época, os distritos dos arquipélagos subdividiam-se entre 
o modelo norte (Funchal e Ponta Delgada), o modelo sul (Horta) e o designado modelo de 
transição que, para além de incluir Angra do Heroísmo, compreendia todos os distritos que não 
pertencem nem ao modelo norte nem ao modelo sul [4]. 
No início da década de 80, Portugal era ainda considerado um país com fecundidade elevada 
no espaço europeu, registando valores que lhe permitiam assegurar a substituição das 
gerações. No entanto, ao nível regional, o País evidenciava uma fecundidade diferenciada, 
particularmente entre o norte e o sul, o continente e as ilhas. Apesar de se tratar de um país 
pequeno, Portugal apresentou historicamente diferenças consistentes no que respeita à 
dispersão regional das taxas de fecundidade [5]. Porém, a década de 80 torna-se importante 
na análise da fecundidade, uma vez que, após 1982, Portugal deixa de assegurar a 
substituição de gerações. 
Leston Bandeira, na análise do declínio da natalidade e dos vários padrões regionais, refere a 
existência de modelos diferentes de declínio desta variável demográfica, salientando que o 
panorama da fecundidade em 1980-1981 reflecte o intenso declínio ocorrido anteriormente nos 
distritos onde a natalidade era ainda muito elevada no início dos anos 60. Esta intensificação 
ocasionou uma atenuação das diferenças regionais. Mas, apesar disso, no início dos anos 80 a 
clivagem entre Norte/Ilhas e Centro/Sul aprofundou-se, mas vai desaparecer até ao final da 
década. [6]. 
Ainda na reflexão sobre o declínio da fecundidade, interessa mencionar o que Mendes et al 
defendem: O rápido declínio da fecundidade portuguesa, a partir dos anos oitenta, ficou a 
dever-se a uma alteração de comportamentos ao nível regional, mostrando as regiões com 
fecundidade mais elevada uma velocidade de declínio superior e, em poucos anos, as 
diferenças parecem ter-se esbatido em todo o espaço Português [5]. 
A este propósito, Mendes et al referem ainda que o comportamento da fecundidade, em 
Portugal continental não obedece aos tradicionais padrões de distribuição norte-sul nem litoral 
interior: parece antes reagir a factores de contiguidade territorial [5]. 
De facto, se as diferenças entre os comportamentos da fecundidade nos vários grupos de 
idades se esbatem, é possível utilizar tabelas abreviadas para a sua projecção, mas estas 
poderão ser menos apropriadas quando se acentua a heterogeneidade. Por outro lado, a 
emergência de dimensões territoriais, com interferência nos padrões da fecundidade, levanta a 
necessidade de as ponderar, igualmente, na construção do modelo. Com efeito, a adequação 
de métodos standard utilizados para a projecção populacional depende do grau de diversidade 
e da intensidade da mudança dos padrões de heterogeneidade, pelo que é essencial 
apreender a complexidade regional nos modelos e instrumentos de intervenção local. 
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Da análise empírica efectuada, optou-se pela utilização de métodos de estimação na projecção 
do comportamento da fecundidade, para cada grupo de idades e por regiões. Assim, do ponto 
de vista analítico, no exercício prospectivo da fecundidade importa considerar: (i) a inter-
relação dos vários grupos de idades; (ii) os métodos de estimação de séries temporais e (iii) a 
interdependência espacial. 
  
 
ANÁLISE DOS ÍNDICES DE FECUNDIDADE 
A metodologia seguida consistiu na análise da evolução do Índice Sintético de Fecundidade 
(Total Fertility Rate – TFR) e das taxas de fecundidade por grupos de idades quinquenais das 
mulheres em idade fértil (15-49 anos), no período entre 1991 e 2009, nas 28 NUTS III do 
continente português. Tentou-se encontrar padrões de comportamento para a fecundidade, 
avaliando a sua variação no tempo e no espaço, relativamente aos vários grupos de idades. 
Com base nas tendências verificadas, ajustadas através das médias móveis, projectou-se a 
sua evolução até 2030. 
Tabela 1 – TFR das 28 NUTS III do continente português, para o período entre 1991 e 2030 
   Índice Sintético de Fecundidade 

NUTS III TFR_1991 TFR_2001 TFR_2009 TFR_2020 TFR_2030 Evolução 1991-2030

Minho-Lima 1,52 1,29 1,22 1,18 1,21 -0,31 

Cávado 1,74 1,49 1,18 1,13 1,17 -0,56 

Ave 1,71 1,43 1,06 1,01 1,04 -0,67 

Grande Porto 1,53 1,38 1,25 1,27 1,39 -0,14 

Tâmega 1,90 1,54 1,19 1,11 1,11 -0,79 

Entre Douro e Vouga 1,57 1,35 1,09 1,07 1,11 -0,46 

Douro 1,64 1,41 1,17 1,15 1,11 -0,53 

Alto Trás-os-Montes 1,68 1,31 1,09 1,03 1,02 -0,66 

Baixo Vouga 1,56 1,38 1,17 1,19 1,21 -0,35 

Baixo Mondego 1,37 1,21 1,10 1,18 1,24 -0,13 

Pinhal Litoral 1,53 1,52 1,24 1,39 1,40 -0,14 

Pinhal Interior Norte 1,57 1,34 1,09 1,23 1,25 -0,32 

Dão-Lafões 1,69 1,44 1,17 1,20 1,21 -0,48 

Pinhal Interior Sul 1,43 1,26 1,14 1,18 1,15 -0,28 

Serra da Estrela 1,45 1,16 1,05 0,98 0,98 -0,47 

Beira Interior Norte 1,54 1,30 1,06 1,04 1,03 -0,50 

Beira Interior Sul 1,34 1,34 1,28 1,31 1,31 -0,04 

Cova da Beira 1,54 1,23 1,06 1,09 1,08 -0,45 

Oeste 1,52 1,45 1,37 1,70 1,79 0,27 

Médio Tejo 1,48 1,37 1,17 1,26 1,26 -0,23 

Grande Lisboa 1,49 1,55 1,54 1,78 1,88 0,39 

Península Setúbal 1,47 1,54 1,53 1,93 1,91 0,44 

Alentejo Litoral 1,46 1,29 1,38 1,57 1,52 0,06 

Alto Alentejo 1,39 1,33 1,28 1,31 1,32 -0,07 

Alentejo Central 1,52 1,29 1,18 1,21 1,17 -0,35 

Baixo Alentejo 1,57 1,35 1,43 1,49 1,46 -0,11 

Lezíria do Tejo 1,39 1,44 1,38 1,70 1,68 0,29 

Algarve 1,71 1,49 1,64 1,89 1,86 0,15 

Médias nacionais 1,56 1,44 1,31 1,42 1,48 -0,23 

Desvios-padrão 0,1231 0,0991 0,1816 0,3203 0,3334 0,21 
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O gráfico referente aos dados apresentados permite uma melhor percepção da evolução do 
comportamento heterogéneo da TFR, nomeadamente da sua trajectória diferenciada nas 
regiões do Algarve e Grande Lisboa, face à das regiões do Tâmega e do Cávado. 
 

 
Figura 1 – Gráfico da evolução da TFR, com destaque para quatro regiões 
 
De notar que, após um fenómeno de convergência (até 2001), o comportamento da TFR evolui 
num sentido diferente: (i) verifica-se uma alteração de padrão, com o crescimento deste índice 
em NUTS III que no passado registavam níveis de fecundidade mais baixos; (ii) pelo contrário, 
NUTS III com elevados índices de fecundidade até 1996 (nomeadamente Tâmega e Cávado), 
manifestam uma tendência continuada de declínio. Desta trajectória sobressai uma acentuação 
da divergência territorial da fecundidade. 
A fim de apreender o grau de diversidade na evolução da TFR ( ), foi calculada a sua média 
nacional ( ) e determinado o desvio-padrão (σ) entre as regiões ( , nos anos em análise 
(figura 2), ponderando a população feminina em idade fértil de cada NUTS III ( , tal que 

σ , sendo  o factor de ponderação, definido por  .  
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Figura 2 – Gráficos da evolução da TFR 
O comportamento espacial da fecundidade (figura 3) pode ser representado através da 
diferença da TFR verificada em cada região, relativamente à média nacional e medida em 
desvios-padrão, em quatro anos escolhidos (1991, 2001, 2009 e 2030). 
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Figura 3 – Distribuição territorial da TFR 
A análise dos cartogramas da figura 3 permite verificar que, ao longo do período em estudo, se 
vai configurando uma diferenciação espacial dos padrões da fecundidade. Em 1991, embora 
de forma algo indefinida, ainda se justapõem os contrastes entre o litoral e o interior, e entre o 
norte e o sul: as regiões que registavam um índice sintético de fecundidade mais intenso 
localizavam-se com maior incidência a norte, em torno da NUTS III Tâmega; no resto do País 
apenas se destaca, no sul, o Algarve. 
Em 2001, parece iniciar-se uma redefinição do padrão territorial da fecundidade, sobressaindo 
a sua litoralização: de facto, são as NUTS III da Grande Lisboa, Pinhal Litoral e Península de 
Setúbal que se destacam, em contraponto com a diluição das NUTS III do norte. 
Em 2009, o padrão de diferenciação espacial da fecundidade torna-se mais nítido, 
encontrando-se o índice mais elevado nas regiões do sul, o que traduz mudanças na evolução 
da configuração da fecundidade. 
Em 2030, estima-se que, com a continuidade deste processo, se encontre um padrão 
contrastante com o de 1991, pelo predomínio da fecundidade mais elevada a sul, face a um 
norte – com destaque para o interior - em que se continua a verificar o seu declínio. 
Quanto à evolução das taxas de fecundidade, de notar o decréscimo continuado nos grupos de 
idades mais baixos (dos 15 aos 29 anos), inversamente ao crescimento nos grupos de idades 
mais avançadas (em particular dos 30 aos 44 anos), o que permite capturar um fenómeno de 
possível adiamento do nascimento dos filhos, por parte das mulheres em idade fértil. Esta 
constatação poderá explicar e acentuar a recuperação – ainda que pouco expressiva - do 
índice sintético de fecundidade, a partir de 2009. 
Tabela 2 – Evolução das taxas de fecundidade por grupos de idades, para o período entre 
1991 e 2030 

Taxas de fecundidade - médias nacionais 

Grupo 
etário 1991 2001 2009 2020 2030 Evolução 

1991-2030 

15-19 anos 0,0227 0,0194 0,0149 0,0138 0,0127 -0,0100 

20-24 anos 0,0847 0,0545 0,0399 0,0305 0,0300 -0,0548 
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25-29 anos 0,1096 0,0922 0,0705 0,0662 0,0655 -0,0441 

30-34 anos 0,0651 0,0808 0,0866 0,1090 0,1133 0,0482 

35-39 anos 0,0238 0,0334 0,0416 0,0547 0,0622 0,0385 

40-44 anos 0,0058 0,0065 0,0079 0,0101 0,0115 0,0057 

45-49 anos 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0001 

O gráfico da figura 4 sintetiza o fenómeno descrito. 

 
Figura 4 – Evolução das taxas de fecundidade por grupos de idades, entre 1991-2030 
Para avaliar a evolução do grau de diversidade das taxas de fecundidade por grupos de 
idades, entre as diversas regiões, foram calculados os desvios-padrão verificados nos anos do 
período temporal em análise (figura 5). Seguiu-se metodologia idêntica à utilizada para 
determinar os desvios-padrão da TFR. 
 

 
Figura 5 – Evolução dos desvios-padrão das taxas de fecundidade por grupos de idades, entre 
as 28 regiões NUTS III do continente português, de 1991 a 2030 
 
Constata-se que a heterogeneidade no comportamento da taxa de fecundidade entre os 25 e 
os 44 anos tem vindo a acentuar-se, com destaque para os grupos de idades entre os 30 e os 
39 anos, onde se detectam acréscimos mais pronunciados. Apenas o grupo de idades dos 20 
aos 24 apresenta uma tendência de homogeneização, ainda que com oscilações. 
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Em relação ao modo como as taxas de fecundidade por grupos de idades evoluem nas 
diversas regiões em análise, procedeu-se ao estudo comparativo do seu comportamento nos 
dois grupos etários com valores mais representativos: dos 25 aos 29 e dos 30 aos 34 anos, 
considerando o período temporal que tem vindo a ser usado nesta análise da fecundidade. 
Foram escolhidos os anos 1991, 2009 e 2030, por poderem reflectir uma síntese do trabalho 
desenvolvido. 
Comparativamente com o verificado em relação aos padrões territoriais de expressão do índice 
sintético de fecundidade, os cartogramas da evolução das taxas de fecundidade dos grupos de 
idades dos 25-29 anos (figura 6) e dos 30-34 anos (figura 7) apresentam características que 
acompanham as tendências esboçadas. Assim, quanto ao primeiro grupo, de 1991 para 2009, 
atenuou-se o seu peso a norte, que pressupunha o início da fecundidade em grupos mais 
jovens e que se repercutia no índice sintético de fecundidade mais acentuado nestas regiões - 
ou seja, tal como é referido na literatura, o aparecimento do primeiro filho mais cedo propicia o 
aparecimento de outros. Em 2009, este quadro altera-se, notando-se nas regiões a norte uma 
grande oscilação, enquanto no sul o valor das taxas de fecundidade deste grupo se encontra 
mais próximo ou superior ao da média nacional. Em 2030, estima-se que o grupo dos 25-29 
anos continue a apresentar - com tendência a reforçar - valores acima da média nacional, nas 
NUTS III do sul. Em contrapartida, o norte surge com as menores taxas de fecundidade, neste 
grupo etário. De salientar que o centro constitui uma zona de fronteira entre o norte e o sul, 
distinguindo-se uma mancha contínua que integra fecundidades mais baixas, a partir do litoral 
(Baixo Mondego, região que apresenta os valores mais distantes da média) até ao interior. 
No grupo de idades dos 30-34 anos, verifica-se uma expressão complementar que acompanha 
a evolução do grupo anterior. Assim, em 1991, era no sul e centro interior que se encontravam 
os valores mais afastados (desvios negativos) da média nacional. Em 2009, constata-se uma 
tendência de homogeneização, em simultâneo com a alteração do padrão anterior – o sul 
evidencia-se pelo crescimento das taxas de fecundidade, em oposição ao norte, com destaque 
para três NUTS III (Cávado, Ave e Tâmega) e para o centro interior, com acentuada 
divergência descendente. Em 2030, esta evolução deverá permanecer e consolidar-se, ficando 
mais marcada a interferência da interioridade na baixa fecundidade. 



 
 

284 
 

 

Figura 6 – Evolução das taxas de fecundidade do grupo de idades dos 25-29 anos nas 28 
NUTS do continente português 
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Figura 7 – Evolução das taxas de fecundidade do grupo de idades dos 30-34 anos nas 28 
NUTS do continente português 
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MODELO DE PREVISÃO DE TAXAS DE FECUNDIDADE 
Do exposto nas secções anteriores, resulta a evidência de que é necessário projectar as taxas 
de fecundidade, pelo que se impõe a construção de modelos apropriados.  
A discussão metodológica encetada considerou que, em teoria, seria bom construir um modelo 
adaptado à estimação de séries temporais e que tivesse em conta a dependência das taxas de 
fecundidade de um grupo etário em relação às dos outros grupos etários, assim como a 
dependência espacial.  
Por outro lado, é necessário separar o efeito da tendência - que previsivelmente conduz a um 
processo não estacionário - das componentes auto-regressiva e de média móvel.  
Por isso deverá ser incluída uma componente que explicite a estrutura de dependência entre a 
taxa de fecundidade num determinado grupo etário e nos restantes grupos etários e a 
interacção do comportamento da fecundidade numa determinada região e nas regiões vizinhas. 
Teoricamente, a forma ideal para determinar as taxas de fecundidade nos diversos grupos 
etários e regiões seria dada pela estimação simultânea do sistema de equações: 
 
 

  
 
   
 
Em que diferentes vectores têm o seguinte significado: 
 

  A taxa de fecundidade do grupo etário (x,x+n) na região r e no ano t 

  A mesma taxa de fecundidade nos anos anteriores 

  A componente auto-regressiva das taxas de fecundidade nos anos anteriores 

 A taxa de fecundidade dos outros grupos etários no ano anterior 

 A componente auto-regressiva da taxa de fecundidade dos outros grupos etários 

 A taxa de fecundidade do grupo etário (x, x+n) no ano t-1 e nas regiões vizinhas 

 A componente auto-regressiva da taxa de fecundidade nas regiões vizinhas 

  Indicadores socioeconómicos na região r no ano t-1  

  O erro 

 
 
Na prática, não há ainda condições para aplicar este método, uma vez que apenas dispomos 
de resultados para NUTS III, o que nos dá um número manifestamente insuficiente de graus de 
liberdade. No futuro, a obtenção de dados para todos os concelhos do País permitirá explorar 
este método. Para já, apresentaremos alguns resultados preliminares baseados na estimação, 
para cada NUTS III, do índice sintético de fecundidade. Este índice foi estimado através da 
extrapolação de tendências do índice de fecundidade para cada grupo etário – método 
manifestamente insatisfatório, mas que permite obter alguns dados interessantes. Para além 
das evidências apresentadas na secção anterior, é possível verificar a existência de nítidos 
padrões de dependência espacial no índice sintético de fecundidade, no período em estudo 
(1991 a 2030). 
Esta dependência traduz-se nos índices de Moran, apresentados de seguida, e nos mapas 
indicadores da dependência espacial, onde releva a importância da contiguidade regional.  
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1991 

 
1996 

 
2001 

 
2005 

 
Figura 8 – Índice de Moran, para os anos 1991, 1996, 2001 e 2005 

 
2009 
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2020 

 
2030 

 
Figura 9 – Índice de Moran, para os anos 2009, 2020 e 2030 

 
A análise da evolução deste índice evidencia a existência de forte concentração das taxas de 
fecundidade em 1991: elevadas no norte e baixas no centro interior – como se depreende da 
leitura dos mapas indicadores da dependência espacial; o índice sofre um decréscimo em 1996 
(apresenta um valor inferior a ¼ do anterior) e mantém-se baixo até 2001 - fase de transição, 
em que a dependência espacial é pouco significativa, e que corresponde ao início de uma 
alteração do padrão de concentração (as taxas de fecundidade mais altas encontram-se no 
litoral centro); a partir de 2005, o valor do índice recupera - ainda em fase de transição quanto 
ao padrão de concentração - prevendo-se a manutenção desta tendência em 2020 e 2030, 
anos em que se deverá verificar forte dependência espacial, sendo claramente visíveis dois 
pólos de concentração, que representam um novo padrão - as taxas de fecundidade mais altas 
situam-se no sul e as mais baixas no norte - caracterizando uma inversão do padrão de 
concentração verificado em 1991. 
A forte dependência espacial descrita aconselha que qualquer modelo de estimação deva ter 
em consideração este fenómeno. 
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CONCLUSÕES 
Os resultados do trabalho de investigação realizado neste estudo permitem concluir que é 
necessário fazer estimativas das taxas de fecundidade para cada região, devido à sua 
heterogeneidade espacial e instabilidade dos padrões de comportamento da sua evolução. 
Estas estimativas devem recorrer a métodos econométricos evoluídos, apropriados a séries 
temporais, e que traduzam os efeitos da interdependência, quer de grupos de idades, quer de 
territórios (dependência espacial). 
Trabalhos de investigação futuros deverão produzir resultados quanto à estimação da taxa de 
fecundidade para determinado grupo etário, considerando a interacção de outros grupos 
etários. 
Os resultados deste estudo evidenciam a intensidade da interdependência espacial nas NUTS 
III do continente português, tal como formulado por Mendes et al: o comportamento da 
fecundidade, em Portugal continental não obedece aos tradicionais padrões de distribuição 
norte-sul nem litoral interior: parece antes reagir a factores de contiguidade territorial [5]. 
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Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, GOVCOPP, Universidade de Aveiro, Campus 
Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal 
 
 
RESUMO 
Apresenta-se neste artigo o trabalho desenvolvido no quadro do projecto DEMOSPIN – 
Demografia economicamente sustentável – Reverter o declínio em áreas periféricas, que 
pretende estudar a evolução demográfica e económica nas regiões interiores do país. Refere-
se, essencialmente, à vertente que diz respeito à demografia. 
A partir de dados disponibilizados pelo INE, foi construído um modelo demográfico com base 
no método da sobrevivência das coortes, o qual permitiu desenhar as evoluções prospectivas 
da população até 2030, ao nível de NUTS III. Mantendo-se as tendências actuais, os 
resultados obtidos apontam para decréscimos significativos do volume da população em 
algumas regiões – sobretudo do interior do País – associados a alterações na sua estrutura 
etária, sendo notório um fenómeno de duplo envelhecimento. 
Face a esta realidade, são simulados vários cenários no sentido de estabilizar a população, 
através: i) do aumento da taxa de fecundidade para ~2,1 filhos por mulher, permitindo avaliar 
os números finais da população estabilizada e o tempo requerido para os alcançar; ii) da 
existência de um fluxo de imigrantes que supra os défices da população, possibilitando também 
a convergência para um número estável. 
Estes resultados serão combinados com um modelo económico input-output, no sentido de 
construir uma plataforma de apoio ao desenho de políticas públicas para as regiões mais 
desfavorecidas e em processo de desertificação humana. 
Palavras-chave: áreas periféricas, modelo demográfico, população estabilizada, 
sustentabilidade;  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
Objectivos do Projecto 
O Projecto de Investigação DEMOSPIN – Demografia economicamente sustentável – Reverter 
o declínio em áreas periféricas tem por objectivo o desenvolvimento de uma ferramenta de 
apoio à decisão que permita a definição de políticas de desenvolvimento nas regiões 
demograficamente deprimidas. 
Partindo da ideia geral de que a população e o sistema produtivo evoluem em iteração, o 
projecto pretende integrar a componente demográfica com a de economia regional, em 
modelos aplicáveis à avaliação do impacto das políticas de desenvolvimento regional e local na 
demografia, ao nível das regiões NUTS III portuguesas. 
 
Contexto 
Tem-se assistido, no território continental português, à concentração da população no litoral, 
através de um processo contínuo e simultâneo de aglomeração industrial e urbana. Este 
movimento, conjugado com a redução generalizada de taxas de fecundidade, traduziu-se por 
uma diminuição significativa dos volumes de população em algumas regiões do interior, não 
havendo perspectivas de reversão deste fenómeno nas próximas décadas. 
A Figura 9 representa simulações da evolução da população, relativa a 1991, para um conjunto 
de NUTS III portuguesas e revela a importância deste fenómeno: para uma vasta extensão do 
território português assistir-se-á a um processo evidente de desertificação humana. 
Deve referir-se contudo que, apesar das NUTS III com estas características representarem 
mais de metade do território nacional, o seu peso demográfico é já de menos de 20% da 
população total do País. É também de referir que este fenómeno se verifica em muitas destas 
regiões, pelo menos desde meados do séc. XX.  
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Figura 9: Evolução relativa da população de NUTS III portuguesas periféricas, baseado em 

dados do Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e 2001) e em projecções da 
Universidade de Aveiro. 

 
As Figuras 2 a 4 caracterizam sumariamente o território nacional a nível de NUTS III, no que 
respeita à população, evolução demográfica e migrações, nas duas décadas precedentes. 
Verifica-se claramente que existe uma deslocação de população do interior para o litoral, com 
envelhecimento do interior associado à emigração dos grupos etários mais jovens. 
 

 
Figura 10: Evolução da população 1991-2001 por NUTS III 

 Variação da população total 

9.5% 12.5%

7.3% 8.4%

-0.7% 3.6%

-3.6% -2.7%

-7.7% -5.0%
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-11.8%

8.4% 10.7%

6.1% 6.5%

1.8% 5.3%

-1.3% 0.9%

-3.7% -2.4%

-5.5% -5.3%

17.8%

Taxas de migração líquidas 
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Figura 11: Evolução da população 2001-2010 por NUTS III 

 

 
Figura 12: Indicadores demográficos por NUTS III 

 
 
2. MODELO CONCEPTUAL 
O Projecto está estruturado em torno de dois módulos interligados: o módulo económico e o 
módulo demográfico (ver Figura 13).  
O módulo económico baseia-se no princípio tradicional de input-output, envolvendo um ciclo de 
consumo/procura que gera produção, que exige entradas - incluindo trabalho - que fornece o 
rendimento necessário para o investimento e o consumo. Associadas ao trabalho estão as 
necessidades em termos de empregos. Estas informações são deduzidas discriminadamente 
por ramo de actividade [1].  
O módulo demográfico é baseado no modelo da sobrevivência das coortes, permitindo 
descrever detalhadamente a evolução de uma população a partir dos dados de taxas de 
fecundidade e de mortalidade específicas. 
A ligação entre estes dois módulos é feita sob duas perspectivas ou modelos: no primeiro 
modelo supõe-se que o processo económico é o condutor da evolução e assume-se que, face 

 Taxas crescimento natural (01-10)

1.9% 3.3%

0.1% 0.9%

-3.8% -0.7%

-5.6% -4.4%

-7.9% -6.3%

3.8%

-10.4%

53% 71%

79% 100%

108% 147%

152% 166%

182% 221%

243%

Rácio idosos/crianças (2001) 

 Taxas de migração líquidas Variação da população total 
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3.8% 5.7%

-1.8% 1.9%

-4.7% -3.5%

-8.6% -5.8%
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-0.7% 0.1%
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a determinados cenários económicos de evolução, se gerarão movimentos migratórios de 
compensação associados às variações das necessidades de emprego na economia. O módulo 
demográfico estima, neste caso, a distribuição de migrantes por grupo etário e sexo e as 
populações associadas fora da idade activa: os jovens e os idosos. 
No segundo modelo assume-se o contrário: o processo demográfico é dominante e condiciona 
a actividade económica. 
Nesta secção, apresentam-se ainda uma breve referência ao modelo demográfico e à forma 
como foi adaptado para gerar populações estacionárias no tempo e, de forma mais detalhada, 
o modelo de migrações em desenvolvimento, que permite traduzir os movimentos migratórios, 
numa estrutura completa por grupo etário e por sexo. 
 
Modelo I – economia conduz 
O modelo I está esquematicamente representado na Figura 13. Assume-se que existe um 
conjunto de circunstâncias exógenas que permite desenhar determinados cenários de evolução 
da economia. Utilizando estes cenários obtêm-se, usando um modelo económico input-output, 
o número de empregos necessários para o funcionamento desta economia no período de 
tempo seguinte. 
A análise é feita a nível de NUTS III e os cenários incluem, por exemplo, a evolução da procura 
externa de bens e serviços produzidos na região e o aumento de produtividade espectável nos 
diferentes ramos de actividade. É possível considerar também a estrutura de consumo 
específica relativa às pessoas com mais de 65 anos e que têm rendimentos - pensões - obtidos 
fora da região, podendo assim adicionar-se este efeito aos cálculos produzidos. 
Neste primeiro modelo, o módulo demográfico - por comparação entre os dados da população 
fechada e o efectivo populacional correspondente à oferta de emprego gerada pelo modelo 
económico - deduz um determinado volume e estrutura de migração compensatória. Gera-se, 
assim, uma estimativa da evolução da população neste período de tempo, que será a base dos 
cálculos para o período de tempo seguinte [2]. 
 

 
 

Figura 13: Estrutura conceptual do modelo I: a economia conduz 
Modelo II – demografia conduz 
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O modelo II está esquematicamente representado na Figura 14. Assume-se, neste caso, que a 
demografia é o factor condicionante, havendo uma componente endógena associada à 
evolução natural da população, com base nas suas taxas de fecundidade e mortalidade, e uma 
componente exógena associada aos saldos migratórios.  
Da combinação destas componentes resulta o volume e a estrutura da nova população 
fechada no período de tempo seguinte, que vai corresponder, por um lado, à quantidade de 
emprego e de trabalho disponível e, por outro, a um novo perfil de consumo das famílias. 
O módulo económico estima o nível de actividade económica que corresponderia ao número 
de empregos existentes associados àquela população, considerando da mesma forma, por 
exemplo, cenários de evolução da produtividade por ramo de actividade e sobre a distribuição 
sectorial da produção. 

 
Figura 14: Estrutura conceptual do modelo II: a demografia conduz 

 
Módulo demográfico 
O modelo na base do módulo demográfico que foi desenvolvido na Universidade de Aveiro 
fundamenta-se no método da sobrevivência das coortes, considerando quinze intervalos 
etários de 5 anos [3]. Com base nos dados dos censos de 1991 e de 2001, e nos dados de 
nascimentos e óbitos nos últimos 20 anos, ao nível de NUTS III, do Instituto Nacional de 
Estatística, foi possível construir um modelo baseado em estimativas de evolução das taxas de 
fecundidade e mortalidade, específicas por grupo etário, por sexo e por região [4]. 
Os valores das taxas estimadas por NUTS III são comparados com os das NUTS III vizinhas, 
sendo considerado nos cálculos do modelo um valor corrigido, considerando o comportamento 
das regiões vizinhas, ponderadas pelo seu peso demográfico. Esta correcção permite ter em 
conta um efeito detectado e descrito noutra comunicação sobre a dependência espacial dos 
cálculos de taxas [5]. 
Conforme é recomendado na literatura (por exemplo [6]), foi feita em todos os casos uma 
avaliação da razoabilidade das curvas de evolução das taxas e foram seleccionados modelos 
de curvas tendentes a estabilizar no tempo (ver Figura 15). Esta estabilização corresponde ao 
facto de se assumir que a dinâmica demográfica tende para um processo estacionário.  
Numa fase futura do projecto, o modelo de estimação das taxas de fecundidade e mortalidade 
será redesenhado de forma a ter em conta fenómenos de dependência temporal e espacial, 
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bem como a possível dependência das taxas, em cada grupo etário, dos valores verificados 
nos grupos etários vizinhos [5]. 
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Figura 15: Taxas de fecundidade: modelos de evolução futura 

 
A Figura 16 mostra um exemplo de aplicação deste modelo ao caso da NUTS III Pinhal Interior 
Sul. 
Este modelo foi também adaptado para permitir estudar o efeito de alterações de taxas de 
fecundidade no tempo. É assim possível, por exemplo, estimar a evolução da população 
presente se se alterasse a fecundidade para a taxa de reposição, cerca de 2,1: na Figura 17 
mostra-se um exemplo desta aplicação. 
Como se pode verificar na Figura 17, uma alteração de taxas de fecundidade que ocorra agora 
tem um efeito que só conduz à estabilidade após cerca de 50 anos: o tempo que as mulheres 
geradas agora demoram a atingir o termo do seu próprio período de fertilidade. Note-se que a 
população inicial de cerca de 40000 habitantes em 2010 estabiliza apenas a partir de 2060 com 
cerca de 28000 habitantes. O volume de população da fase estabilizada depende da 
distribuição etária das mulheres no início do cálculo: uma população envelhecida gerará uma 
população estável menor.  
Os valores relativos à estabilização da população permitem ter uma referência que pode balizar 
os processos de tomada de decisão relativos a uma região. Em particular pode usar-se a 
pirâmide etária de uma população estacionária para, por diferença, perceber qualitativa e 
quantitativamente quais os grupos etários que estão em défice.  
Estes valores podem ser a base para uma primeira estimativa da alternativa óbvia à 
estabilização por via do aumento das taxas de fecundidade: a imigração. São obtidas de forma 
expedita por este método as quantidades e estrutura das migrações necessárias.  
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Figura 16: Projecção da evolução demográfica por grupo etário – caso Pinhal Interior Sul 
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Figura 17: Projecção de evolução demográfica segundo tendências actuais e supondo uma 

alteração da taxa de fecundidade para 2,1 a partir de 2011 
 
Modelo de migrações 
O modelo de migrações em desenvolvimento baseia-se, por um lado, na observação de dados 
históricos das migrações nestas regiões e, por outro, numa modelação das migrações em 
função de parâmetros explicativos. 
Quer os estudos anteriores [7], quer os realizados pela própria Universidade de Aveiro, sobre 
as migrações destas regiões, revelam um comportamento típico de elevada emigração 
percentual nos grupos etários dos 20 aos 35 anos, como mostra a Figura 18. Verifica-se, pelo 
contrário, um movimento compensatório consistente de retorno, para os grupos etários acima 
dos 35 anos. 
Este padrão é consistente com a lógica e com as relações obtidas com a construção do modelo 
de regressão linear apresentado a seguir. 
Para os grupos etários abaixo dos 20 anos, assume-se que há uma migração conjunta com as 
mães, partindo-se do princípio que os emigrantes ou imigrantes tem taxas de fecundidade, 
actuais e históricas, iguais às das populações em estudo. 
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Figura 18: Padrão das migrações líquidas das 14 NUTS III em estudo,  

em função dos grupos etários para os homens. 
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Figura 19: Padrão das migrações líquidas das 14 NUTS III em estudo,  

em função dos grupos etários para as mulheres. 
 
 
No que se refere à determinação dos valores de migração em resposta às diferentes 
circunstâncias demográficas e económicas, foi elaborado um modelo simples numa relação 
que tem a forma: 
 

PotePIBdPopcEbaMig Δ+Δ++Δ+=  
 
Sendo: 
Mig a migração por grupo etário, por sexo e por região, em relação à população em idade 
activa deste grupo; 
∆E a variação relativa do emprego total na região, dada pela diferença entre o emprego da 
economia e a população em idade activa, multiplicada pela taxa de actividade média, sendo 
esta diferença dividida pela população em idade activa; 
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Pop a população do grupo etário e sexo na região, em relação à população em idade activa 
total na região, por sexo; 
∆PIB a diferença entre o PIB per capita na região e o PIB per capita nacional; 
∆Pot a diferença entre o potencial demográfico per capita na região e o potencial 
demográfico per capita médio das regiões, calculado por ponderação demográfica; 
a,b,c,d,e coeficientes. 
Foram usados os dados das 14 NUTS III em estudo, relativos ao período 1991-2001, por 
regressão linear. Os resultados são apresentados nas Tabela 1 e Tabela 2. 
Verifica-se uma dependência altamente significante das migrações em relação à criação/ 
destruição de emprego na economia para os grupos etários entre os 20 e os 44 anos. A partir 
desta idade, deixa de ser significante esta dependência. 
No que respeita à diferença entre o PIB per capita regional e a média nacional, verifica-se que 
é significante o impacto nas migrações para os grupos etários de 20 a 29 anos: um PIB per 
capita abaixo da média fomenta a saída de jovens e acima da média tem efeito contrário. Por 
outro lado, no grupo 55 a 59 anos, verifica-se um movimento de sentido oposto, relevado por 
um coeficiente negativo: este facto pode explicar-se por serem as regiões mais pobres aquelas 
que vêem sair mais jovens no início da vida activa e, portanto, aquelas que mais tarde recebem 
maior número de pessoas que regressam às suas terras na fase final do período activo. 
Para as mulheres, optou-se por omitir a tabela e a análise por se observarem comportamentos 
semelhantes aos identificados para os homens. 
Os valores de regressão deste modelo, apresentados na Tabela 2, mostram claramente que o 
modelo se adequa melhor aos grupos etários mais jovens – e onde a migração tem mais 
expressão - e que vai perdendo capacidade explicativa para os grupos etários correspondentes 
a idades mais avançadas. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No sentido de avaliar as perspectivas demográficas destas NUTS III em análise, apresentam-
se, a título de exemplo, duas regiões com condições diferentes: a NUTS III Alto-Trás-os-
Montes, que apresenta condições que poderíamos classificar de “médias” (ver Figura 9), e a 
NUTS III Dão-Lafões que se encontra numa situação de declínio demográfico relativamente 
recente e muito incipiente. 
Deve ter-se em consideração, na análise deste tipo de resultados, que a extrapolação das 
condições das últimas duas décadas para o futuro é feita numa base de modelação que é, 
obviamente, uma simplificação da realidade, como sucede em qualquer exercício prospectivo 
desta natureza.  
A Figura 20, que inclui as projecções para as duas regiões em análise, permite concluir que, 
embora o declínio demográfico seja menos acentuado na NUTS III Dão-Lafões, haverá 
tendencialmente um comportamento a prazo semelhante ao das demais regiões interiores.  
Enquanto se espera um declínio populacional de 15% nos próximos 20 anos para a região do 
Alto Trás-os-Montes, neste período o declínio no Dão-Lafões cifrar-se-á em cerca de 10%. 
A Figura 21 compara as trajectórias da população no tempo segundo as tendências correntes e 
com uma simulação de alteração das taxas de fecundidade para 2,1 a partir de 2011. O facto 
de se estar em Dão-Lafões com uma situação mais favorável revela-se também aqui de forma 
clara: a alteração da taxa de fecundidade para 2,1 permitiria à região estabilizar em 2070 com 
uma perda de apenas 5% da população de 2010 (em vez dos 45% que perspectivamente 
perderá com a tendência actual) enquanto o Alto Trás-os-Montes perderia ainda, até à 
estabilização, cerca de 13% (em vez dos 53% que se perspectivam na tendência actual).  
É, em todo o caso, evidente que a estabilização da população por via da imigração exigiria 
nestas regiões movimentos migratórios muito significativos. 
As Figuras 14 a 16 referem-se à NUTS III Alto Trás-os-Montes e representam pirâmides etárias 
do ano 2010, do ano 2030 e, em sobreposição, do ano 2030 com a pirâmide correspondente à 
estabilização da população. As duas primeiras Figuras permitem, de forma clara, perceber o 
afunilamento inferior da pirâmide etária, isto é, o défice de crianças que torna impossível a 
estabilidade da população.  
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Tabela 1: Coeficientes de regressão do modelo de migrações, relativos aos Homens 
Grupos 
etários 

  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
20_24 (Constant) .049 .036   1.360 .207 

  ∆E .146 .044 .530 3.330 .009 

  Pop -.287 .236 -.247 -1.219 .254 

  ∆PIB .002 .001 .372 2.261 .050 

  ∆Pot .000 .000 .156 .959 .363 

25_29 (Constant) -.114 .037   -3.071 .013 

  ∆E .319 .044 .752 7.173 .000 

  Pop .785 .276 .299 2.841 .019 

  ∆PIB .002 .001 .289 2.569 .030 

  ∆Pot .000 .000 -.152 -1.444 .183 

30_34 (Constant) -.141 .040   -3.485 .007 

  ∆E .232 .048 .702 4.860 .001 

  Pop 1.042 .340 .387 3.066 .013 

  ∆PIB .001 .001 .106 .726 .486 

  ∆Pot .000 .000 -.140 -1.132 .287 

35_39 (Constant) .082 .055   1.490 .170 

  ∆E .196 .029 .937 6.848 .000 

  Pop -.701 .468 -.182 -1.499 .168 

  ∆PIB .000 .001 .086 .606 .559 

  ∆Pot .000 .000 -.027 -.214 .835 

40_44 (Constant) -.036 .032   -1.148 .280 

  ∆E .117 .034 .715 3.457 .007 

  Pop .404 .270 .285 1.494 .169 

  ∆PIB .000 .001 -.022 -.101 .922 

  ∆Pot .000 .000 -.078 -.423 .682 

45_49 (Constant) -.039 .029   -1.352 .209 

  ∆E .061 .041 .432 1.503 .167 

  Pop .483 .278 .425 1.740 .116 

  ∆PIB .000 .001 .071 .236 .819 

  ∆Pot .000 .000 -.076 -.289 .779 

50_54 (Constant) -.006 .048   -.133 .897 

  ∆E .076 .049 .507 1.552 .155 

  Pop .165 .474 .123 .349 .735 

  ∆PIB .000 .001 .028 .071 .945 

  ∆Pot .000 .000 .118 .377 .715 

55_59 (Constant) .025 .031   .804 .442 

  ∆E .067 .040 .466 1.679 .127 

  Pop -.248 .325 -.225 -.764 .464 

  ∆PIB -.002 .001 -.587 -1.985 .078 

  ∆Pot .000 .000 .120 .399 .699 

60_64 (Constant) .000 .015   -.009 .993 

  ∆E .044 .038 .424 1.158 .277 

  Pop .103 .133 .275 .780 .455 

  ∆PIB -.001 .001 -.268 -.692 .506 

  ∆Pot .000 .000 .050 .137 .894 
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Tabela 2: Coeficientes de regressão do modelo de migrações 
Grupos 
etários Sexo R R Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

20_24 H .931 .867 .808 .004626057 
  M .964 .928 .897 .003099841 
25_29 H .965 .931 .901 .005130726 
  M .939 .881 .828 .005427731 
30_34 H .941 .885 .834 .005160548 
  M .915 .837 .765 .004330153 
35_39 H .941 .886 .836 .003249216 
  M .827 .684 .544 .003207841 
40_44 H .861 .741 .626 .003840957 
  M .745 .555 .357 .003791723 
45_49 H .692 .480 .248 .004698122 
  M .928 .861 .799 .002200380 
50_54 H .561 .314 .010 .005761594 
  M .772 .595 .415 .002097233 
55_59 H .714 .510 .293 .004621955 
  M .604 .365 .083 .004736511 
60_64 H .399 .159 -.215 .004349646 

  M .613 .376 .098 .003045038 
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Figura 20: Projecção da evolução demográfica por grupo etário para as duas populações em 
análise. O número na legenda é o limite inferior do grupo etário. 
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Figura 21: Projecção da evolução demográfica segundo tendências actuais e supondo uma 

alteração da taxa de fecundidade para 2,1 a partir de 2011. 
 

2010 Alto Trás-os-Montes
Homens Mulheres

|||||||||||||||||||||||||| 80 + ||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||| 75-79 ||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||| 70-74 ||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||| 65-69 ||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||| 60-64 ||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||| 55-59 |||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||| 50-54 |||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||| 45-49 |||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||| 40-44 |||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||| 35-39 |||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||| 30-34 ||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||| 25-29 ||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||| 20-24 |||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||| 15-19 ||||||||||||||||||
|||||||||||||||| 10-14 ||||||||||||||||
|||||||||||||||| 5-9 |||||||||||||||
||||||||||||||| 0-4 ||||||||||||||  

Figura 22: Alto Trás-os-Montes: pirâmide etária em 2010. 
 
Por outro lado, no topo, verifica-se uma grande acumulação no grupo etário “80+”, revelando a 
outra componente do envelhecimento demográfico, associada a uma maior perspectiva de 
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longevidade: torna-se necessário, cada vez mais, considerar discriminadamente os grupos 
etários quinquenais até aos 100 anos. 
 

2030 Alto Trás-os-Montes
Homens Mulheres

|||||||||||||||||||||||||||||||||| 80 + ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||| 75-79 ||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||| 70-74 ||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||| 65-69 |||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||| 60-64 ||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||| 55-59 ||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||| 50-54 |||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||| 45-49 |||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||| 40-44 |||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||| 35-39 ||||||||||||||||||
|||||||||||||||| 30-34 |||||||||||||||
|||||||||||||||| 25-29 |||||||||||||||
||||||||||||||| 20-24 ||||||||||||||
|||||||||||||| 15-19 |||||||||||||
|||||||||||| 10-14 |||||||||||
|||||||||| 5-9 |||||||||
|||||||| 0-4 ||||||||  

 
Figura 23: Alto Trás-os-Montes: pirâmide etária em 2030. 

 
 

 
 

Figura 24: Alto Trás-os-Montes: sobreposição da pirâmide etária de 2030 com a  
obtida sob simulação da taxa de fecundidade 2,1, após estabilização 
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A leitura da Figura 24 permite perceber, a cinzento, a pirâmide correspondente à população 
estabilizada. Esta perspectiva comparada permite perceber os défices existentes e a 
determinação de necessidades migratórias, por diferença entre a pirâmide desejada e a 
pirâmide esperada. 
As Figuras 17 a 19 são uma representação semelhante à que agora se analisou, mas para a 
região de Dão-Lafões.  
A análise da estrutura etária permite perceber imediatamente que, apesar de haver uma base 
relativamente mais larga, a perspectiva de evolução é semelhante à anteriormente analisada. 
O grupo etário 30-34, em 2010, é o mais numeroso e avança no tempo: em 2030 corresponde 
ao grupo 50-54, como seria de esperar. Note-se que o grupo mais numeroso passou, em 2030, 
a ser o “80+”. O afunilamento da base da pirâmide indicia a insustentabilidade que se 
identificara atrás. 
 

2010 Dão Lafões
Homens Mulheres

|||||||||||||||||||||||| 80 + ||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||| 75-79 |||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||| 70-74 |||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| 65-69 ||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||| 60-64 ||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||| 55-59 |||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||| 50-54 |||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||| 45-49 ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||| 40-44 |||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||| 35-39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 30-34 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Figura 25: Dão-Lafões: pirâmide etária em 2010. 
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||||||||||||||||||||||||| 65-69 |||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||| 60-64 ||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||| 55-59 |||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50-54 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| 45-49 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||| 40-44 ||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||| 0-4 |||||||||||||  
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Figura 26: Dão-Lafões: pirâmide etária em 2030. 
 
A comparação das pirâmides observada e desejada pode ser efectuada no período em análise 
e constituir a base para a elaboração de um perfil de imigração de referência por grupo etário, 
por sexo e por região, ao longo do tempo.  

 
Figura 27: Dão-Lafões: sobreposição da pirâmide etária de 2030 com a  

obtida sob simulação de taxa de fecundidade 2,1, após estabilização 
 
 
4. CONCLUSÕES 
Apresentaram-se neste trabalho, em traços gerais, o panorama relativo ao fenómeno da 
desertificação das regiões periféricas portuguesas e os meios que, no quadro do projecto 
DEMOSPIN, se tem vindo a desenvolver, especificamente para lidar com os aspectos 
demográficos e de migrações. 
O modelo demográfico desenvolvido permite estimar a evolução da estrutura etária da 
população fechada, com base em simulações da evolução das taxas de fecundidade e 
mortalidade. É possível estimar, com este modelo, o impacto de alterações diversas, 
nomeadamente ao nível das taxas de fecundidade. 
O modelo de migrações permite estimar o volume de migrantes por grupo etário e por sexo, em 
função de circunstâncias demográficas e económicas. 
O objectivo final do projecto é a interligação destes módulos com o de economia, de forma a 
permitir a iteração no tempo, permitindo a simulação da evolução conjunta de todos estes 
parâmetros. 
A redução demográfica numa grande parte das NUTS III do interior português tem proporções 
consideráveis e revela uma tendência preocupante. No quadro do projecto DEMOSPIN 
procura-se, por um lado, descrever e acompanhar estas tendências e, por outro, encontrar 
cenários alternativos e instrumentos de análise relativos aos aspectos económicos, 
demográficos e de migrações, que permitam aos decisores nestes domínios disporem de 
instrumentos de apoio para a mitigação dos potenciais problemas gerados por estas 
tendências. 
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RESUMO 
No presente artigo são apresentadas as estratégias de empreendedorismo e sustentabilidade 
adoptadas nas empresas industriais e da construção da região do Vale do Sousa. Da análise 
efectuada, verifica-se uma ausência de empreendedorismo na estratégia, nomeadamente ao 
nível da inovação e dos riscos.  
No que diz respeito à sustentabilidade, esta foi analisada de acordo com as três esferas do 
desenvolvimento sustentável: Económica, Ambiental e Social. Foi possível identificar uma que 
a maioria das empresas adopta uma estratégia de sustentabilidade sendo a esfera ambiental a 
mais representativa do conjunto das três.  
Na secção de resultados foram exploradas as relações entre empreendedorismo e 
sustentabilidade, não sendo possível obter resultados estatisticamente significativos. Além 
disso não foram encontradas evidências da existência de diferentes atitudes estratégicas por 
classe empresarial, isto é, micro, pequenas e médias empresas apresentam comportamentos 
semelhantes em relação às estratégias empreendedoras e de sustentabilidade.  
Palavras-chave: Empreendedorismo, PMEs, Sustentabilidade 
 
 
INTRODUÇÃO 
Small is beautiful! Esta é uma afirmação originalmente apresentada por Schumacher [1] e 
frequentemente utilizada como referência às pequenas empresas, mas serão tão bem geridas 
quão bonitas? A gestão de qualquer empresa deve considerar estratégias e o contexto onde a 
mesma se encontra. No presente artigo desenvolve-se uma análise a empresas dos sectores 
extractivo, industrial e da construção na região do Vale do Sousa, focalizando nas estratégias 
empreendedoras e na sustentabilidade local.   
A importância desta classe empresarial encontra-se espelhada na quantidade de micro, e 
PMEs existentes em Portugal, na União Europeia, e nos países da Organização para a 
Cooperação de Desenvolvimento Económico – valores sempre superiores a 95%. As empresas 
de pequena dimensão são, de facto, uma presença constante na economia e na sociedade, 
tanto pela sua acção ao nível económico, como social. São, em muitos países, inclusivamente 
em Portuga [2], o motor da economia e do desenvolvimento. O comportamento e atitude das 
empresas no mercado reflectem a sua competitividade. Em termos de competitividade de 
acordo com o Global Competitiveness Report, Portugal ocupa a 43.º posição [3] num conjunto 
de 133 países, descendo 3 posições em relação ao ano anterior [4]. No que diz respeito à 
facilidade em fazer negócios em Portugal, numa análise a 183 países, Portugal ocupa o 33.º 
lugar, sendo esta lista liderada por Singapura, e sendo possível encontrar em posições 
superiores à Portuguesa alguns países que aderiram à UE depois de Portugal [5]. Uma 
chamada de atenção para o facto de se caracterizarem as empresas (pequenas) de Portugal 
com um fraco potencial de adaptação e sustentação, quando a ideia dominante sobre estas é o 
oposto, ou seja, são as pequenas que apresentam maior capacidade de flexibilidade e 
adaptação aos requisitos do mercado e do sector e às necessidades dos seus clientes, 
nomeadamente através da sua capacidade de preencher nichos de mercado nos quais as 
grandes, não conseguem/pretendem actuar. 
Assim, surgem as micro e as PME com um potencial importante para transformar as economias 
locais. Apesar do papel destas empresas, ser reconhecido como um instrumento de 
crescimento e combate à pobreza, a forma de impulsionar o seu crescimento, qualitativo e 
quantitativo, por vezes não é a mais correcta, uma vez que as próprias organizações que 
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apoiam as empresas, como o microcrédito, também têm interesses próprios, nem sempre 
convergentes com os das empresas. Pesquisas, sobre este tema [6] concluem que apesar de a 
teoria ser unânime no que diz respeito à importância das pequenas empresas na redução da 
pobreza, a maior dificuldade para o crescimento destas surge pela dificuldade de acesso a 
apoio financeiro. Mas, outros problemas além dos financeiros poderão surgir. Por exemplo, no 
que diz respeito à subcontratação, as grandes empresas têm recursos humanos, por vezes 
escassos nas pequenas, com muita experiência para proceder a uma análise custo-benefício 
necessária à decisão sobre a subcontratação [7]. Além disso, as micro apresentam estruturas 
organizacionais e estilos de gestão próprios, tendem a ser geridas pelo proprietário e 
funcionam, tendencialmente, num estilo, estrutura e gestão personalizada. Quando empregam 
mais de 10 trabalhadores, normalmente começam a ser geridas por gestores profissionais – 
não proprietários [8]. Uma maior dimensão da empresa também conduz a práticas de trabalho 
mais formalizadas com equipas de gestores ou supervisores. A grande diferença entre 
pequenas e grandes é a presença do gestor/proprietário. As mais pequenas tendem a ser 
geridas de uma forma personalizada o que pode trazer problemas se a empresa ficar 
dependente das capacidades e experiência de apenas um indivíduo. 
Os empresários devem apresentar competências Empreendedoras, de Oportunidade, de 
Relacionamento, Conceptuais, Organizacionais, Estratégicas, e de Empenhamento [9]. Estas 
competências, conjugadas com o potencial competitivo da empresa e as suas capacidades 
organizacionais influenciam o desempenho empresarial. O papel do gestor é apresentado por 
vários autores [6], [10], [11], [12], [13] como um factor chave no desempenho empresarial. 
Carland et. al [14] apresentaram dois tipos empresários: (1) empreendedores e (2) proprietários 
de pequenas empresas. O empreendedor tem como preocupação as novas combinações dos 
recursos – inovação, tendo em vista o lucro e o crescimento, ao mesmo tempo, utiliza práticas 
de gestão estratégica. Por sua vez, o proprietário de uma Pequena Empresa, gere o negócio 
de uma forma pessoal, procurando atingir objectivos pessoais e procurando obter um 
rendimento familiar. Neste trabalho iremos procurar práticas associadas aos empreendedores.  
O termo empreendedorismo é amplamente utilizado, seja no campo da gestão ou economia ou 
mesmo em conversação corrente. É uma palavra-chave no conceito de desenvolvimento, uma 
vez que é através de acções empreendedoras que se fomenta o crescimento da economia, 
gerando valor acrescentado e, melhores condições sociais para a comunidade. O 
empreendedorismo é frequentemente associado ao desenvolvimento local, uma vez que este 
só é conseguido através de um conjunto de factores, organizados de forma a obter sinergias 
dessa organização. Um desses factores é o empreendedorismo, não exclusivamente ao nível 
da criação de empresas mas essencialmente no que respeita à sua gestão, às capacidades 
apresentadas dos empresários [9], são factores determinantes para o processo empreendedor 
e de desenvolvimento.  
Apesar da palavra empreendedorismo ser hoje em dia de uso corrente, este é um termo que 
pode ser referenciado desde há muitos anos. As primeiras referências [15] reportam-se ao 
Século XIII época em que Marco Polo tentou estabelecer estradas comerciais com o Oriente. 
Contudo a utilização do termo empreendedorismo, começou a ser mais comum a partir dos 
séculos XVII e XVIII, neste último, através de Richard Cantillon e Jean Baptiste Say que além 
do estudo da economia em termos macro-económicos, analisaram também as empresas, e a 
criação de novos negócios, bem como a gestão dos mesmos. Ambos os autores classificavam 
como empreendedores as pessoas que corriam riscos porque investiam o seu próprio dinheiro.  
Sobre o empreendedorismo existem três grandes pontos de referência na literatura científica 
na área do empreendedorismo [16]: Max Weber, Joseph Schumpeter e Frank Knight. Weber 
defendia que a economia Calvinista54 financiaria o investimento, e que o crescimento registado 
em alguns países se devia à presença de grupos religiosos Calvinisitas nesses territórios. 
Schumpeter e Knight viam como principal fonte de financiamento do empreendedorismo o 
capital externo. Schumpeter [17] refutou a ideia defendida por Weber, e ligou de forma muito 
clara o conceito de empreendedorismo com o de inovação. Knight [18] acrescentou ao trabalho 
de Schumpeter os conceitos de risco e incerteza. Na verdade, existem vários trabalhos que se 

                                                      
 
 
54 Doutrina Religiosa de Calvino (1509-1564) reformador religioso francês.  
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interligam, e podem ser apontados como a base do estudo do empreendedorismo, como se 
pode verificar na Tabela 3.  
 

Tabela 3. Autores e Conceitos Associados ao Termo Empreendedorismo 
Autor Conceitos Associados ao termo Empreendedorismo 
Cantillon (1755) Alguém que se dispõe a suportar o risco financeiro e pessoal de 

uma empresa (algo arriscado) 
Knight (1921), Newman (2007) Trabalhar com os factores risco e incerteza 
Schumpeter (1934), Hayton & 
Kelly (2006); Avlonitis & Salavou 
(2007); Zampetakis & Moustakis 
(2006) 

Criação de novos produtos, processos e fontes de oferta, que 
criam desequilíbrios no mercado 

Gartner (1988) Criação de novas organizações 

Stearns & Hills (1996) 

Ambiente/sistema económico, pessoa comprometida com 
empreendedorismo, comportamento empreendedor, 
organização, oportunidade, inovação, risco, organização de 
recursos, criação de valor para o indivíduo ou sociedade 

Lumpkin & Dess (1996) 
O principal acto do empreendedorismo é a nova entrada em 
mercados novos, ou já estabelecidos, com novos 
produtos/serviços, ou com produtos/serviços já existentes 

Scott, Fadahunsi, & Kodithuwakku 
(1997) 

Processo criativo de extrair valor económico e social do 
ambiente 

Hamel & Prahalad (1997) 
Capacidade de desenvolver uma arquitectura estratégica, onde, 
direcção, descoberta e destino, transformam a intenção 
estratégica em realidade 

Hamel & Prahalad (1997) 
Criatividade na alavancagem de recursos escassos, ajuda uma 
empresa a minimizar os riscos do pioneirismo em novos 
espaços competitivos 

Chagas (1999) Estratégia chave para o sucesso de uma empresa 

Stiglitz & Driffill (2000) Criação de novos negócios, inserção de novos produtos no 
mercado e desenvolvimento de novos processos produtivos 

Bruyat & Julien (2000), 
Thornberry (2001) Criação de ideias, de empregos, de valor económico 

Kyrö (2000) Intra-empreendedorismo, comportamento colectivo de uma 
organização 

Kirzner (1973),  Drucker (1985), 
Venkataraman (1997), Eckhardt & 
Shane (2003)  

Processo, através do qual, são reconhecidas e exploradas as 
oportunidades para a criação de mercados, novos produtos ou 
serviços 

Hubler, Zaghni, & Mussi (2003) 
Reconhecimento de oportunidades num ambiente instável para 
conceber ou visionar algo inovador, único ou produzido e 
utilizado duma maneira mais eficiente 

CCE (2003) 
Identificação de oportunidades e concretização de objectivos, 
através da criatividade e/ou a inovação associadas a uma 
gestão rigorosa 

Stevenson (n.d.) Busca de oportunidades, para além dos recursos que a 
empresa possui 

Acs & Catherine (2004), Kyrö 
(2000) 

Empreendedorismo está relacionado com o comportamento das 
pessoas 

Bratnicki (2005) Conceito multidimensional e/ou multidisciplinar 
White, Thornhill, & Hampson 
(2007) Contexto familiar 
1.  Schaltegger & Wagner 

(2010); Shepherd & Patzelt 
(2011) 

Sustentabilidade 

 
De acordo com o GEM [2008], o empreendedorismo pode surgir por dois motivos: oportunidade 
[quando os empreendedores exploram mudanças do mercado, correndo riscos) – 
Empreendedores; ou necessidade (quando vêem o empreendedorismo como uma forma de 
auto emprego e sustento familiar) – Proprietários de Pequenas Empresas.  
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Na maior parte da literatura a orientação empreendedora, surge descrita através de três 
factores: (1) Pró-actividade (2) Inovação e (3) Propensão ao risco [19]. Outro modelo muitas 
vezes referenciado na literatura [20] acrescenta a estes três factores dois outros que são a (4) 
autonomia e (5) agressividade competitiva, no entanto num estudo posterior dos mesmos 
autores [21] foi encontrada uma relação negativa entre a agressividade competitiva e o 
desempenho empresarial.  
Mas o empreendedorismo não se limita à criação de empresas. É necessária uma gestão 
empreendedora que permita um crescimento sustentado da empresa e, consequentemente da 
região, e isto consegue-se através da estratégia, e da cultura empresarial, que permita obter 
vantagens competitivas. Esta abordagem está ligada ao conceito de intra-empreendedorismo 
que consiste na implementação de uma cultura que valoriza o empreendedorismo dentro da 
organização, através da inovação e de novas experiências. O empreendedorismo estratégico 
pode ser definido como a acção empreendedora na perspectiva estratégica [22], ou seja, é a 
integração da dimensão de busca de oportunidades (meio externo) com a busca de vantagens 
competitivas (meio interno).  
Podemos verificar de várias citações que o empreendedorismo tem de facto uma componente 
interna, mas apresenta uma forte ligação ao meio externo [23], [24], [25] e são necessários três 
elementos chave, para que o ciclo funcione (Figura 28). As empresas devem ser 
empreendedoras, de forma a garantir a sua sustentabilidade, e a sustentabilidade local, que 
por sua vez, ajuda no crescimento das empresas, e na atracção de melhores recursos para a 
região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainda de acordo com a Figura 28, verifica-se que a sustentabilidade local é suportada pelo 
empreendedorismo (esta relação tem vindo a ser frequente na literatura – ver Tabela 3) e 
(in)directamente pela empresas, e são vários os autores que apontam as micro e pequenas 
empresas como uma forma de combate à pobreza e desequilíbrios existentes entre nações e 
regiões. Dado que estas empresas representam uma parte muito significativa do tecido 
empresarial, provavelmente estas também terão um papel a desempenhar no quadro do 
desenvolvimento local e, que se espera ser, ao mesmo tempo, sustentável. Embora nem 
sempre este papel seja o mais desejado [26] o mesmo não deixa de ser importante.  
Arvanitidis, et al [27] apresentam os determinantes do crescimento económico, através do 
dinamismo económico. São vários os determinantes referidos neste estudo, e sob diferentes 
perspectivas. Por ordem de importância apresentam-se os factores que de acordo com o 
estudo citado mais contribuem para o dinamismo económico: (1) Qualidade do capital humano; 
(2) Tecnologia, inovação e I&D; (3) Ambiente político estável; (4) Elevado grau de abertura 
(redes, ligações); (5) Instituições formais credíveis (instituições jurídicas, direitos de 
propriedade, sistema fiscal e financeiro); (6) Infra-estruturas; (7) Flexibilidade. Além destes 
factores são apresentados vários outros, mas de menor relevância. Nos factores aqui 
apresentados, e mesmo os outros menos relevantes, encontram-se facilmente algumas 
ligações com o meio empresarial, indiciando que tal como se tem vindo a referir no decorrer 
deste trabalho, o crescimento económico passa em grande parte pelas empresas (micro) e 
pelo sector empresarial (macro). Mas poderá este crescimento ser sustentável? 
“O desenvolvimento sustentável apoia-se simultaneamente na prosperidade económica e na 
equidade social e ambiental. A relação entre estas componentes não pode ser encarada como 
fonte de conflitos, mas antes como um compromisso que traduz e implica novas implicações 
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Figura 28. Relação de dependência entre os conceitos 
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para a realização da coesão económica e social [28]. Mas nem todos os autores concordam 
com este equilíbrio entre as três esferas do desenvolvimento (Figura 29). Alguns [29] defendem 
que o objectivo de conseguir a definição precisa de desenvolvimento sustentável permanece 
um ideal difícil, talvez impossível de alcançar. Um quadro mais realista designado por 
‘sustainomics55’ foi proposto como uma estratégia menos ambiciosa mas mais concentrada e 
atingível de forma a tornar o desenvolvimento mais sustentável. 
O desenvolvimento sustentável é baseado na integração de quatro dimensões [30]: a 
económica, a ambiental, a social e a institucional e é, talvez, o maior desafio de sempre em 
termos de conceito de política. A Brundtland Commission apresentou quatro áreas chave de 
problemas, relacionados com o desenvolvimento sustentável [30], [31], [32]: 
• O desafio ambiental: degradação da base natural da vida humana; 
• O primeiro desafio social: aumento da distribuição não equitativa dos rendimentos; 
• O segundo desafio social: elevado número de pessoas que vivem na pobreza; e, 
• O desafio institucional: ameaças à paz e à segurança; 
Como resultado destes desafios foram estabelecidos três objectivos primordiais: 
• O objectivo ambiental, tendo em atenção a salvaguarda global do ambiente numa 
perspectiva de longo prazo; 
• O objectivo social, fortalecendo a coesão através da justiça entre povos, países, 
géneros, grupos sociais, entre outros; e, 
• O objectivo institucional, assegurando a participação nas decisões políticas como 
requisito para o estabelecimento pacífico do acordo oficial. 
• Considerando os objectivos apresentados verifica-se que nenhum deles se apresenta 
como um objectivo económico, nem mesmo nenhum dos desafios é económico (se não se 
considerarem os aspectos da distribuição de riqueza como tal). Contudo, a economia é 
entendida como uma faca de dois gumes: A sua forma corrente de trabalhar é uma força 
condutora por trás da maioria dos problemas, mas pode também ser uma força para uma 
melhor contribuição para a resolução de vários problemas criando riqueza suficiente para os 
resolver. Apesar de uma economia vibrante não ser um fim em si mesmo, esta é considerada 
essencial para a satisfação a longo prazo das necessidades materiais fornecendo empregos, 
rendimento, segurança social e oportunidades de consumo.  
Os conceitos mais analisados e directamente associados ao termo desenvolvimento 
sustentável são [30]: 
• Ambiental  
• Social e,   
• Económico 
Estes conceitos surgem várias vezes representados como três anéis interligados entre si, 
(Figura 29). Mas será que todos eles são considerados com a mesma importância? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Conceitos de desenvolvimento 
Fonte: Adaptado [33] 
                                                      
 
 
55 Sustainomics, no sentido de crescimento económico sustentável, em vez de desenvolvimento económico. 
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A realidade actualmente é que a economia domina o ambiente e a sociedade. As empresas 
globais dominam a tomada de decisão incluindo a de muitos governos [34], [35]. No entanto, 
apesar dos governos centrais e mesmo alguns sectores dos negócios se preocuparem com o 
desenvolvimento sustentável, a separação deste conceito em três anéis pode ser utilizada para 
justificar a concentração numa só parte, em vez da concentração no todo [33]. Em muitos 
casos a maior preocupação dos governos é o crescimento económico. Na verdade, verifica-se 
que a preocupação com o desenvolvimento sustentável nem sempre é a mais correcta, para 
muitas pessoas, os produtos aparecem nas prateleiras comerciais, e quase não é dada 
importância ao local e à forma da sua origem, ou seja, o outro lado da vida de um produto 
desaparece numa caixa negra rotulada como lixo. Defendem ainda os autores que para 
alcançar o desenvolvimento sustentável, são necessárias, mais do que alterações 
tecnológicas, será necessária uma alteração à forma como os seres humanos vêem o mundo, 
e talvez em jeito de crítica ao modelo dos três anéis, os autores terminam a dizer que não se 
pode fingir que se separam os impactos das acções em compartimentos diferentes. 
Actualmente ainda se questiona a arquitectura de governação europeia para o 
desenvolvimento sustentável [36], o que coloca as questões da sustentabilidade como um 
assunto verdadeiramente actual mesmo a nível político.  
Quando se fala em desenvolvimento, como solução e forma de o alcançar surgem as 
empresas, e mais uma vez a importância da esfera económica. Além dos aspectos da cultura, 
os vários responsáveis das Nações Unidas têm afirmado o seu apoio pela utilização das micro 
empresas como um meio de alcançar o desenvolvimento sustentável [37] e, existe uma 
percepção generalizada sobre as pequenas empresas e que estas funcionam como uma 
incubadora do crescimento, sendo o lugar onde a inovação ocorre e as novas ideias de 
negócio se transformam em negócios viáveis [38]. A OECD [39]  apresenta as causas das 
diferenças do crescimento económico entre países e regiões e identifica os factores, 
instituições e políticas que podem aumentar as perspectivas de crescimento no longo prazo. 
Neste estudo, podem-se encontrar como factores base para o crescimento os seguintes: (1) A 
acumulação de capital físico; (2) A acumulação de capital humano; e (3) Investigação & 
Desenvolvimento. Todos estes factores, estão relacionados com a indústria ou com empresas, 
por exemplo, a acumulação de capital humano conduz a uma melhor organização, uma vez 
que ajuda a empresa a aprender como produzir mais eficientemente. 
No entanto, o desenvolvimento não ocorre por vontade política. De acordo com Melo [40] o 
desenvolvimento deve ocorrer a partir de baixo. Apesar de existirem impulsos de 
desenvolvimento vindos de fora ou de cima, por exemplo, através da localização de grandes 
empresas ou de infra-estruturas públicas, é a partir de baixo que a questão das políticas de 
desenvolvimento local se coloca. “Olhar o desenvolvimento como um fenómeno 
essencialmente determinado ‘a partir de baixo’ implica assumir a importância de factores como 
o envolvimento dos actores locais nos processos de decisão, a mobilização local dos recursos 
produtivos do território, a valorização dos factores e dos bens e serviços produzidos 
localmente, os processos de criação ou difusão de inovações, os ganhos emergentes de uma 
melhor coordenação local de iniciativas, o aumento do valor acrescentado retido localmente, a 
‘internacionalização’ territorial dos efeitos de transbordo spill-over56 positivos das iniciativas 
públicas e privadas” Melo [40]: pp.517-518. Em concordância com esta ideia de baixo para 
cima, quanto maior o conhecimento sobre as ameaças do meio, mais preocupados e altruístas 
os empreendedores se tornam [41].  
Foi nesta perspectiva de uma análise de baixo para cima, que se desenvolveu este estudo, 
procurando analisar as empresas dos sectores industriais e da construção do Vale do Sousa, 
as suas estratégias empreendedoras, e a sua atitude perante os conceitos do desenvolvimento 
sustentável.   
 
 

                                                      
 
 
56 Efeito de mudança para outro lugar ou actividade após o domínio do(a) primeiro(a) 
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A REGIÃO E O QUESTIONÁRIO 
A Região 
A região do Vale do Sousa é composta por seis concelhos: Castelo de Paiva, Lousada, 
Felgueiras, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel. À excepção de Castelo de Paiva que 
pertence ao distrito de Aveiro, todos os restantes pertencem ao distrito do Porto. Para fins 
estatísticos, este agrupamento de concelhos está inserido na NUTE III do Tâmega, e NUTE II 
Norte. “Estes seis concelhos integram um largo conjunto de freguesias (114) que abrangem 
uma área de aproximadamente 767,1km2, representando 3,6% do total da Região Norte 
(21.289km2). Aqui reside cerca de 9% da população da Região Norte, o que implica uma 
densidade populacional de 427 habitantes por km2 que se revela muito acima da média geral 
da região. DHVMC (2004): pp. 24. Trata-se de um espaço integrado no quadrante Noroeste da 
Península Ibérica, onde se entrecruzam os processos históricos da Galiza e de Portugal, com 
demarcada especificidade. De acordo com os dados do último Recenseamento, a população 
residente do Vale do Sousa é de aproximadamente 327.800 habitantes, tendo registado uma 
variação populacional de cerca de 13% entre os recenseamentos de 1991 e 2001, mas de 
apenas 3% entre 2001 e 2008, sendo que em 2008 se apresenta com uma população de 
338.800 habitantes.  
No que diz respeito às actividades económicas da região, destaca-se o mobiliário de madeira 
que predomina em Paços de Ferreira e Paredes, o calçado em Felgueiras, o vestuário em 
Lousada que também está presente noutros concelhos, reforçando assim o sector têxtil nesta 
região. Esta concentração pode ser interpretada como uma ameaça, uma vez que cada um dos 
concelhos (principalmente, Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira) se apresenta com uma 
especialização num único sector. Este facto, tal como refere a OECD (2003), é, ou pode ser um 
factor inibidor do empreendedorismo. Apesar de cada concelho se apresentar com mais que 
uma actividade, na verdade, existe uma forte dependência de um só sector de actividade. 
Os dados do presente estudo têm por fonte o INE que revela a existência de 34.049 empresas 
no conjunto dos seis concelhos em 31 de Dezembro de 2005. No entanto, depois de se 
recorrer a outras entidades, verifica-se que estes números podem ser diferentes. De acordo 
com dados fornecidos pela Direcção Geral de Estudos, Estatística e Planeamento, DGEEP 
(2005) com dados retirados dos Quadros de Pessoal do MTSS existem 10.231 empresas. Além 
dos dados obtidos junto destas instituições, foram ainda conseguidos dados junto de outra 
entidade, a CofaceMOPE, onde são apresentadas 11.973 empresas no conjunto dos seis 
concelhos. Este número, embora superior ao número de empresas apresentado pela DGEEP, 
continua a ser inferior ao valor apresentado pelo INE. Assim, juntando a informação das três 
instituições optou-se por considerar que existem na região cerca de 12.000 empresas, pois 
também não é provável que o número de empresas sem empregados seja suficiente para 
justificar a diferença entre os valores da DGEEP (10.231) e os valores do INE (34.049). Esta 
percepção foi corroborada através de conversas com alguns responsáveis de Associações 
Empresariais dos concelhos do Vale do Sousa. 
Considerando os dados fornecidos pela DGEEP onde pode existir uma subavaliação das Micro 
Empresas uma vez que a DGEEP não recolhe dados sobre empresas sem trabalhadores 
verifica-se que as Micro, se apresentam com a maior percentagem, 79% de acordo com o 
critério dos efectivos e chegando aos 85% de acordo com o critério financeiro. Estas 
percentagens são válidas para a região, como para os concelhos individualmente. De acordo 
com os dados da CofaceMOPE surge um número mais reduzido de Micro Empresas (62%). A 
percentagem de micro e pequenas, atinge os 97%. No que diz respeito às grandes verifica-se 
que o valor obtido (0,1%) coincide com o critério dos efectivos (DGEEP).  
Este é o cenário da região em análise que não difere muito de outras regiões portuguesas e 
europeias, onde predominam as empresas de pequena dimensão e os sectores mais 
frequentes são os de trabalho intensivo e que não requerem muitas qualificações. Esta 
caracterização influenciou também a organização do questionário a realizar e que se apresenta 
de seguida. 
 
O Questionário 
O universo inicial de estudo seriam as empresas (todas as empresas) que se encontram 
situadas no Vale do Sousa (12.000 empresas). Este número representa empresas das mais 
diversas actividades que se encontram no Vale do Sousa. No entanto, estudar estratégias em 
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empresas industriais, comerciais, ou da área da restauração, obriga a diferentes abordagens, 
pois são áreas com características diferentes [42]. Desta forma foi efectuada uma análise às 
actividades predominantes no Vale do Sousa e verificou-se que existem três sectores, que 
representam 74,4% das empresas da região (de acordo com o INE) ou 79,5% (de acordo com 
a DGEEP), sendo esses sectores o comércio, a indústria transformadora e a construção. No 
entanto, analisar empresas industriais e comerciais, exige abordagens diferentes. Assim e após 
uma análise da constituição do tecido empresarial nesta região, optou-se por reduzir o universo 
para o sector industrial (transformador e extractivo) e da construção, debruçando-se o estudo 
sobre um universo que representa 39,4% (INE) a 53,4% (DGEEP). Ao nível da 
empregabilidade também se encontra uma forte predominância destes dois sectores que 
representam entre 70% a 75% do emprego total da região. No total estas empresas 
apresentam um valor absoluto próximo das 5.000 empresas. Este valor será considerado como 
o universo de estudo.  
Para calcular a dimensão da amostra, após uma análise foi seguido o método de Saunders, 
Lewis, & Thornhill [43] que pode ser facilmente adoptado para este estudo. Este método 
implica a definição: 
• Do nível de confiança desejado para o trabalho a desenvolver, 
• Da margem de erro que pode ser tolerada, e 
• Da proporção de respostas que se esperam ter um atributo particular. 
De acordo com os autores, é sugerida uma recolha de uma amostra piloto de cerca de 30 
observações e para verificar qual a proporção de respostas que ocorrem em relação ao 
principal atributo em observação. A partir desta amostra procura-se inferir a proporção de 
respostas para a amostra através da seguinte fórmula: 
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Equação 1. Fórmula de cálculo da amostra mínima  
Fonte: [43] 
 
O mesmo autor apresenta ainda uma outra forma de calcular a dimensão da amostra sem 
afectar a exactidão necessária. Esta nova forma de cálculo pode ser aplicada quando o 
universo em estudo é inferior a 10.000. Assim a fórmula proposta é: 
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Equação 2. Fórmula de cálculo da amostra mínima ajustada 
Fonte: [43] 
 
De acordo com os resultados de um estudo piloto com 33 observações foi possível encontrar 
uma proporção de 80-20 que nos leva ao seguinte cálculo para a dimensão mínima da 
amostra: 
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Pode-se concluir, que tendo como referência o estudo piloto, e um nível de confiança de 95%, 
serão necessárias 236 observações para garantir a amostra necessária para um estudo 
credível e que permita chegar a conclusões válidas sobre o universo em causa. Assim, com 
estes dados e depois de caracterizada a região bem como, o suporte teórico, apresenta-se a 
realidade empresarial na região do Vale do Sousa. 

Em que: 
n é a amostra mínima requerida; 
p% é a proporção das observações que coincidem com o  
      atributo em estudo; 
q% é a proporção das observações que não coincidem 
      com o atributo em estudo; 
z é o valor correspondente ao nível de confiança requerido; 
e% é a margem de erro;

Em que:  
n’ é a amostra mínima ajustada; 
n é a amostra mínima calculada de acordo com a Equação 1; 
N é a população total; 
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PARTE EXPERIMENTAL 
Pretende-se nesta secção descrever a metodologia de trabalho adoptada, de forma a suportar 
a secção seguinte, onde se apresentam e discutem os resultados desta análise. Como já foi 
referido o trabalho teve como suporte um questionário onde foram analisados vários factores 
da gestão empresarial. 
Tendo em consideração os sectores e as empresas em análise, iniciou-se a análise por uma 
caracterização das empresas em estudo que se apresentam, em termos de distribuição por 
concelho e por sector de actividade nas figuras seguintes: 
 

 
Figura 30. Distribuição das 251 Empresas por concelho 

 

 
Figura 31. Distribuição das 251 Empresas por sector de actividade 

 
De salientar que a distribuição dos questionários por concelho e por sector de actividade, 
reflectem a distribuição do universo, no entanto, dada a dificuldade de acesso ao sector da 
Construção, este sector, em termos de amostra está um pouco subvalorizado, por 
contrapartida da Indústria Transformadora. 
No que diz respeito às classes de empresas as mesmas são apresentadas, na Tabela 4 em 
três critérios: Efectivos, Financeiro e de acordo com a Recomendação 2003/361/CE onde 
ambos os critérios são considerados simultaneamente.  
 

Tabela 4: Classificação das empresas por classe e critério 
 Micro PE Média 
C. Efectivos 28% 55% 17% 
C. Financeiro 87% 11% 2% 
Rec. 2003/361/CE 28% 62% 10% 

 
Relativamente ao critério que conjuga ambos, este poderá não estar 100% correcto, uma vez 
que não foram analisados os outros critérios em dois anos consecutivos, assim, optou-se por 
fazer subir a empresa de classe, assim que um dos critérios (efectivo ou financeiro) não fosse 
respeitado. Esta decisão, pode eventualmente ter dado um peso mais significativo às empresas 
de maior dimensão, contudo, verifica-se que mesmo correndo este risco, as micro e pequenas 
ainda representam 90% das empresas da amostra.  
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Depois de uma breve descrição das classes de empresas apresentamos uma análise ao grau 
de empreendedorismo nas empresas do Vale do Sousa. De acordo com a literatura da área, o 
grau de empreendedorismo deve ser analisado em função de três factores chave: Inovação, 
Risco e Pró-actividade.  
A Inovação foi analisada através de 14 possíveis estratégias que resultaram da análise da 
literatura, e que foram devidamente ponderadas, foi medida através de questões de resposta 
múltipla, e através da ponderação atribuída a cada uma dessas questões, cada empresa 
poderia obter um máximo de 20 pontos. Desta análise foi possível verificar apenas 13% das 
empresas se apresentam com uma estratégia empreendedora. Quase igual percentagem 
(12%) é encontrada nas estratégias classificadas como moderadamente inovadoras (de 
salientar que as empresas classificadas neste intervalo ainda apresentam uma pontuação 
negativa (7 – 9 em 20) mas dado o cenário encontrado, podemos dizer que estas empresas 
apresentam alguma propensão à inovação, e devem ser reconhecidas como tal.  
A grande maioria das empresas, 75%, apresenta estratégias classificadas como aversas ou 
muito aversas à inovação.  
Uma abordagem semelhante foi seguida na análise das estratégias de risco das empresas, 
mas considerando apenas 9 possíveis estratégias, de acordo com o número de itens e a 
ponderação atribuída cada empresa poderia atingir um máximo de 10 pontos. Da análise 
efectuada verificou-se que 66% das empresas apresentam-se como totalmente aversas ao 
risco, isto é, de acordo com as suas respostas, nos últimos anos, seguiram no máximo duas 
estratégias com propensão ao risco. A acrescer a este valor surgem ainda 28% das empresas 
com uma atitude aversa ao risco, ou seja, no máximo adoptaram quatro estratégias. Por outro 
lado surgem as empresas mais propensas ao risco em número bastante reduzido. Juntando as 
propensas e muito propensas ao risco, obtém-se um valor de apenas 6%. Desde logo, e dado 
que 94% das empresas se apresentam aversas ao risco, pode-se dizer que a maioria das 
empresas desta região, não apresenta uma atitude propensa ao risco, que caracteriza muitas 
vezes a fraca exploração e desenvolvimento de novas oportunidades. 
Depois dos riscos foi analisado o grau de pró-actividade através de 5 itens em que a resposta 
era solicitada numa escala de Likert [1 a 5]. No âmbito da análise à pró-actividade foi analisado 
o grau de percepção que as empresas têm sobre o seu grau de influência no sector onde 
actuam. Nesta análise obteve-se um resultado de 3,47. Depois de analisada a percepção dos 
entrevistados sobre o seu grau de influência no sector procede-se à análise da pró-actividade 
empresarial. Conjugando todos os itens associados à pró-actividade foi possível obter um valor 
médio para este factor de 3,49. 
Resta ainda referir que o facto das percepções apresentadas pelas empresas, coincidirem ou 
não com o grau de pró-actividade, não implica que seja de facto esse o grau de pró-actividade. 
No entanto, com os itens definidos para efectuar esta medição, procurava-se analisar algumas 
acções seguidas pelas empresas. Estas acções de acordo com o que apresenta a literatura, 
são acções que, directa ou indirectamente, podem conduzir a empresa a uma atitude mais ou 
menos pró-activa. Com base neste pressuposto efectua-se a comparação entre as percepções 
dos entrevistados, e aquilo que se designa por grau de pró-actividade.   
Analisados os factores do empreendedorismo foi também desenvolvida uma análise ao grau de 
sustentabilidade local que foi medida através das três esferas do desenvolvimento identificadas 
na literatura. As questões serão analisadas por grupos (esferas do desenvolvimento) e o 
resultado desses grupos formarão uma nova variável: desenvolvimento – está-se na presença 
do que em teoria se designa por variável latente, Hill & Hill (2002). As variáveis que permitem a 
construção da variável latente, designam-se por variáveis componentes. As perguntas 
associadas a estas variáveis, tecnicamente designam-se por itens. Embora na teoria sejam 
aconselhados quatro a seis itens para medir cada uma das variáveis componentes, neste caso 
não foi seguida esta recomendação, optou-se por colocar um número mais reduzido de 
questões, mas que de acordo com a revisão da literatura se consideram como questões (itens) 
chave, diminuindo assim o número de perguntas no questionário.  
Assim, para as variáveis componentes do desenvolvimento foram utilizados 3 itens para a 
esfera económica e para a esfera social, e dois itens para a variável que representa a esfera 
ambiental. Para verificação dos pressupostos efectuaram-se os testes de correlação (Alpha de 
Cronbach), entre os itens de cada variável componente, e tanto ao nível da correlação como ao 
nível da fiabilidade os resultados obtidos apresentam correlações inferiores a 0,6, o que de 
acordo com a teoria, são valores inaceitáveis, no entanto estes valores surgem essencialmente 
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devido ao reduzido número de itens em análise. Numa decisão entre alguns resultados menos 
válidos estatisticamente ou ausência de resultados devido à extensão do questionário, optamos 
pela primeira hipótese. Contudo, este erro estatístico permite estabelecer novos objectivos de 
investigação procurando num futuro próximo analisar com mais detalhe nesta região os níveis 
de sustentabilidade, alargando eventualmente a análise a outros sectores de actividade.  
Voltando à análise da sustentabilidade local, numa primeira questão sobre o papel das 
empresas no desenvolvimento local, os entrevistados demonstraram uma concordância 
significativa, uma vez que o valor médio das respostas foi de 4,38 numa escala de 1 a 5. No 
entanto, quando a questão se centraliza nas pequenas empresas, as percepções modificam-
se, ou seja, em média as respostas atingem um valor de apenas 3,63. Ao efectuar uma análise 
conjunta das questões, que representam a esfera económica, obtém-se uma média ponderada 
de 3,64. 
No que diz respeito à esfera social, as questões versavam aspectos de contratação local, 
trabalho infantil, e apoio à sociedade, no seu conjunto, estas três questões (itens) compõem a 
variável desenvolvimento social, que apresenta como valores médios 3,76. 
Por fim, foi analisada a questão ambiental com dois itens sobre a atitude da empresa perante o 
ambiente e das quais resultou um valor surpreendente de 4,03. Este valor denota que existe 
uma elevada preocupação por parte das empresas entrevistadas com a vertente ambiental. 
Contudo, esta preocupação pode ser questionável, porque não vai ao encontro da maioria das 
teorias apresentadas. Sem dúvida, que este é um tema de grande interesse e que deve vir a 
ser estudado no futuro, como trabalho complementar deste que agora se apresenta. 
Considerando os conceitos até agora descritos, e as relações entre eles, simplificadas na 
Figura 28 passaremos na secção seguinte à análise e discussão dos relacionamentos 
existentes entre eles. 
 
 
RESULTADOS  
Nesta secção apresentam-se os resultados das possíveis relações entre empresas (por 
classes), empreendedorismo (por factores) e sustentabilidade (por factores). Relativamente às 
classes de empresas, as mesmas foram já apresentadas na secção anterior, e servirão de 
suporte para analisar possíveis relações com o empreendedorismo e com a sustentabilidade a 
analisar mais adiante.  
Antes da apresentação de resultadados sobre o grau de empreendedorismo, apresentamos 
uma breve análise às percepções de influência das empresas no seu sector de actividade. 
Como verificado anteriormente, em média as empresas apresentam um resultado 3,47. Com o 
intuito de verificar se esta percepção estaria próxima da realidade procurou-se também analisar 
a percepção das empresas em função da sua dimensão, e na verdade verificou-se que existe 
uma tendência de aumento em função da dimensão da empresa. Assim as Micro Empresas 
apresentam uma média de 3,22, as Pequenas 3,53 e as Médias 3,92. Estes valores 
evidenciam uma associação na percepção que as empresas apresentam sobre a sua influência 
no seu sector de actividade em função da sua dimensão. Foram então realizados alguns  
testes estatísticos para confirmar esta possibilidade. Calculou-se uma tabela de contingência 
onde se cruzavam as duas variáveis empresas por classe e Percepção da influência por 
classe, com esta tabela foi também solicitado o teste do χ2 onde se pode verificar que o 
pressuposto de células com valor esperado inferior a 5 é de apenas 11,1% cumprindo assim o 
requisito dos 20% máximos. Assim, é possível analisar as hipóteses levantadas: 
H0: As variáveis são independentes (não existe associação) vs  
H1: As variáveis são dependentes (existe associação) 
de acordo com o resultado do teste do χ2  o seu valor é de 16,410 para 4 graus de liberdade 
apresentando um p=(0,003). Assim pode-se dizer que para um nível de significância de 95% 
rejeitamos H0, logo, rejeita-se a hipótese de independência entre as variáveis. Pode-se dizer 
que existe uma relação entre a classe de empresa e a percepção que os seus gestores têm 
sobre o grau de influência no seu sector, mas não é evidente esta relação. Ou seja, abre-se 
uma linha de investigação futura onde se poderá procurar a relação entre pró-actividade, 
influência percebida e, classes empresariais. 
Considerando, agora, os factores do empreendedorismo, tornou-se necessário uma 
padronização dos 3 factores. Procedeu-se então à recodificação dos valores da inovação e dos 
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riscos para uma escala de 1 a 5, obtendo um valor para cada uma das empresas em estudo. 
Enquanto a pró-actividade se apresenta com um valor médio de 3,49 a inovação apresenta um 
valor de 1,27 e os riscos 1,06. Estes valores, como seria de esperar, são relativamente baixos 
indo assim ao encontro da caracterização que já foi apresentada para cada um destes factores. 
Na mudança de escala, dada a reduzida propensão à inovação e ao risco de várias empresas, 
alguns valores obtidos apresentam-se com valores inferiores a 1. Estes valores apresentam-se 
coerentes com os resultados apresentados anteriormente onde se verificou uma grande 
percentagem de empresas aversas à inovação e ao risco. 
Estes resultados mostram que as empresas estão receptivas à mudança naquilo que é 
imediato, mas menos receptivas para mudanças consideradas estruturais; Agem pró-
activamente, talvez porque esperam uma reacção positiva o mercado, mas não correm riscos 
nem inovam na sua forma de gestão e funcionamento organizacional. Apesar das críticas a 
este modo de actuação, não se pode afirmar que é único desta região, uma vez que os 
resultados obtidos vão também ao encontro de outros estudos. Avlonitis & Salavou (2007) num 
estudo sobre a orientação empreendedora das PME, identificaram dois grupos de 
empreendedores, activos e passivos. Embora os empreendedores activos sejam mais 
propensos ao risco, ambos os grupos se mostram pró-activos no desempenho da introdução 
de novos produtos no mercado.  
Assim apresenta-se o cálculo de um indicador do empreendedorismo, utilizando a mesma 
escala que foi utilizada para medir cada um dos seus componentes: inovação, riscos e pró-
actividade, ponderando igualmente cada um deles. Esta igual ponderação resulta da teoria, 
uma vez que todos os indicadores são apresentados com igual relevância, contudo é 
importante salientar, que existe uma ponderação natural, uma vez que os valores da pró- 
actividade se revelam bastante superiores aos valores da inovação e dos riscos. 
Passando aos resultados do empreendedorismo, em primeiro lugar foi efectuada uma simples 
operação de cálculo da média destes três factores, calculando sobre o seu resultado um valor 
médio para o empreendedorismo de 1,94 numa escala de 1 a 5, apresentando-se com o 
mesmo valor (diferindo apenas nas centésimas) para os sectores da indústria e da construção. 
De seguida, reclassificaram-se os resultados obtidos de forma a construir classes do 
empreendedorismo. Assim foram criadas 5 classes de acordo com a Figura 32.  
 

 
Figura 32. Percentagem de empresas por classe empreendedora 

 
As percentagens apresentadas na Figura 32Erro! A origem da referência não foi 
encontrada. revelam a atitude das empresas do Vale do Sousa face ao empreendedorismo, a 
maioria destas (59%) caracterizam-se como pouco empreendedoras. Os 0% das empresas 
muito empreendedoras equivalem na verdade a 0 empresas, ou seja, de acordo com os 
critérios definidos, das empresas entrevistadas nenhuma se classifica como muito 
empreendedora, e como empreendedoras surgem apenas 5% das empresas. Na verdade, a 
atitude das empresas face ao empreendedorismo não parece ser muito significativa, um grau 
mais elevado face ao empreendedorismo surge por parte da pró-actividade, dado que este é o 
factor que se apresenta com valores mais elevados. 
Relativamente à sustentabilidade local, partindo da informação apresentada na secção anterior 
onde se obtiveram os seguintes resultados: Económica: 3,64; Social: 3,76; Ambiental: 4,03, 
podemos daí apresentar alguns resultados. Assim, assumindo um grau de importância igual 
para as três componentes do desenvolvimento sustentável e calculando a média dos seus 
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resultados obtém-se um valor de 3,81 numa escala de 1 a 5. Este valor indica que as empresas 
entrevistadas demonstram preocupações significativas com todas as esferas do 
desenvolvimento sustentável. Organizando o desenvolvimento em classes, para que seja 
possível uma análise ao número relativo de empresas que se encontram em cada classe de 
desenvolvimento, serão criadas 5 classes com valores de 1 a 5 em que 1 significa que é uma 
empresa com uma atitude em relação ao desenvolvimento nada sustentável e 5 significa que a 
atitude dessa empresa está totalmente de acordo com os critérios do desenvolvimento 
sustentável. Esta distribuição pode ser encontrada na Figura 33.  
  

 
Figura 33. Atitude das Empresas face ao desenvolvimento sustentável (em percentagem) 

 
Através desta Figura, pode ser confirmada a atitude pró-activa que as empresas apresentam 
face ao desenvolvimento sustentável, a grande maioria (96%) apresenta uma atitude de acordo 
com um desenvolvimento sustentável ou muito sustentável. As duas classes mais baixas 
apresentam-se sem nenhuma empresa. Isto significa que no mínimo as empresas se 
apresentam com um comportamento moderadamente sustentável, sendo este mínimo apenas 
4% do total das empresas entrevistadas.  
Nesta breve análise ao desenvolvimento, pode-se concluir que as empresas da região do Vale 
do Sousa promovem um desenvolvimento na região que pode ser classificado como 
desenvolvimento sustentável. Ao contrário do que diz a maior parte da literatura, a divisão do 
conceito de desenvolvimento sustentável em três esferas prejudica a esfera económica. Sem 
dúvida que estes valores devem ser validados posteriormente através de estudos novos e mais 
aprofundados.  
Passado agora a uma análise de relações entre os conceitos até agora evidenciados iniciamos 
a análise através da relação entre o empreendedorismo e a sustentabilidade ou seja, será que 
as empresas mais empreendedoras estão a contribuir mais para um desenvolvimento 
sustentável?  
O grau médio de empreendedorismo encontrado foi de 1,94 e a sua distribuição por classes 
revelou que 61% das empresas são pouco ou não empreendedoras e apenas 5% se 
classificam numa categoria de empreendedoras. Não existe qualquer empresa que se encontre 
na classe das muito empreendedoras. Já no que diz respeito ao comportamento das empresas 
face ao desenvolvimento sustentável, os resultados obtidos foram surpreendentemente 
positivos, uma vez que 96% das empresas se apresentam com uma atitude bastante favorável 
ao desenvolvimento sustentável.  
Para que se possa então estudar e concluir sobre a questão/relação acima enunciada analisou-
se a relação entre o empreendedorismo e a sustentabilidade local. Inicialmente foi analisada a 
relação entre as várias classes de ambas as variáveis (1 a 5). Uma vez que esta associação 
não podia ser interpretada pois não eram verificados os pressupostos necessários, efectuou-
se, uma redução de classes de ambas as variáveis de 5 para 3. O cruzamento destas novas 
variáveis, não se mostrou mais proveitoso em termos de interpretação estatisticamente fiável, 
ou seja, os pressupostos estatísticos não foram verificados. No entanto, da análise do quadro 
que relaciona ambas as variáveis verifica-se o que era expectável, ou seja, a grande maioria 
das empresas apresenta-se na classe Alta em relação à postura face ao desenvolvimento 
sustentável, logo, além de falta de suporte estatístico, torna-se difícil encontrar uma relação 
entre as variáveis, pode-se apenas concluir que embora as empresas apresentem uma atitude 
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favorável ao desenvolvimento sustentável, apresentam-se maioritariamente com um grau de 
empreendedorismo baixo.  
Procurou-se ainda uma análise através das variáveis quantitativas, uma vez que tanto o 
empreendedorismo como a sustentabilidade podiam ser analisados como variáveis 
quantitativas. Efectuaram-se várias regressões, mas das quais os resultados não permitem 
retirar conclusões uma vez que melhor R2 foi encontrada na regressão cúbica, sendo o seu 
valor de apenas 20,9%. Tal valor não justifica uma interpretação da expressão da regressão.  
De seguida procurar-se-á a relação entre classes de empresas com o empreendedorismo e 
com a sustentabilidade. No que diz respeito ao empreendedorismo, efectuou-se uma primeira 
análise onde se relacionaram as classes de empresas com as classes de empreendedorismo. 
Efectuados os testes de independência de variáveis, foi possível rejeitar a hipótese nula, ou 
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Anexo 1, existem ligeiros indícios de um maior grau de empreendedorismo nas empresas de 
maior dimensão, contudo, esta tendência não é clara, nomeadamente entre pequenas e micro 
empresas. Este problema pode ser resultado da classificação inicial entre pequenas e micro 
empresas, que devido à ausência de dados sobre dois anos consecutivos não permitiu uma 
classificação totalmente correcta. O facto de existirem algumas empresas classificadas como 
pequenas, que possam na verdade ser micro empresas, pode dificultar uma leitura mais clara 
dos resultados obtidos. Ao analisar a relação entre as várias classes empresariais e as 
estratégias de empreendedorismo, os resultados não são diferentes da relação com o grau de 
empreendedorismo, ou seja, além de não ser possível identificar uma clara distinção de 
estratégias entre classes, os resultados dos testes estatísticos não se apresentam com 
validade para uma interpretação fiável.  
Os resultados obtidos levam a concluir a necessidade de um alargamento da amostra, e de 
uma análise por tipo de actividade dentro da indústria. Ao criar grupos de empresas dentro da 
amostra, talvez seja possível identificar estratégias mais evidentes, em sectores como o do 
calçado ou do mobiliário de madeira. 
Analisando a sustentabilidade por classe empresarial verifica-se uma vez mais que os 
pressupostos estatísticos não são cumpridos, uma vez que apesar de existirem apenas duas 
células com um valor esperado inferior a 5, estas duas células representam mais de 20%, o 
que invalida a análise do teste do χ2. De qualquer forma, tal como na análise do 
empreendedorismo não se encontra uma atitude distinta entre as várias classes empresariais. 
Existem uma vez mais ligeiros indícios de uma atitude mais sustentável nas empresas de 
maiores dimensões, mas esta evidência não pode ser comprovada estatisticamente. Uma vez 
mais se identifica aqui uma necessidade de ampliação da amostra. Esta ampliação poderá 
implicar uma redefinição de algumas estratégias. Uma vez que as estratégias de análise ao 
nível da sustentabilidade se mostraram com um Alpha de Cronbach inferior a 0,6, esta 
ausência de consistência entre itens, pode também influenciar os resultados obtidos. Desta 
forma será necessária uma análise não só da literatura científica da área, mas também de 
relatórios e indicadores de sustentabilidade, de forma a verificar quais os indicadores chave a 
considerar. Será necessário adaptar estes indicadores à realidade empresarial em causa. 
Outro factor que motiva a continuidade desta análise é o facto de o questionário ter sido 
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apresentado às empresas ainda antes do rebentamento da crise financeira de 2008, será que 
hoje as empresas se apresentam com tipos de estratégias diferentes? Assim, será interessante 
verificar novamente as estratégias de empreendedorismo, efectuando comparações, e as 
estratégias de sustentabilidade, mas neste caso com um maior número de indicadores.  
Os resultados obtidos apresentam alguma dificuldade de validação estatística devido às 
“contradições” encontradas na primeira parte da análise. Seria expectável que empresas que 
se mostram com baixos níveis de empreendedorismo, não manifestassem uma grande 
preocupação com a sustentabilidade local. Na verdade verificou-se que tal não acontece na 
realidade, uma vez que as empresas da Região do Vale do Sousa, mesmo não adoptando 
estratégias empreendedoras, mostram uma grande preocupação com a vertente social, e 
ambiental. 
A continuidade deste estudo, como apresentado anteriormente, com uma maior dimensão, 
poderá permitir a obtenção de conclusões mais válidas, desta forma será também possível 
revalidar ou não a atitude sustentável e ambientalista destas empresas.  
 
 
 
CONCLUSÕES 
No presente trabalho foram analisadas as estratégias de empreendedorismo e sustentabilidade 
das empresas industriais e da construção na região do Vale do Sousa. Foi possível concluir 
que estas empresas apresentam estratégias com baixos níveis de empreendedorismo. 
Apostam essencialmente em estratégias próximas da pró-actividade, mas são aversas a 
estratégias inovadoras e de risco. Este resultado indicia que as empresas se apresentam com 
uma predisposição para a mudança, mas apenas para a mudança que permite resultados no 
imediato. No que diz respeito às mudanças estruturais, a resistência é mais significativa. 
Ao nível da sustentabilidade, os resultados obtidos foram surpreendentes. Considerando os 
resultados obtidos ao nível do empreendedorismo seria de prever um resultado pouco positivo 
ao nível da sustentabilidade, contudo verificou-se que as empresas se apresentam com níveis 
de sustentabilidade bastante significativos, sendo a esfera económica (aquela que 
normalmente se apresenta como a principal) a de menor relevo dentro das três esferas da 
sustentabilidade. Estes resultados estão de certa forma de acordo com algumas conclusões da 
literatura [41]. Como já foi sugerido na discussão dos resultados, este resultado deverá ser 
comprovado através de uma análise mais alargada tanto em termos de empresas, como de 
estratégias analisadas. 
Analisando a relação empreendedorismo e sustentabilidade: pode-se apenas concluir que 
embora as empresas apresentem uma atitude favorável ao desenvolvimento sustentável, 
apresentam-se maioritariamente com um grau de empreendedorismo baixo. Dada a grande 
diferença de atitude em relação a cada uma destas estratégias, não foi possível estabelecer 
qualquer relação estatística entre estas estratégias. 
Procurou-se ainda analisar o comportamento das empresas (por classe – micro, pequena e 
média) em relação ao empreendedorismo e à sustentabilidade. No que diz respeito ao 
empreendedorismo rejeita-se a independência das variáveis nesta relação, mas existem 
apenas ligeiros indícios de um maior grau de empreendedorismo nas empresas de maior 
dimensão, ou seja, não é possível identificar uma atitude totalmente diferenciada das várias 
classes de empresas em relação às estratégias empreendedoras. Resultados semelhantes 
foram obtidos no que respeita às estratégias de sustentabilidade. Ou seja, não foi possível 
identificar um grupo de empresas mais empreendedoras ou mais sustentáveis, em geral 
podemos dizer que as empresas analisadas demonstram uma atitude de sustentabilidade mas 
pouco empreendedora. Talvez seja uma atitude mais conservadora que permita esta 
preocupação com a sustentabilidade, no entanto, esta relação necessita de ser validada 
através do desenvolvimento deste estudo. 
Os resultados obtidos levam a concluir a necessidade de um alargamento da amostra, e de 
uma análise por tipo de actividade dentro da indústria. Ao criar grupos de empresas dentro da 
amostra, talvez seja possível identificar estratégias (empreendedoras e de sustentabilidade) 
mais evidentes em sectores específicos, como o do calçado ou do mobiliário de madeira.  
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Anexo 1. Classe de Empresas  * Classes de empreendedorismo Crosstabulation 
 

 Classes de empreendedorismo 
Total Baixa Média Alta 

Classe de Empresas Micro Count 52 13 3 68 
Expected Count 41,0 21,9 5,1 68,0 
% within Classe de
Empresas  

76,5% 19,1% 4,4% 100,0% 

% within Classes de
empreendedorismo 

34,7% 16,3% 23,1% 28,0% 

% of Total 21,4% 5,3% 1,2% 28,0% 
Pequena Count 91 57 2 150 

Expected Count 92,6 49,4 8,0 150,0 
% within Classe de
Empresas  

60,7% 38,0% 1,3% 100,0% 

% within Classes de
empreendedorismo 

60,7% 71,3% 15,4% 61,7% 

% of Total 37,4% 23,5% ,8% 61,7% 
Média Count 7 10 8 25 

Expected Count 15,4 8,2 1,3 25,0 
% within Classe de
Empresas  

28,0% 40,0% 32,0% 100,0% 

% within Classes de
empreendedorismo 

4,7% 12,5% 61,5% 10,3% 

% of Total 2,9% 4,1% 3,3% 10,3% 
Total Count 150 80 13 243 

Expected Count 150,0 80,0 13,0 243,0 
% within Classe de
Empresas  

61,7% 32,9% 5,3% 100,0% 

% within Classes de
empreendedorismo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 61,7% 32,9% 5,3% 100,0% 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 50,345a 4 ,000 
Likelihood Ratio 36,069 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 21,923 1 ,000 
N of Valid Cases 243   
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 50,345a 4 ,000 
Likelihood Ratio 36,069 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 21,923 1 ,000 
N of Valid Cases 243   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Classe de Empresas em 2006/7 * desenvolvimento sustentável por classes
Crosstabulation 

 
D. sustentável por classes 

Total 

Moderadame
nte 
Sustentável Sustentável

Muito 
Sustentável 

Classe de 
Empresas 

Micro Count 5 42 22 69 
Expected Count 3,1 40,2 25,7 69,0 
% within Classe de
Empresas  

7,2% 60,9% 31,9% 100,0% 

% within 
D.sustentável por
classes 

45,5% 29,8% 24,4% 28,5% 

% of Total 2,1% 17,4% 9,1% 28,5% 
Pequena Count 5 86 58 149 

Expected Count 6,8 86,8 55,4 149,0 
% within Classe de
Empresas  

3,4% 57,7% 38,9% 100,0% 

% within D.
sustentável por
classes 

45,5% 61,0% 64,4% 61,6% 

% of Total 2,1% 35,5% 24,0% 61,6% 
Média Count 1 13 10 24 

Expected Count 1,1 14,0 8,9 24,0 
% within Classe de
Empresas  

4,2% 54,2% 41,7% 100,0% 

% within D.
sustentável por
classes 

9,1% 9,2% 11,1% 9,9% 

% of Total ,4% 5,4% 4,1% 9,9% 
Total Count 11 141 90 242 

Expected Count 11,0 141,0 90,0 242,0 



 
 

327 
 

% within Classe de
Empresas  

4,5% 58,3% 37,2% 100,0% 

% within D.
sustentável por
classes 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,5% 58,3% 37,2% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,509a 4 ,643 
Likelihood Ratio 2,405 4 ,662 
Linear-by-Linear Association 1,695 1 ,193 
N of Valid Cases 242   
a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,09. 

 



 
 

328 
 

SEGREGACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN GALICIA 
 
Ana Iglesias 1, Eva Aguayo 1, Carmen López 1 
1 Departamento de Economía Cuantitativa Universidad de Santiago de Compostela, Avda do Burgo s/n-
15704 Santiago de Compostela, España 
 
 
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es presentar un panorama de la evolución actual de la segregación 
laboral de la mujer en Galicia, basado en la construcción y análisis de diversos índices de 
segregación para las distintas ramas de actividad y ocupaciones. ¿En qué medida las mujeres 
están confinadas en determinado tipo de ocupaciones? ¿En qué medida esa segregación limita 
su promoción laboral?. La respuesta a estas cuestiones puede orientar las decisiones 
gubernamentales a nivel regional respecto a políticas de igualdad y promoción de la mujer a 
puestos de responsabilidad.  
Palabras-clave: empleo, género, segregación ocupacional  
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
Dada la importante incorporación de la mujer en el mercado laboral, han cobrado relevancia los 
llamados estudios de economía de género que analizan las problemáticas asociadas a este 
hecho. Entre dichas problemáticas, cabe destacar la segregación laboral por género que 
representa la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  
La segregación ocupacional afecta en gran medida a las mujeres. Este hecho se evidencia, en 
términos generales, en su concentración en un reducido número de ocupaciones con salarios 
más bajos (segregación horizontal) y menores posibilidades de promoción (segregación 
vertical). Como muestra de las limitaciones en la trayectoria profesional de la mujer está el 
denominado “techo de cristal”, acuñado por Hymowitz y Schellhardt (1986)[3], que impide que 
las mujeres ocupen los niveles más altos de gestión y de toma de decisiones. En definitiva, 
existen una serie de estereotipos de género que constituyen barreras en la promoción de la 
mujer.  
Distintas teorías han tratado de explicar las causas de la segregación de género, vinculada con 
la concentración en determinado tipo de ocupaciones y generalmente asociada a menores 
retribuciones y peores condiciones  para la mujer. El enfoque neoclásico o teoría del capital 
humano indica que un menor nivel de capacitación e instrucción determina la dedicación a un 
tipo de actividades compatibles con las responsabilidades domésticas de las mujeres, frente a 
una prioridad en la inversión en capital humano masculino. Otros autores hablan de un 
mercado laboral segmentado o dual, según el cual las mujeres se concentran en un mercado 
secundario con bajos salarios y contratos temporales. Mientras que las teorías feministas o 
socio-sexuales destacan factores como los estereotipos sociales y culturales que asignan un 
papel subordinado a la mujer. 
Estas pautas, enunciadas como determinantes de la segregación laboral por las distintas 
teorías, condicionan los roles asignados al hombre y a la mujer en el mercado laboral; así como 
el comportamiento de los empleadores en la asignación de puestos y la existencia de barreras 
de carácter organizativo relacionadas con el entorno de trabajo y la cultura de la organización.  
En este trabajo nos centramos en el análisis de la segregación vertical o dificultad para acceder 
a puestos más altos asociados con la capacidad de la toma de decisiones. En la sección 2 
tratamos la metodología basada en la utilización del índice de disimilitud como indicador de la 
segregación laboral por género y la fuente de datos utilizados en nuestro estudio. En la sección 
3 presentamos la evolución de la segregación ocupacional por género en Galicia y España en 
el período 2000-10. En la sección 4 ofrecemos los resultados de la descomposición del índice 
de disimilitud para el subperíodo 2007-10. Finalmente, presentamos las principales 
conclusiones.  
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2. DATOS Y METODOLOGÍA 
Los datos utilizados en el presente trabajo proceden de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
para el periodo 2000-2010. En concreto, utilizamos las medias anuales de los ocupados 
distinguiendo 19 ocupaciones. Los datos de España proceden del INE [5]y los de Galicia han 
sido proporcionados por el Instituto Galego de Estadística[4]. 
Como herramientas para profundizar en la perspectiva de género en Galicia vamos a utilizar los 
índices de segregación. Estos índices intentan resumir en un único valor la segregación 
existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral, es decir, indican en qué medida el 
género presenta pautas de concentración distintas. Aunque en la literatura se han propuesto 
distintos índices para analizar la segregación ocupacional, en este trabajo se ha optado por el 
popular índice de disimilitud de Duncan (ver Duncan y Duncan (1955)[1]). 
El Índice de Disimilitud (ID), desarrollado por Duncan y Duncan (1955)[1], agrega las 
diferencias de género en los ratios de individuos en cada ocupación respecto del total. Es decir, 
se define como la suma a lo largo de todas las ocupaciones del valor absoluto de las 
diferencias entre los porcentajes de mujeres y los porcentajes de hombres en cada ocupación y 
se divide todo ello por dos. 
 

∑
=

−=
n

i masculinototalEmpleo
iocupaciónlaenHombres

femeninototalEmpleo
iocupaciónlaenMujeresID

12
1

 
 
Toma valores entre 0 y 1, representando el 0 una distribución igualitaria (las mujeres están 
distribuidas entre las ocupaciones en la misma proporción que los hombres) y el 1 la 
segregación total.  
El valor del índice se puede interpretar como la proporción de mujeres (o hombres) ocupadas 
que sería necesario que cambien de actividad-ocupación (sin reemplazo) para lograr la 
perfecta integración de ambos sexos en el mercado de trabajo, es decir, para que mujeres y 
hombres estén distribuidos en las mismas proporciones o para que todas las ocupaciones 
contengan la misma proporción de ambos tipos de trabajadores. Por tanto, se modifica la 
distribución del empleo total entre las distintas ocupaciones pero la composición por sexo de la 
fuerza de trabajo se mantiene inalterada, ya que una cantidad de mujeres se mueve de una 
ocupación a otra, cantidad que no se reemplaza por la cantidad equivalente de hombres. 
El índice es sensible al nivel de desagregación de la estructura ocupacional, a mayor 
agregación menor es la segregación que capta, ya que es mayor la pérdida de información en 
cuanto a la integración de mujeres y hombres en el mercado laboral, al estar considerando 
como homogéneos grupos que enmascaran una gran heterogeneidad. 
Como el valor del índice no proporciona información sobre las causas de la  segregación, es 
necesario abordar la descomposición de los cambios en el mismo a lo largo del tiempo para 
determinar los factores significativos en nuestro mercado laboral que estén originando esos 
cambios. 
Karmel y McLachlan(1988)[6] hacen una clara distinción entre cambios en la segregación bruta 
y cambios en la segregación neta -el término neta se refiere a neta de cambios en la estructura 
ocupacional y en la proporción relativa de mujeres y hombres en el empleo total-. Estos autores 
distinguen entre variación en la segregación ocupacional que es debida a una variación en los 
pesos relativos de las distintas ocupaciones o a una variación en los pesos relativos de los 
distintos sexos en la fuerza laboral total y a una variación “neta” en la segregación. A esas dos 
variaciones normalmente se le añade un término de interacción (efecto residual). Flückiger y 
Silber (1999)[2] muestran que combinando la aproximación de Karmel y McLachlan[6] con una 
técnica de descomposición basada en el concepto del valor Shapley (conocido en la teoría de 
juegos cooperativos) el término de interacción desaparece y la distinción se realiza entre las 2 
fuentes de variación. 
Por ello, las variaciones en los índices se van a separar en dos partes que se denominan 
efecto composición (segregación neta) y efecto distribución. El efecto composición recoge el 
cambio en el índice debido a variaciones en la composición por sexo de las ocupaciones, 
manteniendo constante la estructura ocupacional o la participación de las mujeres en el empleo 
total -se considera la medida más apropiada del grado de segregación que existe en un 
mercado laboral-. El efecto distribución recoge el cambio en el índice debido a cambios en la 
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estructura ocupacional o en la proporción relativa de mujeres y hombres en el empleo total, 
manteniendo constante la composición por sexo de las ocupaciones. 
Para conocer la importancia relativa de cada uno de los efectos es preciso suponer que todos 
los factores, excepto uno, permanecen constantes, y recalcular así un nuevo índice. La 
diferencia entre este valor y el índice original es la aportación del efecto que se ha mantenido 
variable al pasar del momento 0 al 1. 
 
 
3. EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN OCUPACIONAL 
En esta sección analizamos la evolución de la segregación ocupacional por género en Galicia, 
en comparación con el total nacional, para el período 2000-10. Partimos de la clasificación en 
19 ocupaciones, utilizada en la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.  
En primer lugar, en la tabla 1 presentamos un panorama comparativo de la distribución de los 
hombres y las mujeres en las diferentes ocupaciones en el año 2010.  
 

Tabla 1. Distribución de las ocupaciones entre hombres y mujeres. 2010 
 Galicia España 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
A Dirección de la administración pública y de empresas de 10 o 
más asalariados 0,74 0,26 0,73 0,27 

B Gerencia de empresas con menos de 10 asalariados 0,64 0,37 0,70 0,30 
C Gerencia de empresas sin asalariados 0,44 0,56 0,53 0,47 
D Profesiones asociadas a titulación de segundo y tercer ciclo 
universitario y afines 0,50 0,50 0,52 0,48 

E Profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo 
universitario y afines 0,36 0,64 0,37 0,63 

F Técnicos y profesionales de apoyo 0,52 0,48 0,53 0,47 
G Empleados de tipo administrativo 0,36 0,64 0,35 0,65 
H Trabajadores de servicios de restauración y personales 0,23 0,77 0,28 0,72 
J Trabajadores de servicios de protección y seguridad 0,89 0,11 0,92 0,08 
K Dependientes de comercio y asimilados 0,23 0,78 0,30 0,70 
L Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 0,56 0,44 0,80 0,20 
M Trabajadores cualificados de construcción, excepto 
operadores de maquinaria 0,99 0,01 0,99 0,01 

N Trabajadores cualificados de industrias extractivas, metalurgia, 
construcción de maquinaria y asimilados 0,99 0,01 0,98 0,02 

P Trabajadores cualificados de industrias de artes gráficas, textil 
y confección, elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos 0,48 0,51 0,64 0,36 

Q Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria fija; 
montadores y ensambladores 0,66 0,34 0,74 0,26 

R Conductores y operadores de maquinaria móvil 0,95 0,05 0,97 0,03 
S Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 0,18 0,82 0,22 0,78 
T Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias  
manufactureras y transportes 0,75 0,25 0,76 0,24 

U Fuerzas armadas 0,925 0,075 0,90 0,10 
Total empleo 0,55 0,45 0,56 0,44 

 
Las ocupaciones E, G, H, K y S se caracterizan porque en ellas el empleo femenino supera el 
60% del empleo total, tanto en Galicia como en España. En las ocupaciones C y P los 
porcentajes que representan hombres y mujeres son similares en Galicia. Finalmente, cabe 
destacar la equiparación del peso de la mujer en la ocupación L en Galicia con un porcentaje 
del 44% del empleo total frente a sólo un 20% en el total nacional. Esta última característica 
marca el hecho significativo del papel de la mujer en el sector agrario en Galicia, frente a la 
realidad de otras regiones españolas caracterizadas por ocupaciones “masculinas” en este 
sector. 
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En el gráfico 1, podemos observar como Galicia partiendo de unos índices de segregación 
ocupacional por género superiores a los de España ha ido disminuyendo situándose en niveles 
inferiores desde el año 2003. En ambos casos ha habido un descenso y convergencia en los 
últimos años, correspondiendo a la época de crisis en la que el empleo masculino se ha visto 
más afectado.  
 

 
Gráfico 1. Índice de disimilitud. Galicia y España. 2000-10 

 
 
4. RESULTADOS. 
Vamos a realizar la descomposición de los cambios en la segregación ocupacional con el fin de 
determinar los factores significativos en nuestro mercado laboral que estén originando dichas 
variaciones. 
Los cambios en el índice de disimilitud se han analizado para el período 2007-2010, 
caracterizado por una etapa de crisis económica con importantes repercusiones en el empleo. 
En este subperíodo se ha producido una pérdida importante de empleo pero que ha afectado 
de forma desigual a hombres y mujeres. Así, el empleo masculino ha disminuido un 11.4% en 
Galicia frente a un 2.9% en el caso femenino; y un 14.2 y 2.4% respectivamente  en el caso 
español. Las ocupaciones P, M y T son las más afectadas, en especial, las más vinculadas al 
sector de la construcción y con menores niveles de cualificación. 
  

Tabla 2. Variación del índice de disimilitud y su descomposición. 2007-2010. 
  Galicia % España % 
ID2007 0,4524  0,4725  
ID2010 0,4350  0,4425  
variación -0,0173 100 -0,0300 100 
efecto 
composición -0,0046 26,4 0,0022 -7,3 
efecto 
distribución -0,0127 73,6 -0,0322 107,3 

 
Como se muestra en la tabla 2, el ID experimenta una evolución decreciente comenzando en el 
2007 con un ID igual a 0.4524 y finalizando en el 2010 con un valor de 0.435.  Esto implica que 
se ha producido una disminución de la segregación ocupacional en el mercado laboral gallego. 
En España la evolución ha sido similar y, a pesar de haberse producido una mayor disminución 
de la segregación, ésta continúa siendo superior al caso gallego. 
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La variación 2007-2010 se puede descomponer, como indicamos en la sección 2, en un efecto 
composición y un efecto distribución. De la disminución que experimenta el ID en Galicia, el 
26.4% se atribuye a las diferencias en la composición por sexo de las diferentes ocupaciones y 
el 73.6% a los cambios en la estructura ocupacional. Estos cambios son los principales 
responsables de la variación en el índice de segregación. Las ocupaciones M y T, típicamente 
“masculinas” y vinculadas a la construcción, son las que han perdido más peso en el total del 
empleo. Sin embargo H, que podemos calificar como “femenina”, es las más favorecida en los 
cambios en la estructura ocupacional. En el caso de España se observan tendencias opuestas 
en los dos efectos, de forma que la disminución en la segregación bruta sería mayor si no se 
compensase con los cambios en la segregación neta o efecto composición.  
 
 
5. CONCLUSIONES 
Entre las principales conclusiones de este trabajo, podemos destacar las siguientes:  
En los últimos años en Galicia se ha producido una caída en la segregación ocupacional por 
género, debida fundamentalmente a cambios en la estructura ocupacional y en menor medida 
a las variaciones en la presencia de hombres y mujeres en las distintas ocupaciones laborales. 
Una de las causas principales de este descenso en la segregación ocupacional por género 
viene dada por el hecho de que son las ocupaciones relacionadas con el sector de la 
construcción y más segregadas las que han perdido más peso en la composición de la 
estructura ocupacional.   
En España la disminución del índice de disimilitud ha sido superior motivada porque el grado 
de masculinización de algunas de las ocupaciones que han perdido peso en la estructura 
ocupacional es mayor que el de Galicia.  
Las peculiaridades del subperíodo analizado, en el que empleo masculino ha mermado en 
mayor medida que el femenino, no garantiza que la caída en el índice de segregación 
ocupacional por género vaya asociada a una mejora real en la situación de la mujer en el 
mercado laboral.   
En definitiva, las políticas regionales de empleo deben continuar en la senda de la consecución 
de una menor segregación efectiva por género, una mayor participación y mayores niveles de 
empleo femenino.  
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RESUMO 
Com o objectivo de desenvolver um modelo explicativo dos preços habitacionais para Portugal 
continental, o trabalho apresenta uma análise exploratória associada ao trabalho empírico 
realizado no âmbito do projecto de investigação Factores determinantes da procura da 
habitação em Portugal – DONUT – financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
Enquadrado no desenvolvimento da investigação do referido projecto, a equipa solicitou a 
colaboração do portal Casa Sapo, de forma a contornar parte das tradicionais limitações no 
acesso à informação sobre imóveis transaccionados.  
Com o acesso a uma significativa quantidade de dados, abordam-se três diferentes desafios 
para a concretização do objectivo global atrás enunciado: i) a consolidação de uma base de 
dados, que abarca cerca de 4 milhões de registos, relativos ao território nacional continental, ii) 
a construção de modelos econométricos explicativos do preço da habitação e iii) a identificação 
de potenciais padrões territoriais, contíguos ou não, determinados por semelhanças 
significativas nos atributos físicos determinantes na formação de preço dos imóveis. 
 
 
1.INTRODUÇÃO 
Este artigo resulta da análise exploratória de uma base de dados do mercado da habitação 
português, trabalho enquadrado no âmbito do projecto “Factores determinantes da procura da 
habitação em Portugal” – DONUT, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este 
projecto de investigação tem como objectivo o estudo da dinâmica do mercado habitacional em 
Portugal, focando-se, em particular, na determinação dos factores explicativos do preço da 
habitação. Pretende-se desenvolver uma ferramenta de apoio à decisão assente em métodos 
econométricos espaciais (modelos hedónicos, análise de dependência e heterogeneidade 
espacial) e em análises de prospectiva ou foresight (análise de cenários e técnicas DELPHI), a 
fim de contribuir para um maior entendimento das problemáticas subjacentes à definição de 
políticas de habitação. Os objectivos estendem-se ainda à necessidade de ultrapassar algumas 
das limitações dos modelos econométricos espaciais tradicionais, nomeadamente as que 
decorrem da adopção a priori de um padrão fixo de interacções espaciais.  
O trabalho empírico aqui apresentado centra-se na análise preliminar da dinâmica do mercado 
da habitação em Portugal, entre os anos de 2001 e 2010. Tem como objectivo específico o 
desenvolvimento de uma metodologia para a construção de uma superfície hedónica dos 
preços da habitação. 
Tendo como ambição a definição deste tipo de modelos para todo o território nacional, 
deparamo-nos com expectáveis dificuldades operacionais. O desafio crítico para o sucesso 
deste trabalho coloca-se na capacidade de incorporar um conjunto de atributos que permita 
diferenciar os expectáveis efeitos da heterogeneidade espacial associados à determinação do 
preço de cada habitação a partir de modelos com razoáveis capacidades explicativas. 
A construção de um modelo hedónico global, nacional, apresenta limitações a dois níveis: por 
um lado, a necessidade de englobar um conjunto elevado de atributos que descrevam as 
características internas da habitação, sendo que a informação a utilizar não vai mais além 
daquela disponibilizada pelos agentes imobiliários; por outro, os aspectos de diferenciação 
espacial (como sejam os de natueza geomorfológica, socio-económica, de desenho urbano, e 
de oferta de equipamentos e serviços) exige a recolha de outro grande conjunto de atributos de 
localização. Neste segundo grupo de variáveis, os problemas são a dois níveis: i) a 
necessidade de georreferenciação dos imóveis e respectiva delimitação dos limites de 
vizinhança e ii) a capacidade de recolher informação complementar, associada a 
características urbanísticas da envolvente.  
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A omissão de qualquer informação importante tem um impacto tremendo nos resultados, tanto 
ao nível da capacidade explicativa como na consistência do modelo de regressão. 
O trabalho empírico abrange assim os seguintes objectivos específicos:  
À escala macro 

i) Determinação de uma função hedónica de preços geral para o território nacional. Note-
se que, a esta escala territorial, a dificuldade de se considerarem atributos de localização 
detalhados (como sejam a proximidade a variadas amenidades urbanas) conduz, a 
modelos com capaciades explicativas não muito elevadas. Verifica-se também que a 
utilização exclusiva de atributos intrínsecos da habitação não se constituem, por si só, 
bons regressores de um modelo predictivo do preço de um imóvel, sendo a envolvente 
externa muito relevante nessa mesma valorização.  

ii) Caracterização da heterogeneidade espacial por região (NUTS III). A construção de 
modelos hedónicos com desagregação regional permite, por um lado, averiguar se existe 
efectiva heterogeneidade territorial associada a estas unidades administrativas (entre si) 
bem como no seu interior. Neste último caso, poderá ponderar-se a utilização de uma 
desagregação administrativa (freguesias) mais pequena, no entanto, dada a natureza 
lata e quase imutável dos seus limites administrativos é expectável que a maioria destas 
unidades territoriais encerre em si o mesmo tipo de limitações das regiões mais 
agregadas. O desenvolvimento desta investigação obriga a que se delimitem áreas 
espaciais com características mais homogéneas. Na impossibilidade de o fazer, nesta 
fase, para todo o país, apresenta-se uma aplicação exemplificativa à escala urbana de 
Aveiro e Ílhavo. 

À escala micro 
iii) Construção de submercados habitacionais à escala local. A ideia subjacente a este 

objectivo é a construção de um modelo hedónico para o mercado habitacional de Aveiro 
e Ílhavo, que permita constituir unidades territoriais de reduzida heterogeneidade 
espacial. A este nível, e porque se trata de um exercício piloto que será replicado para 
todo o território nacional, não vão ser considerados quaisquer atributos específicos de 
localização e vizinhança (proximidade ou distância a equipamentos e serviços, a parques 
e jardins, a praias). A opção por este caso de estudo baseia-se na experiência da equipa 
de investigação nos estudos de natureza espacial sob este território. A delimitação de 
áreas de mercado locais permite detalhar aspectos de localização e vizinhança, distintos 
para cada habitação, contribuindo para uma maior percepção do valor real dos atributos 
do espaço envolvente que determinam o preço da habitação. 

Os elementos metodológicos que permitem construir este trabalho encontram-se sucintamente 
fundamentados na secção 2 (notas metodológicas). Na secção 3, apresentamos uma breve 
caracterização da base de dados recolhida, das suas características, limitações e dos 
processos de transformação implementados. Na secção 4 apresentam-se os resultados 
empíricos e respectivas interpretações. Por fim, na secção 5, referem-se as principais 
conclusões, evidenciando-se as limitações do trabalho apresentado, bem como, a 
apresentação das orientações para o trabalho futuro. 
 
 
2.NOTAS METODOLÓGICAS 
Um modelo hedónico procura definir uma relação funcional, f(X), entre os valores (preço, 
renda) de uma habitação (variável dependente) e um conjunto de características que lhe estão 
associadas (variáveis independentes, X). Baseados na teoria de consumo de Lancaster e na 
sua concepção de bens compósitos, a primeira aplicação destes modelos ao mercado 
imobiliário foi concretizada por Rosen [10], procurando avaliar o peso de um conjunto de 
indicadores na formação do valor patrimonial de diferentes imóveis. Desde então assiste-se a 
uma longa discussão em torno das limitações deste tipo de modelos como suporte à análise do 
mercado imobiliário (ver por exemplo [7], [11]). Uma das discussões mais comuns, prende-se 
com o tipo de formulação matemática (linear, semi – log, log, …) que melhor descreve a 
relação entre o preço e os atributos da habitação. Muito embora as diferentes opções apontem 
vantagens e desvantagens, a ausência de uma receita metodológica deixa, ao cuidado do 
investigador, a decisão sobre os procedimentos que se adequam ao estudo que se pretende 
implementar.  
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Dado o facto de ser questionável a existência de linearidade directa entre o preço de uma 
habitação e os seus atributos (por exemplo a área), em alguns atributos foi considerada a sua 
transformação logaritmíca. Segundo vários autores (ver por exemplo [1], [4], [5], [8]) a recolha 
de informação deve respeitar um conjunto de dimensões: 

  (1) 
Sendo, P, o preço da habitação, representado por um qualquer indicador de valor de um imóvel 
(preço, ou preço por metro quadrado, ou renda, ou renda por metro quadrado); F os atributos 
intrínsecos da habitação, isto é, as características estruturais do imóvel (áreas, tipo de 
habitação, ano de construção, etc) sendo uma categoria por vezes subdividida para incluir a 
oferta de serviços e infra-estruturas públicas (abastecimento água, electricidade, entre outros); 
V as características de vizinhança, determinadas pelas amenidades urbanas locais (o que 
envolve desde as características urbanísticas da envolvente a atributos socioeconómicos da 
população residente na envolvente); L a localização ou as medidas de acessibilidade ao 
emprego e a equipamentos e serviços, por exemplo; e T, o período em que ocorreu a 
transacção da habitação. 
A capacidade de determinar os atributos de localização e vizinhança esbarra no facto de 
apenas ser disponibilizada a georreferenciação exacta ou aproximada de cada habitação. Cabe 
ao investigador, a partir deste dado, construir os atributos de localização e vizinhança.  
Este conjunto de atributos contém efeitos de heterogeneidade espacial, visto que as 
características importantes na explicação do preço de um imóvel não são constantes ao longo 
do espaço, sugerindo a existência de segmentos de mercado habitacionais distintos. Os 
submercados deverão caracterizar-se pelo princípio da substituibilidade, isto é, todas as 
habitações de um específico submercado são substitutas umas das outras (ver por exemplo 
[2], [3]). O desafio associado ao conceito de submercado prende-se com a capacidade de os 
delimitar espacialmente, sendo comum a utilização de dois grandes tipos de abordagens:  

A. Delimitações territoriais, partindo de uma estrutura pré-existente, de cariz administrativo 
(top–down); Uma opção comum neste tipo de abordagem é a desagregação regional, 
pois facilmente se admite a hipótese de essa unidade territorial delimitar um conjunto de 
imóveis com características homogéneas. No entanto, os níveis de heterogeneidade 
continuam a ser razoavelmente elevados, sobretudo nas regiões com contrastes 
territoriais internos significativos, os quais influenciam a concretização dos atributos da 
habitação. Mesmo em delimitações administrativas mais desagregadas (as freguesias), o 
facto de constituirem delimitações razoavelmente imutáveis chocam, com frequência 
com os ritmos de transformação do mercado imobiliário  

B. Agregação de imóveis georeferenciados em áreas contíguas homogéneas (down–up); 
Embora aparentemente mais eficaz (pois parte das características verificadas em cada 
habitação), exige a georeferenciação exacta da habitação para a sua concretização, o 
que é dificultado pelo acesso condicionado a este tipo de informação. 

Os dados recolhidos não contêm a georeferenciação exacta dos imóveis, levando à utilização 
de delimitações administrativas, como uma primeira opção na delimitação dos submercados. 
Os dados disponibilizados contém informação para uma desagregação das freguesias (menor 
limite administrativo), num campo que designa a zona (onde se localiza o imóvel). A utilização 
expedita desta informação não é possível, devido a um conjunto de limitações: não 
corresponde a uma localização e delimitação real consolidada, muito embora, em grande parte 
se aproxime do conceito (e designações reais) de bairros. O campo zona surge como 
consequência de uma utilização empírica, por parte dos profissionais de mediação imobiliária, 
com o objectivo de camuflar a localização exacta do imóvel, por uma questão de vantagem 
comercial. Neste caso de estudo (região de Aveiro – Ílhavo) foram identificadas 53 zonas, 
representadas por uma posição aproximada no espaço. Os limites de cada uma destas áreas 
foram obtidos através do método geométrico de desenho automático de polígonos de Thiesen, 
fornecido no software ArcGIS. 
Sendo estas 53 zonas homogéneas, admite-se a possibilidade de constituir submercados 
agregados (com recurso a uma análise de clusters), constituindo um nível intermédio entre a 
georreferência zona e freguesia. Têm a vantagem de reduzir a dimensionalidade dos dados e 
consequente aumento dos graus de liberdade na aplicação de modelos de regressão. A análise 
de clusters permite constituir uma medida de similaridade para distinguir quais as zonas com 
maiores semelhanças entre si, facilitando a agregação. Contudo, o facto de esta análise não 
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ser sensível a critérios de contiguidade dos grupos (clusters) obtidos, houve a necessidade de 
efectuar uma análise posterior que permitisse separar os grupos homogéneos (desagregação 
de um cluster separado por uma barreira natural – por exemplo, em Aveiro – Ílhavo, a 
separação das zonas associadas às praias das restantes unidades territoriais). 
 
 
3. DADOS INICIAIS  
Os dados recolhidos para este trabalho provêem da base de dados acumulada pela empresa 
Janela Digital ao longo dos anos de 2001 a 2010. Referem-se a imóveis publicados no serviço 
de divulgação de imóveis, Casa Sapo, e englobam cerca de 4 milhões de registos individuais. 
Cada imóvel contém os seguintes atributos: 

 Atributos físicos – área, tipologia, estado de conservação, idade, natureza; 
 Outros atributos físicos – englobam aspectos complementares de qualidade e conforto 

(ar condicionado, sauna, domótica, garagem, entre outros); 
 Atributos de localização – respeitam a delimitações administrativas oficiais (freguesias) e 

localização, em termos de zona; 
 Atributos temporais – englobam a informação respeitante ao tempo no mercado (que 

aqui se refere ao tempo que o imóvel permaneceu activo no serviço Casa Sapo); e a 
data em que o imóvel foi colocado no mercado. 

O serviço comercial do portal Casa Sapo baseia-se no fornecimento de um conjunto de 
ferramentas de apoio ao processo de venda no mercado da habitação. Desta forma, a 
informação armazenada e que nos foi disponibilizada não está associada a uma transacção 
mas à publicitação do imóvel transaccionado. O conjunto de imóveis aqui publicitados provêem 
maioritariamente de empresas de mediação imobiliária e, em menor escala, directamente dos 
proprietários. Fazendo parte de uma cadeia comercial de mediação imobiliária a ausência de 
exclusividade na comercialização de imóveis resulta na não identificação do proprietário e da 
localização exacta do imóvel. Ambas as limitações não permitem controlar a possibilidade de 
um mesmo imóvel surgir repetidas vezes publicado na plataforma. Para além deste aspecto 
acresce que a publicação de um imóvel no portal tem um objectivo comercial que pode levar o 
vendedor a omitir ou até alterar atributos que potenciem a sua desvalorização.  
Salvaguarda-se ainda a necessidade de interpretar o indicador preço de transacção aqui 
utilizado à luz destas limitações. Não obstante, diversos autores consideram aceitável assumir 
que o proprietário é o principal responsável pela formação do preço de transacção e, desta 
forma, é aceitável um desconto mais ou menos uniforme em relação aos preços publicitados, 
facto que não interfere nos principais resultados deste trabalho. 
O número considerável de inconsistências obriga a um trabalho prévio de consolidação e 
validação da informação inicial. Dos 4 milhões de registos armazenados, após o trabalho de 
pré - processamento foram considerados 1 015 883 registos para Portugal Continental. 
Os critérios de limpeza e depuração dos dados foram os seguintes: 

 Selecção de transacções do tipo venda (eliminação de imóveis para renda, trespasse, 
…); 

 Eliminação de incoerências nos atributos internos dos imóveis (área e tipologia); 
 Eliminação de imóveis não georreferenciados ao nível de zona; 
 Eliminação de imóveis com valores omissos. 

Adicionalmente foram construídas novas variáveis: 
 Combinação do estado de conservação e com o ano de construção, por grau de 

preservação: novo; usado até 10 anos; usado entre 10 e 25 anos; usado com mais de 25 
anos; em ruína / para recuperar; 

 Construção de novas variáveis referentes a outros atributos a partir do campo de 
descrição do imóvel (texto de cariz comercial / marketing). O resultado da análise textual 
permitiu construir 27 novas variáveis, de concretização dicotómica, sendo (1) quando o 
texto refere a existência do atributo; e (0) quando o texto não refere a existência do 
atributo. 

Quanto aos atributos de localização e vizinhança, recorreu-se à construção de indicadores 
genéricos com base em informação externa. A partir dos dados estatísticos dos censos de 
2001 desagregados ao nível da freguesia, construiu-se um indicador de potencial demográfico 
(proposto em [5]), de densidade populacional e de qualificações.  
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Na construção do indicador qualificações e dado o conjunto alargado de classes que o 
compõem (Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, Não sabe ler nem escrever, Sabe ler e 
escrever sem possuir qualquer grau, EnsinoBásico1ºCiclo, EnsinoBásico2ºCiclo, 
EnsinoBásico3ºCiclo, Ensino Secundário, Ensino Médio, Bacharelato) recorreu-se à análise 
factorial de componentes principais para redução destas classes em dois indicadores sucintos 
(retidos dois factores, correspondentes a uma capacidade explicativa global de 66% da 
variância inicial dos dados). Os valores altos do score associados ao primeiro factor refere 
maior proporção de indivíduos na freguesia, detentores de qualificações elevadas (ensino 
superior e secundário) e os valores baixos do score apontam para o extremo oposto, ou seja as 
muito baixas qualificações (analfabetismo); já a segunda componente, realça as proporções 
elevadas das qualificações ao nível do 1º e 2 ciclos do ensino básico na população residente 
na freguesia. 
A tabela 1 apresenta todos os dados recolhidos neste trabalho e algumas estatísticas 
descritivas. 
 

Tabela 1: Descrição da base de dados inicial, após processo de consolidação 
Variáveis iniciais Descrição Tipo de 

variável 
% concretizações 

(1) (variáveis 
dummy)

Média Desvio 
padrão 

V01_Preço Preço Inicial (M2 / Área Útil) Real - 1526.90 1865.06
V02_Área Área útil da habitação Real - 155.27 2306.72
V03_Apartamento Natureza do imóvel: Apartamento Dummy 

(dicotómica) 82% - - 
V04_CodTipologia Tipologia Ordinal - - - 
V05_Preservação Preservação do imóvel Ordinal - - - 
V06_TOM Tempo no mercado Real - 317.80 346.84
V07_Dens Densidade populacional da 

freguesia Real - 3996.94 4297.06

V08_QualfF1 Score da freguesia relativo ao 
factor F1 da AF às qualificações Real - 2.00 1.89

V09_QualifF2 Score da freguesia relativo ao 
factor F2 da AF às qualificações Real - 1.03 0.65

V10_PotencialDemog Potencial demográfico Real - 76085.5 72191.0
V11_T2003 Ano de publicação: 2003 Dummy 

(dicotómica) 1% - - 

V12_T2004 Ano de publicação: 2004 Dummy 
(dicotómica) 2% - - 

V13_T2005 Ano de publicação: 2005 Dummy 
(dicotómica) 13% - - 

V14_T2006 Ano de publicação: 2006 Dummy 
(dicotómica) 20% - - 

V15_T2007 Ano de publicação: 2007 Dummy 
(dicotómica) 24% - - 

V16_T2008 Ano de publicação: 2008 Dummy 
(dicotómica) 21% - - 

V17_T2009 Ano de publicação: 2009 Dummy 
(dicotómica) 13% - - 

V18_T2010 Ano de publicação: 2010 Dummy 
(dicotómica) 6% - - 

V19_D_ArCondicionado Descrição refere existência de: Ar 
Condicionado 

Dummy 
(dicotómica) 12% - - 

V20_D_AquicCentral Descrição refere existência de: 
Aquecimento Central 

Dummy 
(dicotómica) 14% - - 

V21_D_Arrecadacao Descrição refere existência de: 
Arrecadação 

Dummy 
(dicotómica) 21% - - 

V22_D_Arrumos Descrição refere existência de: 
Arrumos 

Dummy 
(dicotómica) 4% - - 

V23_D_Aspiração Descrição refere existência de: 
Aspiração 

Dummy 
(dicotómica) 11% - - 

V24_D_Churrasqueira Descrição refere existência de: 
Churrasqueira 

Dummy 
(dicotómica) 4% - - 

V25_D_Climatização Descrição refere existência de: 
Climatização 

Dummy 
(dicotómica) 0% - - 
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V26_D_Despensa Descrição refere existência de: 
Despensa 

Dummy 
(dicotómica) 14% - - 

V27_D_Domótica Descrição refere existência de: 
Domotica 

Dummy 
(dicotómica) 1% - - 

V28_D_Estacionamento Descrição refere existência de: 
Estacionamento 

Dummy 
(dicotómica) 5% - - 

V29_D_Garagem Descrição refere existência de: 
Garagem 

Dummy 
(dicotómica) 23% - - 

V30_D_Hidromassagem Descrição refere existência de: 
Hidromassagem 

Dummy 
(dicotómica) 12% - - 

V31_D_Jacuzzi Descrição refere existência de: 
Jacuzzi 

Dummy 
(dicotómica) 0% - - 

V32_D_Jardim Descrição refere existência de: 
Jardim 

Dummy 
(dicotómica) 9% - - 

V33_D_Kitchenette Descrição refere existência de: 
Kitchenette 

Dummy 
(dicotómica) 1% - - 

V34_D_Lareira Descrição refere existência de: 
Lareira 

Dummy 
(dicotómica) 18% - - 

V35_D_Lavandaria Descrição refere existência de: 
Lavandaria 

Dummy 
(dicotómica) 5% - - 

V36_D_Logradouro Descrição refere existência de: 
Logradouro 

Dummy 
(dicotómica) 2% - - 

V37_D_Marquise Descrição refere existência de: 
Marquise 

Dummy 
(dicotómica) 5% - - 

V38_D_Mobilado Descrição refere existência de: 
Mobilado 

Dummy 
(dicotómica) 2% - - 

V39_D_Pátio Descrição refere existência de: 
Pátio 

Dummy 
(dicotómica) 1% - - 

V40_D_Porteiro Descrição refere existência de: 
Porteiro 

Dummy 
(dicotómica) 8% - - 

V41_D_Recuperador Descrição refere existência de: 
Recuperador 

Dummy 
(dicotómica) 9% - - 

V42_D_Sauna Descrição refere existência de: 
Sauna 

Dummy 
(dicotómica) 1% - - 

V43_D_Sótão Descrição refere existência de: 
Sótão 

Dummy 
(dicotómica) 7% - - 

V44_D_Terraço Descrição refere existência de: 
Terraço 

Dummy 
(dicotómica) 10% - - 

V45_D_Varanda Descrição refere existência de: 
Varanda 

Dummy 
(dicotómica) 22% - - 

 
O elevado número de variáveis recolhidas poderá constituir uma limitação para escalas de 
análise mais desagregadas, onde os graus de liberdade constituem uma limitação importante a 
assegurar para a correcta concretização dos modelos hedónicos. Para o efeito, considera-se a 
redução de dimensionalidade de uma parte significativa dos atributos intrínsecos recolhidos, 
especialmente os que envolvem as recolhas do campo descrição do imóvel. O conjunto destas 
variáveis apenas reflecte se o atributo é ou não mencionado e não uma distinção entre os 
imóveis que o contêm e os que não o contêm.  
A tabela 2 apresenta os loadings de cada um dos 8 factores retidos da análise factorial de 
componentes principais (critério de retenção: valores próprios, maiores ou iguais a 1). No total, 
as componentes explicam 44% da variância associada ao conjunto de variáveis iniciais e 
constituem os indicadores mais significativos das características intrínsecas da habitação. 
Nesta análise não foi considerada a variável área (m2), nem as variáveis temporais, nem de 
vizinhança e localização. 
 

Tabela 2: Matriz dos loadings dos factores retidos e respectivas capacidades 
explicativas 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8
V23_D_Aspiração 0,697        
V19_D_ArCondicionado 0,688        
V30_D_Hidromassagem 0,650        
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V05_Preservação -0,545    0,354    
V40_D_Porteiro 0,487        
V03_Apartamento  -0,745       
V24_D_Churrasqueira  0,561       
V04_CodTipologia  0,534     -0,508  
V32_D_Jardim  0,519       
V36_D_Logradouro  0,462       
V43_D_Sótão  0,326       
V44_D_Terraço         
V39_D_Pátio         
V22_D_Arrumos   0,623      
V35_D_Lavandaria   0,617      
V29_D_Garagem   0,575      
V20_D_AquicCentral 0,392  0,484      
V41_D_Recuperador    0,797     
V34_D_Lareira    0,791     
V26_D_Despensa     0,688    
V37_D_Marquise     0,573    
V45_D_Varanda     0,536    
V21_D_Arrecadacao   -0,313  0,415    
V31_D_Jacuzzi      0,744   
V42_D_Sauna      0,722   
V33_D_Kitchenette       0,723  
V38_D_Mobilado       0,471  
V25_D_Climatização        ,841 
V27_D_Domótica        0,570 
VARIÂNCIA EXPLICADA 11.3% 6.7% 6.0% 4.9% 4.0% 3.8% 3.7% 3.5% 

 
Segue-se uma explicação sumária de cada factor e respectiva designação: 

 Factor 1: tem uma capacidade explicativa de 11.3% e agrega variáveis relacionadas com 
dispositivos habitacionais de implementação recente. Altos valores do score para este 
factor traduzem as habitações mais recentes por oposição aos baixos valores do score, 
que apontam para as habitações mais antigas. 

 Factor 2: tem uma capacidade explicativa de 6.7% e emerge como a representação das 
habitações do tipo moradia. E porque a este tipo de imóveis estão normalmente 
associados logradouros, jardim, churrasqueira e sotão, estas características estão 
também agregadas a este factor. 

 Factor 3: tem uma capacidade explicativa de 6.0% e traduz caraterísticas internas da 
habitação que vão para além das divisões clássicas (quartos, cozinhas e salas). São 
aspectos que contribuem para aumentar a versatilidade do espaço no imóvel, 
envolvendo os arrumos, a lavandarias e as garagens. 

 Factor 4: tem uma capacidade explicativa de 4.9% e é um indicador que relaciona as 
variáveis lareira e recuperador, isto é, aspectos que referem um sistema tradicional para 
o aquecimento dos imóveis. 

 Factor 5: com uma capacidade explicativa de 4.0% e à semelhança do factor 3, este 
quinto indicador está relacionado com depências da casa que vão para além das 
divisões clássicas de uma habitação, contudo, neste caso encontramos também 
dependências exteriores, como sejam a varanda e a marquise, as quais não são 
normalmente contabilizadas como espaço habitável / útil mas que de alguma forma, 
podem constituir uma mais-valia na versatilidade do espaço. 

 Factor 6: tem uma capacidade explicativa de 3.8% e agrega apenas duas variáveis, 
jacuzi e sauna. São caraterísticas habitacionais estritamente ligadas a um conceito de 
habitação mais recente. 

 Factor 7: tem uma capacidade explicativa de 3.7% e agrega habitações com um número 
de quartos reduzido mas que se apresenta mobilado. 

 Factor 8: tem uma capacidade explicativa de 3.5% e tal como o factor 6 está associado 
com aspectos de qualidade e conforto recentemente incorporados. A referência à 
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domótica e novas formas de climatização traduzem um conjunto de equipamentos que 
apenas muito recentemente vêm sendo incorporados em algumas habitações. 

 
 
5. CONSTRUÇÃO DE MODELOS HABITACIONAIS  
5.1. A análise da habitação à escala nacional 
O trabalho desenvolvido iniciou-se com a construção de um modelo hedónico global, para o 
território nacional, com a seguinte especificação funcional: 
 

 
Em que: 
P é o preço por metro quadrado; A, a área útil do imóvel; TOM, o tempo no mercado; Pot, o 
potencial demográfico; Fi os atributos intrínsecos resultantes da análise factorial (8 factores); Tj 
variáveis do tipo dummy relativas ao tempo, com a concretização 1 para identificar o ano em 
que foi transaccionado o imóvel; Lk refere-se às restantes três variáveis de localização e 
vizinhança (qualificações e densidade populacional). De notar que a, b, ci, dj, ek e f são os 
coeficientes de regressão associados a cada uma das variáveis. 
 
Como se pode constatar na tabela 3, a capacidade explicativa do modelo nacional não vai além 
de cerca de 42%. As variáveis com maior influência na formação do preço da habitação, são: a 
área do imóvel, o factor 1 (moradia) e o factor 2 (novo), todos estes relacionados com aspectos 
intrínsecos da habitação. Realce ainda a importância dos atributos de localização e vizinhança: 
as qualificações F1 (altas qualificações), a densidade populacional e as qualificações F2 
(baixas qualificações). Todos os coeficientes do modelo hedónico são altamente significativos e 
com sinal expectável. 
 

Tabela 3: Coeficientes de regressão e de determinação do modelo hedónico nacional 
 Coeficientes 

não estandardizados  

(Constant) 9,026  
Ln(V02_Área) -0,440 *** 
Ln(V06_TOM) 0,005 *** 
Ln(V07_Dens) 0,051 *** 
V08_QualfF1 0,083 *** 
V09_QualifF2 -0,095 *** 
Ln(V10_PotencialDemog) -0,030 *** 
Factor 1 0,089 *** 
Factor 2 0,125 *** 
Factor 3 0,013 *** 
Factor 4 0,014 *** 
Factor 5 -0,050 *** 
Factor 6 0,042 *** 
Factor 7 -0,057 *** 
Factor 8 0,010 *** 
n.º de observações 1015811
R2 42,3%
* as variáveis dummy temporais foram omitidas desta tabela de resultados 

 
Os resultados obtidos no modelo nacional apresentado anteriormente evidenciam a expectável 
heterogeneidade espacial do mercado de habitação nacional. A explicação da variância do 
preço da habitação deve-se a características sociais e geográficas do meio e não às 
características intrínsecas da habitação. Significa isso que o valor da habitação está fortemente 
associado à sua localização e que a influência da localização se reflecte em dimensões que o 
modelo não consegue captar. Tal facto implica um sério risco da existência de interacções das 
variáveis especificadas com as variáveis omissas, que criem distorções na medição do efeito 
de cada um dos atributos incluídos no modelo – as variáveis consideradas correm o risco de 
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absorver parte da variância causada por fenómenos subjacentes dos quais não são 
indicadores concretos mas laterais  
 
 
5.2. A análise da habitação à escala regional 
A melhor forma de resolver o problema da necessária incorporação exaustiva das variáveis das 
que descrevam em detalhe as características locais, passa pela georreferenciação das casas e 
de todos os factores externos que possam influenciar o seu valor. Na impossibilidade de o 
fazer, as estratégias de definição de submercados, permitem controlar os efeitos de 
heterogeneidade espacial. 
A primeira abordagem passa pela construção de modelos independentes para submercados 
regionais (NUT III). Algumas destas unidades, tendo um número reduzido de dados obrigam à 
sua agregação (Serra da estrela (10), Pinhal Interior Sul (114), Alto Trás-os-Montes (126), Alto 
Alentejo (186), foram agregadas as NUT III Beira Interior Norte, Pinhal Interior Norte, Douro e 
Alentejo Central respectivamente) 
Os resultados dos 24 modelos hedónicos têm uma capacidade explicativa bastante 
diferenciada (figura 2), bem como os respectivos coeficientes tabela 4. Esta constatação é 
reforçada pela análise da média (ponderada) e do desvio padrão dos valores dos coeficientes, 
que traduzem em si uma dispersão dos dados e tem subjacente a existência de efeitos 
espaciais.  
Neste trabalho foram testadas outros níveis de desagregação espacial para o território 
nacional, tendo por base outras delimitações administrativas (freguesias) onde, ainda assim 
continuam presentes significativa heterogeneidade espacial. Note-se que nas delimitações 
espaciais muito desagregadas, a exigência de graus de liberdade leva à exclusão do estudo de 
muitas áreas territoriais. 
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Figura 1: Regiões NUT IIl consideradas para 
construção de submercados regionais e 
representação de classes relativas ao número de 
casos incluídos na base de dados 

Figura 2: Capacidade explicativa (por 
classes) dos modelos hedónicos de cada 
um dos submercados regionais 
considerados 

  
 
Tabela 4: Coeficientes não estandartizados dos modelos hedónicos regionais com modelo 
nacional (global), região Baixo Vouga e região Grande Lisboa (NUTS III).  

 Modelo Global 
Modelo 

Região Baixo 
Vouga(1) 

Modelo 
Região 
Grande 
Lisboa 

Média 
(ponderada) 

dos 
coeficientes 

para todos os 
modelos 
regionais 

Desvio padrão 
coeficientes 

para todos os 
modelos 
regionais 

(Constant) 9,026 *** 9.134 *** 8.862 *** 9.026 0.725 

Ln(V02_Área) -0,440 *** -0.573 *** -0.364 *** -0.413 0.085 

Ln(V06_TOM) 0,005 *** 0.008 *** 0.008 *** 0.008 0.012 

Ln(V07_Dens) 0,051 *** 0.074 *** 0.031 *** 0.031 0.083 

V08_QualfF1 0,083 *** 0.054 *** 0.021 *** 0.047 0.105 

V09_QualifF2 -0,095 *** -0.052 *** -0.232 *** -0.153 0.125 

Ln(V10_Potenci
alDemog) -0,030 *** -0.007 - 0.009 *** -0.014 0.104 
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Factor 1 0,089 *** 0.069 *** 0.093 *** 0.085 0.044 

Factor 2 0,125 *** 0.094 *** 0.111 *** 0.119 0.035 

Factor 3 0,013 *** 0.036 *** 0.054 *** 0.059 0.020 

Factor 4 0,014 *** -0.003 * 0.017 *** 0.012 0.019 

Factor 5 -0,050 *** -0.070 *** -0.051 *** -0.067 0.028 

Factor 6 0,042 *** 0.047 *** 0.033 *** 0.035 0.030 

Factor 7 -0,057 *** -0.073 *** -0.056 *** -0.064 0.028 

Factor 8 0,010 *** 0.016 *** 0.014 *** 0.011 0.064 

Tempo fixo 

n.º de 
observações 1 015 811 19 022 479 404   

R2 42,3% 53,8% 48,5%    

* as variáveis dummy temporais foram omitidas desta tabela de resultados 
(1) Apesar de terem sido construídos 24 modelos regionais, apenas se apresentam os da região Baixo Vouga e Grande Lisboa a 
título exemplificativo. 

 
5.3. Análise do mercado da habitação à escala local 
Perante os débeis resultados obtidos a partir da abordagem top – down descrita anteriormente, 
o trabalhou direccionou-se para uma nova abordagem. Embora o nível de detalhe da 
informação georreferenciada à escala local seja reduzido, procurou-se explorar ao máximo a 
designação de zona, apresentando-se aqui uma aplicação apenas para o caso de estudo de 
Aveiro e Ílhavo (o que envolve 10 153 imóveis).  
A figura 3 apresenta as 53 zonas identificadas. 
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Figura 3: Desagregação territorial correspondente à designação de zona para o caso de 

estudo Aveiro Ílhavo, com indicação do número de casos por zona 

 
A opção de não considerar estas zonas directamente como submercados, deveu-se ao 
reduzido número de observações em algumas delas. De modo a obterem-se graus de 
liberdade que permitissem viabilizar a construção de um modelo hedónico local, recorre-se à 
incorporação de 53 variáveis dummy referentes a cada uma das zonas. A especificação do 
modelo é semelhante ao modelo nacional dado na equação (2) sendo os efeitos espaciais 
controlados pela substituição das variáveis de localização e vizinhança pelo conjunto de 
variáveis dummy referidas: 

 
Como se pode constatar, neste modelo as variáveis de vizinhança e localização (Pot e Lk) são 
substituídas pelo termo D_Zonaz que representa cada uma das 53 zonas. 
 
A capacidade explicativa deste modelo local é de aproximadamente 70%. Note-se que os 
coeficientes de regressão gz representam o valor (agregado) dos atributos de localização e 
vizinhança associados a cada zona.  
Os inconvenientes deste tipo de modelos globais é que são exclusivamente descritivos: o 
modelo descrito em (3) não fornece o valor de cada um dos atributos de localização e 
vizinhança (apenas o seu valor agregado traduzido por uma variável dummy) nem as 
especificidades hedónicas de uma habitação em cada submercado (por exemplo, o valor da 
área ou outro atributo intrínseco, em cada submercado). 
De modo a ultrapassar esta limitação, foram desenvolvidos novos modelos, em que todas as 
variáveis independentes (com excepção de TOM e Tj) foram desagregadas em variáveis de 
declive (uma explicação sobre este tipo de variáveis pode ser encontrada em [11]). O modelo 
proposto é descrito pela seguinte formulação: 
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Neste caso, o significado das variáveis é em tudo semelhante ao especificado no modelo (3), 
sendo Az, Fiz e D_Zonaz, variáveis dummy tradicionais e variáveis dummy de declive que 
traduzem os valores de cada atributo, para cada submercado. 
A aplicação deste modelo para 53 zonas introduz um assinalável nível de complexidade, que 
ganha especial relevância pela necessidade futura de extrapolação do método, à escala 
nacional. Acresce que a ausência de graus de liberdade associados a algumas zonas não 
permitem obter correctas estimativas dos regressores. Para ultrapassar estas dificuldades é 
necessário encetar um processo de construção de submercados locais, a partir da agregação 
de zonas contíguas semelhantes.  
De forma a garantir uma razoável homogeneidade espacial, a agregação realiza-se com o 
auxílio de uma análise de clusters aos coeficientes de regressão determinados em (4) para as 
variáveis dummy de cada uma das zonas (gz). A análise de clusters utilizou como medida de 
distância o quadrado da distância euclidiana e como método de agregação o vizinho mais 
próximo. Note-se que os clusters obtidos não tomam em consideração as efectivas 
proximidades territoriais das zonas, pelo que os resultados da análise de clusters são tratados 
de forma a desagregar em novos grupos os clusters constituídos, não contínuos 
territorialmente. Obtiveram-se 13 submercados locais que apresentamos na figura 4.  

 
Com estas novas delimitações, o modelo (4) pode ser reescrito tomando a forma: 

 
 
 
O modelo (5) apresenta uma capacidade explicativa de 71% da variância do logaritmo do preço 
da habitação na região de Aveiro – Ílhavo e nas figuras seguintes podemos constatar os 

Figura 4: Submercados para a região de Aveiro – Ílhavo após agregação dos limites 
territoriais mais desagregados a que se encontram georreferenciados os imóveis 
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resultados obtidos, apresentando-se a superfície hedónica dos vários coeficientes 
(estandardizados) dos atributos intrínsecos da habitação, para cada submercado.  
 

Figura 5: Superfície hedónica do atributo área para os submercados locais de Aveiro - Ílhavo 
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Figura 6: Superfície hedónica do atributo F1 (Preservação) para os submercados locais de 
Aveiro - Ílhavo 
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Figura 7: Superfície hedónica do atributo F2 (imóvel tipo moradia) para os submercados locais 
de Aveiro - Ílhavo 

Figura 8: Superfície hedónica do atributo F3 (garagem) para os submercados locais de Aveiro 
- Ílhavo 
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Figura 9: Superfície hedónica do atributo F4 (recuperador e lareira) para os submercados 

locais de Aveiro - Ílhavo 

Figura 10: Superfície hedónica do atributo F5 (outros espaços / área extra do imóvel) para os 
submercados locais de Aveiro - Ílhavo 
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Figura 11: Superfície hedónica do atributo F6 (jacuzzi - sauna) para os submercados locais de 

Aveiro - Ílhavo 

Figura 12: Superfície hedónica do atributo 7 (imóvel mobilado) para os submercados locais de 
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Aveiro - Ílhavo 

 
Figura 13: Superfície hedónica do atributo F8 (climatização - domótica) para os submercados 

locais de Aveiro - Ílhavo 
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Dos resultados obtidos, é interessante verificar os seguintes fenómenos espaciais: 
 Figura 5 – A superfície hedónica dos valores associados a este atributo sugere que onde o 

valor do solo é mais elevado, a variação de preço associada à área do imóvel é mais 
acentuada. Em termos espaciais, os valores mais altos encontram-se no centro de Aveiro 
e na Barra (praias), sendo o efeito mais contido no bairro social (Bairro de Santiago) e na 
área suburbana.  

 Figura 6 - O efeito associado a esta superfície hedónica é a diferença no preço dos 
imóveis entre os submercados determinada pelo facto de o imóvel ser novo ou apresentar 
algum grau de utilização ou degradação. Espacialmente, este efeito é superior no bairro 
social do centro de Aveiro e na periferia suburbana. Em ambos os casos, o salto 
qualitativo entre os edifícios novos e usados é muito significativo, por comparação a áreas 
mais periféricas (e também menos dinâmicas), as quais não apresentam um valor tão 
acentuado. 

 Figura 7 - Medindo a diferença de valor entre apartamentos e moradias verifica-se que 
onde o espaço é mais abundante e sofre menos procura (na periferia) o efeito é menor. 
Por contraste, o centro da cidade e as praias, onde existe uma maior competição pelo 
espaço – inclusive com outros tipos de ocupações – os valores associados são 
significativamente maiores. 

 Figura 8 - O valor acrescido de um dado imóvel conter garagem poderá estar relacionado 
com a maior ou menor capacidade de estacionamento dos veículos de transporte 
individual mas também um espaço extra na habitação para protecção de bens em locais 
onde estes sofrem maiores probabilidades de degradação. Como é expectável são as 
praias e parte da periferia mais distante do centro onde este factor apresenta maior 
valorização. 

 Figura 9 - A existência de lareira ou recuperador refere-se a uma forma de climatização 
tradicional da habitação; este facto pode explicar o valor negativo em locais onde o 
mercado é mais dinâmico, como é o caso de certas zonas do centro de Aveiro, pois 
poderá estar associado sistematicamente a imóveis mais antigos. No entanto, noutros 
locais, este é um atributo com uma valorização positiva (embora com uma contribuição 
reduzida na formação do preço da habitação). 

 Figura 10 – As áreas extra de um imóvel têm a vantagem de constituir uma maior 
flexibilidade na utilização do espaço pelos residentes de um imóvel. O efeito negativo no 
preço da habitação, apesar de reduzido, poderá dever-se ao facto de estes atributos 
constituírem alternativas a outros melhores – naquilo que podemos designar como 
sucedâneos de espaço. 

 Figura 11 – A introdução de jacuzzi e sauna nas habitações é um fenómeno relativamente 
recente. Por conseguinte, embora tenha um valor positivo na explicação do preço da 
habitação este é relativamente reduzido. Nos locais onde a competição e valor do espaço 
é maior, este atributo é ainda menos valorizado. 

 Figura 12 – Os imóveis mobilados (associados a habitações usadas) apresentam um valor 
negativo de explicação do preço da habitação, tendo incidência nas áreas centrais da 
cidade e praias, onde o fenómeno do arrendamento (apesar de não considerado nesta 
análise) não deverá ser alheio. 

 Figura 13 – Por fim, a referência a equipamentos de climatização e domótica, apontam 
para um conjunto de equipamentos introduzidos muito recentemente, que fornecem novos 
níveis de conforto. Naturalmente este tipo de equipamentos está associado a uma 
valorização dos imóveis e, dado o facto de constituírem factores de conforto adicional, são 
mais relevantes em localizações de maior dinâmica de construção nova. 

 
6. CONCLUSÃO  
Este artigo, de natureza essencialmente empírica, apresentou modelos explicativos do preço 
da habitação: quer ao nível do país, onde através de um modelo hedónico geral se obtiveram 
os pesos relativos de cada atributo na valorização de um imóvel; quer ao nível regional onde se 
analisaram as diferenças essenciais dos vários submercados habitacionais. 
Uma análise hedónica elaborada a uma escala territorial tão alargada, para além de 
computacionalmente exigente, oferece enormes desafios. Desde logo a dificuldade de se obter 
informação relevante para se definirem modelos com elevada capacidade explicativa. Por um 
lado, os dados que traduzam a natureza intrínseca de uma habitação estão limitados à sua 
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disponibilidade por parte das agências imobiliárias, que não têm no role das suas prioridades a 
organização sistemática e gestão eficiente da informação. Por outro lado, os atributos que 
caracterizam o local e a envolvente de uma habitação, a uma escala territorial macro, tem de 
ser muito genérica (por não é exequível traduzir em modelos globais tanta especificidade local), 
o que conduz à existência de bastantes variáveis omissas.  
Relativamente aos atributos que caracterizam intrinsecamente um imóvel, pouco há a fazer, 
para além da limpeza da base de dados, que se prendeu com: remoção de valores estranhos 
ou outliers, estimação de valores em falta (para os missing values), agregação de atributos (por 
exemplo, no caso particular com a agregação do estado de conservação e a idade do imóvel), 
e construção de novos atributos a partir de campo descritivo. 
No que às características externas (atributos físicos) diz respeito, a solução passou por se 
considerar variáveis dummy que absorvem o efeito agregado da heterogeneidade associada às 
unidades territoriais consideradas. Desta forma a variabilidade de variáveis omissas é 
absorvida, fixando-se o efeito de localização e vizinhança, difícil de incorporar de outra forma. 
Deve sublinhar-se o facto de que a este nível a heterogeneidade territorial das delimitações 
administrativas não permite a obtenção de modelos com valores explicativos satisfatórios, 
obrigando a uma análise mais fina.  
Na metodologia apresentada a análise fina assentou na utilização de zonas (correspondentes à 
noção de lugar), identificadas na base de dados, e que são desagregações dentro da 
freguesia. O facto de esta desagregação resultar em limitações na construção dos modelos, 
obrigou à sua agregação a partir de uma análise de clusters que garante razoável 
homogeneidade espacial. Esta taxonomia partiu do valor de localização e vizinhança absorvido 
pelos coeficientes de regressão das zonas para se submercados relativamente consistentes.  
Definidos os segmentos de mercado locais foi possível apresentar os resultados da 
determinação de superfícies hedónicas de preços, obtidos a partir do de um modelo hedónico 
global, com uma formulação que permite o controlo da heterogeneidade espacial.  
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RESUMO 
Portugal, como todos os restantes países do mundo é constituído por regiões heterogéneas. O 
aspecto económico só por si é insuficiente para a caracterização de um país ou região, pelo 
que se torna necessário analisar outros indicadores. 
O Norte de Portugal continental encontra-se dividido em 8 regiões (NUT III), regiões estas que 
diferem entre si originando assimetrias. As assimetrias regionais normalmente traduzem-se, em 
diferentes níveis de desenvolvimento económico e social, que poderá induzir a processos de 
vulnerabilidade das regiões levando a aplicação de políticas de desenvolvimento regionais 
incoerentes, com consequências preocupantes para a coesão social e territorial. 
Assim, com o presente artigo pretende-se quantificar, caracterizar e classificar as diferentes 
NUTS III, da região Norte de Portugal, aplicando uma análise de clusters no sentido de 
encontrar uma homogeneidade sócio-económica. Para tal, utilizaram-se diferentes indicadores 
que permitem caracterizar sócio e economicamente as NUT III, para os anos de 2004 e 2008. 
Dos resultados obtidos visualiza-se nitidamente 3 regiões diversificadas, diferenciadas e 
classificadas com distintos graus de desenvolvimento, sendo elas, “Regiões Menos 
Desenvolvidas”, “Regiões Desenvolvidas” e “Regiões Mais Desenvolvidas”. Esta classificação 
revela a “velha” assimetria regional vs interior. Pretende-se ainda com este estudo facultar 
dados que sejam úteis para a aplicação de políticas de desenvolvimento regionais coesas. 
Palavras-chave: Análise de Clusters, Assimetrias, Região Norte de Portugal. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Ao longo das últimas décadas a sociedade portuguesa caracteriza-se por importantes e 
substantivas mudanças e recomposições sociais, em termos espaciais, demográficos, 
económicos, sociais, políticos e simbólicos, as quais configuram uma notória mudança 
estrutural. As particularidades desta mudança advêm de Portugal ser uma formação social 
complexa que ocupa, no actual sistema mundo, uma posição semiperiférica, de 
desenvolvimento intermédio, em que se entrecruzam dimensões sociais que nos afastam dos 
países da modernidade avançada, ocorrendo o oposto com outras. 
Tendo por base as Unidades Territoriais para Portugal, a Região Norte de Portugal continental 
encontra-se dividido em 8 regiões (NUT III) heterogéneas, a saber: Alto Trás-os-Montes (ATM), 
Ave (A), Cávado (C), Douro (D), Entre Douro e Vouga (EDV), Grande Porto (GP), Minho-Lima 
(ML) e Tâmega (T). Regiões estas que diferem entre si originando assimetrias. As assimetrias 
regionais normalmente traduzem-se, em diferentes níveis de desenvolvimento económico e 
social, que poderá induzir a processos de vulnerabilidade das regiões levando a aplicação de 
políticas de desenvolvimento regionais incoerentes, com consequências preocupantes para a 
coesão social e territoriais. A Região Norte de Portugal apresenta uma estrutura bimodal da 
distribuição territorial da sua população, com maior densidade populacional nos municípios do 
litoral. É uma região jovem, empresarial e industrial tem 3,7 milhões de habitantes e uma 
densidade populacional que é 1,5 vezes superior à média de Portugal Continental e da União 
Europeia. Apresenta uma economia aberta com uma longa tradição no comércio internacional. 
A dimensão da área do Grande Porto é notável, no que diz respeito à população, economia e 
infra-estruturas de comunicação, considerando que abrange um mercado potencial de mais de 
três milhões de pessoas. 
Neste contexto com o presente artigo pretende-se quantificar, caracterizar e classificar as 
diferentes NUT III, da Região Norte de Portugal. Para tal pretende-se aplicar uma análise de 
clusters no sentido de encontrar uma homogeneidade sócio-económica. Deste modo, 
utilizam-se diferentes indicadores que permitem caracterizar sócio e economicamente as NUT 
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III, para os anos de 2004 e 2008 que foram recolhidos no Instituto Nacional de Estatística (INE) 
e na Comissão Coordenadora da Região Norte de Portugal (CCDR-N). 
O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: depois de uma breve 
introdução, procede-se à apresentação dos indicadores que serviram de base ao estudo, para 
os anos de 2004 e 2008, bem como algumas medidas de estatística descritiva. Segue-se 
posteriormente a análise de clusters. Por último, serão apresentadas as principais conclusões 
do estudo. 
 
 
1. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS INDICADORES 
Os indicadores são valores derivados de parâmetros que descrevem ou dão informação sobre 
um determinado fenómeno. Um indicador deve ter uma significância superior à directamente 
associada ao valor do parâmetro, ter um significado sintético e ser desenvolvido para um 
objectivo específico. 
Na Tabela 1, apresentam-se os indicadores sócio-económicos utilizados no estudo, bem como 
o código de cada indicador para uma leitura mais simplificada. De sublinhar, para que o estudo 
fosse comparável, houve a necessidade de recolher exactamente os valores para os mesmos 
indicadores, para os anos em análise (2004 e 2008). Os anos de 2004 e 2008 não foram 
escolhidos ao acaso. Com este estudo pretendia-se analisar o ano mais recente, que 
contemplasse o maior número de informação, com um outro ano em que o distanciamento 
entre eles fosse de 4 anos. À data da recolha dos dados do INE [1] e na CCR-N [2], as autoras 
depararam-se com uma ausência de valores para diversos indicadores, referentes aos anos de 
2010 e 2009, por este motivo houve a necessidade de trabalhar os dados do ano de 2008. 
Assim, vai trabalhar-se com indicadores demográficos, económicos, de saúde, de educação, 
de emprego e culturais, à semelhança de outros estudos realizados para a Região Norte [3, 4, 
5]. 
 

Tabela 1: Indicadores sócio-económicos. 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

DENSIDADE Densidade Populacional (Habitantes por Km2) 

HABITANTCOR N.º de habitantes por estações de correio 

PERIMETRO Perímetro em Km do território Nacional 

DIVORCIOS Taxa bruta (‰) anual de divórcios 

MORTALIDADE Taxa bruta (‰) anual de mortalidade 

NATALIDADE Taxa bruta (‰) anual de natalidade 

NUPCIALIDADE Taxa bruta (‰) anual de nupcialidade 

RESIDEN0-14 N.º de população residente dos 0 -14 anos 

RESIDEN15-24 N.º de população residente dos 15 -24 anos 

RESIDENT25-64 N.º de população residente dos 25 - 64 anos 

RESIDENT65+ N.º de população residente 65 e mais anos 

CREDITOHAB Crédito à habitação por habitante (€) 

ACESSOSTEL N.º de acessos telefónicos por 1000 habitantes 

CAIXASAUT N.º de caixas automáticas por 10 000 habitantes 

ESTABINTMON N.º de estabelecimentos de outra intermediação monetária por 10 000 habitantes 

LEVANCAIXAS N.º de levantamentos nacionais em caixas automáticas por habitante 

OPERACAIXAS N.º de operações em caixas automáticas por habitante 

PAVIMENTOS N.º de pavimentos por edifício licenciado em construções novas para habitação 
familiar 

POSTOSTEL N.º de postos de telefone públicos por 1000 habitantes 

LOJASCIDA Taxa (%) de cobertura territorial das lojas do cidadão 

CREDITCONC Total de crédito concedido por estabelecimento de outra intermediação monetária 

DEPOSCLIE Total de depósitos de clientes 
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DESPCUL Despesa em cultura e desporto dos municípios (€) 

ENFERMEIROS N.º de enfermeiros por 1000 habitantes 

FARMACIASPOS N.º de farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes 

MEDICOS N.º de médicos por 1000 habitantes 

LONGEGIVIDADE Índice de longevidade (N.º) 

TREDESENSBAS Taxa (%) de retenção e desistência no ensino básico total (1.º ciclo+2.º ciclo+3.º ciclo) 

DOCENTESPRES N.º de pessoal docente do ensino pré-escolar público 

DOCENTESENSBA N.º de pessoal docente do ensino básico (1.º ciclo+2.º ciclo) público 

ESTABENSSUP N.º de estabelecimentos de ensino superior total (publico+privado) 

ALUNMATENSPUB N.º de alunos matriculados no ensino secundário público 

GANHOMÉDIO Ganho médio mensal (€)  

DORMIDASHOTEL N.º de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por 100 habitantes 

BENEFICISUBDESEM N.º total de beneficiários de subsídios de desemprego  

PENSÕES Valor (€) médio anual das pensões (invalidez+velhice+sobrevivência) 

SUBSIDIODESEMP Valor (milhares €) total de subsídios de desemprego 

AUTOMOVEND N.º de veículos automóveis vendidos por 1000 habitantes 

PIBPM PIB a preços de mercado (milhares €) 

PIBPERCPM PIB per capita a preços de mercado (€) 

ESTRUTURAR Estrutura regional do PIB (%) 
Fonte: Elaboração Própria com base nos Dados Facultados pelo INE e CCR-N [1-2]. 
 
Com o objectivo de descrever, em termos abrangentes a Região Norte de Portugal e observar 
qual a situação de cada indicador na região em análise, tendo por base as NUT III, 
procedeu-se ao cálculo de algumas estatísticas descritivas, para cada um dos indicadores. 
Esta informação apresenta-se na Tabela 2.  
Assim, como se pode observar pela análise aos valores apresentados na Tabela 2 e Figura 1, 
os mesmos reflectem algumas diferenças ‘colossais’ nalguns indicadores, o que permitir 
concluir assimetrias regionais, pois apresentam valores do desvio padrão bastante elevados e 
muito superiores à média e uma diferença também elevada entre os valores mínimos e 
máximos. 
Por exemplo, os indicadores que apresentam maiores diferenças e com um coeficiente de 
variação superior a 25%, este coeficiente deveria apresentar valores inferiores a 25% para que 
o conjunto de dados fosse razoavelmente homogéneo, são: Taxa (%) de cobertura territorial 
das lojas do cidadão; Total de crédito concedido por estabelecimento de outra intermediação 
monetária; N.º de estabelecimentos de ensino superior total (publico+privado); Densidade 
Populacional (Habitantes por Km2); Total de depósitos de clientes; Valor (milhares €) total de 
subsídios de desemprego; Estrutura regional do PIB (%); PIB a preços de mercado (milhares 
€); N.º total de beneficiários de subsídios de desemprego; Despesa em cultura e desporto dos 
municípios (€); N.º de população residente dos 0-14 anos; N.º de população residente dos 
25-64 anos; N.º de alunos matriculados no ensino secundário público; N.º de população 
residente 65 e mais anos; N.º de população residente dos 15-24 anos; N.º de médicos por 1000 
habitantes; N.º de pessoal docente do ensino básico (1.º ciclo+2.º ciclo) público; N.º de 
dormidas em estabelecimentos hoteleiros por 100 habitantes; N.º de habitantes por estações 
de correio; N.º de pessoal docente do ensino pré-escolar público; Perímetro em km do território 
Nacional; N.º de postos de telefone públicos por 1000 habitantes; N.º de enfermeiros por 1000 
habitantes; Taxa bruta (‰) anual de mortalidade e N.º de farmácias e postos farmacêuticos 
móveis por 1000 habitantes. Por outro lado, os indicadores que apresentam valores, para o 
coeficiente de variação, inferiores a 25%, ou seja, permitem concluir que o conjunto de dados 
seja mais homogéneo, com valores e a ter em linha de conta são: N.º de operações em caixas 
automáticas por habitante; N.º de acessos telefónicos por 1000 habitantes; PIB per capita a 
preços de mercado (€); Crédito à habitação por habitante (€); N.º de levantamentos nacionais 
em caixas automáticas por habitante; Taxa bruta (‰) anual de natalidade; Taxa bruta (‰) 
anual de divórcios; N.º de estabelecimentos de outra intermediação monetária por 10 000 
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habitantes; N.º de caixas automáticas por 10 000 habitantes; N.º de veículos automóveis 
vendidos por 1000 habitantes; Taxa (%) de retenção e desistência no ensino básico total (1.º 
ciclo+2.º ciclo+3.º ciclo); Valor (€) médio anual das pensões (invalidez+velhice+sobrevivência); 
Ganho médio mensal (€); N.º de pavimentos por edifício licenciado em construções novas para 
habitação familiar; Taxa bruta (‰) anual de nupcialidade e Índice de longevidade (N.º).  
Embora não se tenha efectuado uma descrição exaustiva aos resultados apresentados na 
Tabela 2, para cada indicador, contudo torna-se evidente a disparidade existente em cada um 
quando se observa a Figura 1. De sublinhar, ainda, que alguns indicadores tiveram um 
acréscimo significativo em 2008 quando comparado com o valor apresentado em 2004, 
aumentando ainda mais essa disparidade em 2008, sendo exemplo disso os seguintes 
indicadores: Despesa em cultura e desporto dos municípios (€); Total de crédito concedido por 
estabelecimento de outra intermediação monetária; Total de depósitos de clientes e N.º de 
postos de telefone públicos por 1000 habitantes.  
 
Tabela 2: Estatísticas Descritivas. 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Indicadores 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 
DENSIDADE 27 26,2 1562 1576,5 379,9 383,563 497,812 502,806 
HABITANTCOR 6201,91 7778,48 21647,58 27519,4 13437,31 15671,508 5917,827 7529,385 
PERIMETRO 215 216 643 650 332,375 335 148,206 151,464 
DIVORCIOS 1,4 1,8 2,5 2,9 1,8 2,1 0,355 0,363 
MORTALIDADE 6,8 6,7 12,3 12,7 8,975 9,15 2,347 2,633 
NATALIDADE 7,1 6 11,5 10,1 9,725 8,588 1,527 1,495 
NUPCIALIDADE 4,6 3,9 5,8 5,1 5,188 4,55 0,473 0,363 
RESIDEN0-14 27034 24113 204429 199679 77566,25 73033,375 59366,577 58281,843
RESIDEN15-24 29100 24498 157589 142972 63214,875 57327,375 43476,355 40050,174
RESIDENT25-64 112226 113808 728795 743770 256389 265264,5 204889,61 209089,16
RESIDENT65+ 39093 42847 181363 197020 68743,625 72554 46506,915 51351,951
CREDITOHAB 3432 5201 7271 9361 4612,375 6547,625 1273,9 1273,749 
ACESSOSTEL 22,15 15,32 40,21 29,35 31,371 22,294 6,293 5,136 
CAIXASAUT 4,6 6,9 9,6 12,6 6,95 9,488 1,412 1,562 
ESTABINTMON 3,2 3,8 5,9 6,2 4,613 5,338 0,957 0,886 
LEVANCAIXAS 1042 1509 1995 2587 1388,5 1879,625 309,751 364,859 
OPERACAIXAS 32 43 73 87 45,75 57 12,245 13,607 
PAVIMENTOS 2,3 2,1 3,1 3,1 2,488 2,363 0,28 0,311 
POSTOSTEL 2,39 1,91 5,88 5,61 3,951 3,375 1,147 1,221 
LOJASCIDA 0 0 16,67 16,67 3,473 3,473 6,599 6,599 
CREDITCONC 984170 2086160 20523668 47995850 4439331 9414399,9 6564135,1 15661672 
DEPOSCLIE 1980984 2411827 14977041 20292205 4298159,6 5566879,4 4360809,5 6010417,6
DESPCUL 15365 18708 77221 117928 31859,5 36828,25 19481,98 33585,198
ENFERMEIROS 1,8 2,7 5,7 6,9 3,663 4,838 1,347 1,546 
FARMACIASPOS 0,2 0,2 0,3 0,4 0,25 0,263 0,053 0,074 
MEDICOS 0,7 0,8 6 6,5 2,188 2,488 1,63 1,738 
LONGEGIVIDADE 39,7 43,2 45,9 50,2 42,725 46,5 2,511 3,045 
TREDESENSBAS 9,5 4,6 13,9 7,5 11,338 6,363 1,545 0,955 
DOCENTESPRES 219 263 734 840 393,375 465 183,331 216,182 
DOCENTESENSBA 1697 1472 7790 6975 3228,875 2845,125 2058,594 1908,516 
ESTABENSSUP 3 4 60 56 13 12,625 19,206 17,736 
ALUNMATENSPUB 6669 6124 32125 32336 12082,375 11909,125 8529,637 8780,66 
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GANHOMÉDIO 551 641,2 831 986,4 646,5 761,638 83,579 109,09 
DORMIDASHOTEL 13,7 19,3 140 188,2 81,925 98,663 46,17 58,89 
BENEFICISUBDESEM 7603 6529 96135 71619 28323,5 22394,25 29922,344 21922,264
PENSÕES 2746 3212 3992 4905 3154 3819,5 408,169 551,157 
SUBSIDIODESEMP 18066 17777 291806 240014 80727,75 70071,13 92588,603 75249,789
AUTOMOVEND 10,1 14,49 24 24,12 14,013 17,823 4,36 2,861 
PIBPM 1907 2249 17370 20226 5052 5892 5135,655 5972,754 
PIBPERCPM 7450 9044 13679 15771 10136,875 11389,75 1925,598 2231,446 
ESTRUTURAR 1,3 1,4 12,1 14,6 3,525 3,78 3,578 3,85 
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Figura 1: Coeficiente de Variação, por Indicador Sócio-Económico. 
 
 
2. ANÁLISE DOS INDICADORES AO NÍVEL DE NUT III DA REGIÃO NORTE 
Neste ponto pretende-se efectuar uma análise sobre a evolução dos indicadores 
sócio-económicos, ao nível de NUT III, para a Região Norte de Portugal, tendo como objectivo 
principal observar a variação média anual, dentro do período de análise. À semelhança do 
ponto anterior apenas vão ser analisados os indicadores que sofreram algumas diferenças e 
que são apontados por diversos autores como sendo indicadores de desenvolvimento de uma 
região.   
Assim, a NUT III com mais população residente, nos anos em estudo é o Grande Porto, para 
tal facto contribui o desenvolvimento existente nesta região. De todas as 8 NUTS em estudo o 
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Grande Porto é a que possui PIB per capita, a preços de mercado, mais elevado, melhores 
infra-estruturas, mais médicos por 1000 habitantes e mais estabelecimentos de ensino 
superior, levando a um acréscimo da população a residir nesta região entre os dois anos. No 
ano de 2004, o Douro é a região com menos população, contudo, esta situação já não se 
verifica no ano de 2008, sendo o Alto Trás-os-Montes a região com menos população 
residente, tendo também de todas as 8 NUT o valor do PIB per capita, a preços de mercado, 
mais baixo, registando mesmo uma variação negativa entre 2004 e 2008.  
 
Tabela 3: Taxa de Variação Média Anual (%), entre 2004 e 2008 por NUT III. 

Indicadores ML C A GP T EDV D ATM 
DENSIDADE -0,088 0,489 0,251 0,231 0,141 0,445 -0,815 -0,749
HABITANTCOR -0,098 6,615 3,645 1,770 4,805 2,348 5,826 4,339 
PERIMETRO -0,092 0,106 0,000 0,000 0,139 0,116 0,607 0,271 
DIVORCIOS 4,147 3,929 2,669 3,780 7,934 2,300 2,988 4,664 
MORTALIDADE 1,349 -0,733 1,439 0,311 -1,015 -0,683 1,427 0,604 
NATALIDADE -2,693 -2,982 -3,819 -0,729 -3,434 -3,495 -3,733 -4,121
NUPCIALIDADE -3,853 -2,311 -4,893 -1,081 -4,128 -4,558 -3,624 -1,105
RESIDEN0-14 -1,568 -1,288 -2,064 -0,586 -2,033 -1,750 -2,928 -2,818
RESIDEN15-24 -3,276 -2,061 -2,053 -2,404 -1,807 -1,691 -4,097 -4,212
RESIDENT25-64 0,891 1,479 1,149 0,510 1,218 1,000 0,381 0,327 
RESIDENT65+ 0,307 1,604 1,811 2,092 0,991 2,342 -0,364 0,105 

CREDITOHAB 
12,36
6 9,503 9,926 6,520 8,725 4,053 

11,65
2 

14,03
2 

ACESSOSTEL -6,167 -8,863 -8,968 

-
11,90
3 -8,805 -9,353 -6,719 -5,601

CAIXASAUT 8,431 7,187 8,593 7,035 10,668 10,068 7,551 6,723 
ESTABINTMON 4,477 6,409 4,427 3,514 4,390 4,090 2,622 1,248 
LEVANCAIXAS 8,110 6,711 8,070 6,712 9,700 9,239 8,378 7,072 
OPERACAIXAS 5,860 5,004 6,550 4,484 7,666 7,457 5,872 3,473 
PAVIMENTOS -1,105 -2,902 -1,058 0,000 -2,249 0,000 -1,058 -2,152
POSTOSTEL -1,493 -6,940 -5,451 -6,448 -5,444 -4,642 -2,611 -1,168
LOJASCIDA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CREDITCONC 
23,24
3 

20,61
5 12,513 

23,66
2 13,897 11,113 

17,66
3 

20,66
2 

DEPOSCLIE 2,078 
10,02
0 4,622 7,889 5,779 6,067 5,043 5,851 

DESPCUL 5,496 

-
10,08
4 5,667 

11,16
6 2,930 5,045 -3,361 -5,142

ENFERMEIROS 6,779 7,666 9,545 4,892 10,668 7,457 6,827 7,457 
FARMACIASPOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,457 0,000 
MEDICOS 4,265 4,090 5,328 2,021 3,395 3,642 2,820 3,556 
LONGEGIVIDADE 2,111 2,250 2,135 1,607 2,462 1,661 2,386 2,432 

TREDESENSBAS 

-
16,58
2 

-
13,49
4 

-
12,130 -9,842 -11,989 -12,808 

-
16,71
2 

-
14,29
4 

DOCENTESPRES 4,683 5,778 5,056 3,430 5,153 1,926 2,426 5,529 
DOCENTESENSB
A -3,494 -3,330 -1,965 -2,725 -1,894 -2,594 -6,250 -6,526
ESTABENSSUP 0,000 0,000 0,000 -1,710 0,000 7,457 0,000 0,000 
ALUNMATENSPU -1,839 -0,627 0,095 0,164 1,639 1,244 -2,142 -4,951
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B 

GANHOMÉDIO 4,825 4,991 4,784 4,379 4,517 4,831 3,534 1,296 
DORMIDASHOTE
L 7,031 4,835 5,100 7,677 8,945 1,968 -0,967 3,726 
BENEFICISUBDE
SEM -5,160 -3,104 -5,692 -7,096 -6,028 -4,092 -0,891 -3,736
PENSÕES 4,735 5,107 5,353 5,284 4,780 5,208 4,395 3,997 
SUBSIDIODESEM
P -4,831 0,305 -3,319 -4,767 -4,184 -2,230 1,848 -0,402
AUTOMOVEND 9,991 8,307 7,688 0,125 9,443 8,363 7,740 3,370 
PIBPM 4,065 4,523 2,561 3,879 5,585 3,637 4,210 3,054 
PIBPERCPM 4,079 3,945 2,245 3,622 5,391 3,165 4,986 -3,532
ESTRUTURAR 1,627 2,411 0,652 1,810 3,283 1,117 1,870 0,000 

 
Torna-se, ainda, importante ressalvar que a única região com variação negativa quanto ao seu 
perímetro é o Minho-Lima, quanto às NUT III Ave e Grande Porto não se verifica qualquer 
alteração no seu perímetro de 2004 para 2008, enquanto as restantes NUT III apresentam uma 
variação positiva. 
A taxa de natalidade registou uma variação negativa do ano de 2004 para 2008, em todas as 
NUT em estudo, sendo a região de Alto Trás-os-Montes a que mais sofreu essa tendência. 
Como consequência desse registo de diminuição pode ter-se por exemplo a conjuntura 
económica, a taxa de desemprego, o facto de cada vez mais tarde as pessoas constituírem 
família, são factores que levam à diminuição da taxa de natalidade. 
Ainda, quanto ao valor do crédito à habitação, por habitante, todas as regiões sofreram uma 
variação positiva de 2004 para 2008, sendo mais uma vez Alto Trás-os-Montes a região a 
apresentar maior variação, registando uma variação positiva de 14%. Esta variação, entre 
outros factores, pode ser explicada pelo facto das pessoas terem vindo a perder poder de 
compra, de terem menos capacidade económica devido à crise económica-financeira, que tem 
vindo a registar-se nos últimos anos, o que leva a população recorrer cada vez mais ao crédito 
à habitação.  
Analisando o prisma da saúde tanto o número de enfermeiros como de médicos obtiveram uma 
variação positiva, destacando-se o Tâmega como a NUT que maior variação registou 
relativamente ao nível de enfermeiros e o Ave quanto ao número de médicos. É no Tâmega 
que a taxa bruta anual de divórcios apresenta a maior variação positiva de 2004 para 2008. 
Um factor importante a referir diz respeito ao número de farmácias, é de salientar que 7 das 8 
NUT III detêm o mesmo número de farmácias em ambos os anos à excepção do Douro que 
apresenta uma variação positiva de 7,45 pontos percentuais. Um outro dado importante 
relativamente ao Douro é que foi a única região onde o número de dormidas em hotéis sofreu 
uma variação negativa de aproximadamente 0,97%, apesar de actualmente o Douro ser visto 
coma uma zona prioritária, eixo estratégico para o turismo e cada vez mais apostarem nessa 
região. Em contraste às outras regiões o Douro apresenta uma variação negativa em 0,36% 
quanto ao número de residentes com mais de 65 anos. 
Outros indicadores que ressaltam, da análise à tabela anterior, e que registaram variações 
positivas em todas as NUT III, da Região Norte, foram o Ganho Médio mensal em € e o Valor 
médio, em €, anual das pensões. Por outro lado, o indicador que apresentou uma variação 
negativa bastante significativa, sendo neste caso satisfatória esta variação negativa, foi a Taxa 
de retenção e desistência no ensino básico total (1.º ciclo+2.º ciclo+3.º ciclo), onde as NUT 
Minho-Lima, Douro, Alto Trás-os-Montes, Cávado, Tâmega, Ave e Entre Douro e Vouga, 
registaram variações negativas superiores a 10% e a NUT Grande Porto, embora tenha 
apresentado um valor inferior a 10%, mas também registou uma variação negativa. Este 
indicador permite concluir que os portugueses estão apostar no ensino e assim contribuir para 
a diminuição da taxa de analfabetismo. 
Após analisar a taxa de variação média anual, entre 2004 e 2008, para cada indicador e cada 
NUT III, da Região Norte, torna-se pertinente verificar se existem diferenças entre as NUT, em 
estudo, pelo que não seria satisfatória efectuar apenas uma análise descritiva mas realizar uma 
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análise multivariada, neste caso a análise de Clusters. Esta técnica estatística descreve-se nos 
pontos seguintes, bem como os resultados encontrados. 
 
 
3. ASSIMETRIAS REGIONAIS NA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL: UMA ANÁLISE DE 
CLUSTERS 
De uma forma reduzida, pode dizer-se que o método de análise de clusters é utilizado para 
agrupar objectos em função da informação existente, baseada na similaridade das suas 
características, de tal modo que os objectos pertencentes a um mesmo grupo sejam tão 
semelhantes quanto possível, podendo os grupos serem constituídos por variáveis ou casos, e 
por outro lado que de grupo para grupo sejam o mais dissemelhantes quanto possível. Esta 
análise também pressupõe que as variáveis estejam normalizadas, caso contrário, qualquer 
medida de distância utilizada iria reflectir sobretudo no peso das variáveis que maior valor e 
dispersão apresentam. Deste modo, a normalização de todas as variáveis terão o mesmo peso 
[6]. 
Assim, seguindo esta linha de raciocínio, na presente investigação por se estar em presença 
de indicadores com escalas de medida e dispersões muito diferentes, optou-se por uma 
normalização prévia das variáveis e a partir daí prosseguiu-se com toda a análise de clusters. 
Ainda, no presente trabalho, não se sabia o número de grupos (Clusters) óptimo a ter em 
conta, pelo que se optou, numa primeira fase, em utilizar o método aglomerativo hierárquico, 
em que se começa por se considerar cada caso como um cluster e através da aglomeração 
sucessiva dos casos mais semelhantes, vai-se, progressivamente, diminuindo o número de 
clusters até formar um único cluster. Por sua vez, torna-se necessário escolher o método mais 
adequado para medir a distância ou similaridade entre os casos em análise. Assim, e como os 
indicadores utilizados são de natureza quantitativa, então a distância Euclideana é a medida 
mais aconselhada para este tipo de variáveis [6, 7].  
Por outro lado, ainda existe a necessidade de seleccionar o método de agrupamento, não se 
conhecendo um que seja ideal. Desta forma, a solução foi comparar os vários métodos 
existentes no software estatístico SPSS. Os métodos que se mostraram mais eficientes foram o 
método da menor distância (Single linkage ou Nearest neighbor) e o método de Ward. Os 
outros métodos agrupavam a maior parte das subsecções no primeiro cluster, ficando os 
restantes clusters com um número muito reduzido de subsecções, sem qualquer significado 
para a análise e também pelo facto das NUT III serem muito diferentes em termos das suas 
características sócio-económicas. Uma vez que o método de Ward permite formar os clusters 
de modo a minimizar a soma dos quadrados dos erros, optou-se por efectuar a restante análise 
com base nos valores produzidos por este método [6, 7]. 
A dificuldade, agora, reside em qual o número óptimo de grupos homogéneos a reter, (n-1) 
onde n é o número de NUT III, pelo que se recorreu ao critério do R2, sendo esta uma medida 
de variabilidade total que é retida em cada uma das soluções dos clusters encontrados, 
interessa então reter o número mínimo de clusters que retenha uma percentagem significativa 
da variabilidade total [8]. De acordo com os resultados obtidos para o critério do R2, ver Tabela 
4, pode observar-se que a solução aceitável será 3 clusters, para qualquer um dos anos em 
análise, uma vez que a passagem de 3 clusters para 4 os ganhos de variabilidade retida é 
pouco significativa, quando comparada com a evolução de 2 para 3. Os 3 clusters retidos 
explicam 99,3% e 99,6%, da variância total, para 2004 e 2008, respectivamente. 

 
Tabela 4: Valor do critério R2. 

  N.º de clusters 
Anos 2 3 4 
2004 R2=97,98% R2=99,32% R2=99,36% 
2008 R2=98,94% R2=99,62% R2=99,63% 

 
Assim, tendo por base o número de clusters encontrados, 3, na tabela seguinte apresenta-se o 
agrupamento das NUT III por cluster. As NUT Minho-Lima, Douro e Alto Trás-os-Montes 
apresentam-se com características semelhantes entre si, pelo que formam um cluster. Cávado, 
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Ave, Tâmega e Entre Douro e Vouga são 4 NUT III que constituem um segundo cluster. O 
Grande Porto é a NUT III que se encontra isolada num terceiro cluster. 
De referir que apenas se apresenta uma solução, dado que os resultados produzidos para os 
dois anos em estudo são idênticos, quanto ao agrupamento das NUT em clusters. 
 

Tabela 5: Agrupamento das NUT em Cluster - método hierárquico. 
NUT III Clusters
1: Minho-Lima  1 
2: Cávado 2 
3: Ave 2 
4: Grande Porto 3 
5: Tâmega 2 
6: Entre Douro e Vouga 2 
7: Douro 1 
8: Alto Trás-os-Montes 1 

 
A classificação de cada NUT nos clusters retidos foi posteriormente validada com o 
procedimento não hierárquico K-Means, utilizando-se o número de clusters obtido pelo método 
hierárquico, ou seja, 3. Note-se que este método só pode ser utilizado desde que se conheça à 
priori o número de clusters. 
Pela análise aos resultados, apresentados na Tabela 6, constatou-se que estes permitem 
validar os anteriores, onde se atesta novamente o facto do Grande Porto se encontrar isolado 
num só cluster. De referir que estes resultados foram idênticos para os anos em análise, pelo 
que as autoras optaram por apenas colocar um resultado síntese. Para uma melhor 
visualização da posição e localização das NUT que integram os clusters identificados, ver a 
Figura 2. 
 
 

±

 
Figura 2: NUT III por cluster. 

 
Tabela 6: Agrupamento das NUT em Cluster, método K-Means. 

NUT III Clusters 
1: Minho-Lima  1 
2: Cávado 3 

Legenda: 
1 - NUT III do cluster 1 
2 - NUT III do cluster 2 
3 - NUT III do cluster 3 
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3: Ave 3 
4: Grande Porto 2 
5: Tâmega 3 
6: Entre Douro e Vouga 3 
7: Douro 1 
8: Alto Trás-os-Montes 1 

 
Uma vez que se validaram os resultados obtidos, com ambos os métodos utilizados, cabe 
agora classificar os três clusters, sendo que: 
• O Cluster 1: classificou-se por “Regiões Menos Desenvolvidas”, formado pelas 
NUTS Minho-Lima, Douro e Alto Trás-os-Montes. Estas duas últimas regiões fazem fronteira 
entre elas, contudo, o Minho-Lima é uma região que fica situada bem distante destas. Era de 
esperar que neste cluster se agrupassem regiões próximas, vizinhas, contudo tal facto não se 
verifica, mas, todas estas NUT III são limitadas a leste por Espanha. O Douro e Alto Trás-os-
Montes são as detentoras do maior perímetro em Km do território nacional, 460 e 650 
respectivamente contra 272 do Minho-Lima no ano de 2004. Passados quatro anos são 
verificadas transformações no território de cada uma delas, o Minho-Lima aumenta em 1 Km 
enquanto o Douro e Alto Trás-os-Montes sofrem uma perda para 449 e 643 Km, 
respectivamente. Caracterizam-se por uma densidade populacional reduzida, uma taxa de 
natalidade idêntica entre elas sendo que em 2008 Alto Trás-os-Montes só atinge os 6 (‰) e 
uma taxa de mortalidade em ambos os anos e sem excepção de NUT III superior à da 
natalidade. Regista-se um grande peso da população pertencente à classe etária dos 25 aos 
64 anos na população total. O indicador ganho médio mensal não apresenta grandes 
discrepâncias entre as NUT III, Alto Trás-os-Montes com 609€ é a região com menor valor 
contra os 628€ do Douro e 620€ do Minho-Lima em 2004,posições que se alteram em 2008 
visto que o Minho-Lima ostenta 748,60€ face aos 721,60€ do Douro. 
• O cluster 2: atribuiu-se-lhe o nome de “Regiões Desenvolvidas”, constituído 
pelas NUT III Cávado, Ave, Tâmega e Entre Douro e Vouga, perfazendo assim uma vasta 
superfície do território, 1.048 Km de perímetro no ano de 2004 e 1.052 Km em 2008, existe 
uma grande proximidade entre elas, sendo contíguas. O Cávado limita a leste com o Alto Trás-
os-Montes e a sul com o Ave que por sua vez limita a norte para além do Cávado com o Alto 
Trás-os-Montes e a leste e sul com o Tâmega. Entre Douro e Vouga confina com o Tâmega, 
região esta que limita a norte com o Ave e Alto Trás-os-Montes e a sul com o Entre Douro e 
Vouga. O crédito à habitação por habitante (€) de 2004 para 2008 aumentou, sendo o Cávado 
a região onde essa tendência mais se evidenciou passando de 5.010€ por habitante para 
7.212€ perfazendo um aumento em 2.196€. Características como o número de médicos por 
1000 habitantes ser inferior a 3 em ambos os anos em questão, o número de enfermeiros por 
1.000 habitantes não ultrapassar os 5,1 (valor mais alto verificado em Alto Trás-os-Montes) em 
2004 e os 6,8 em 2008 fazem parte de cluster. 
• O cluster 3: classificou-se de “Regiões Mais Desenvolvidas”, em contraste aos 
anteriores clusters este só contem uma NUT III, o Grande Porto. A região mais desenvolvida 
em termos económicos, sociais, número elevado de habitantes por Km2, elevada taxa bruta 
(‰) anual de divórcios com tendência a aumentar ao longo dos anos, nº elevado de população 
residente dos 25-64 anos, o ganho médio mensal é uma outra variável com valores bem 
discrepantes das restantes NUT III. Tais factos levam também a que o nº total de beneficiários 
se subsídios de desemprego seja muito alto bem como o valor total se subsídios de 
desemprego, só em 2004 o valor dispendido era de 29.1806€ em 2008. Relativamente à 
variável taxa (%) de cobertura territorial das lojas do cidadão, esta apresenta um valor de 11,11 
em contraposição de regiões como o Minho-Lima, Ave, Tâmega, Entre Douro e Vouga, Douro e 
Alto Trás-os-Montes não detém qualquer loja de cidadão no seu perímetro de território. Para 
uma melhor visualização geográfica de como as NUT III se agrupam por cluster é apresentada 
a Figura 4, aqui é possível constatar que o Minho-Lima não fazendo fronteira com o Douro nem 
com o Alto Trás-os-Montes se agrupa no mesmo cluster que estas. 
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À semelhança de outros estudos [5,9] também aqui se reconhece que os clusters que integram 
as NUT localizadas no litoral agrupa NUT III mais desenvolvidas quando comparados com o 
clusters que agrupa as NUT III localizadas no interior. 
 
 
CONCLUSOES 
A primeira ilação retirada deste trabalho é a de que as técnicas estatísticas utilizadas 
permitiram uma identificação perfeitamente legível das regiões/NUT III que se agrupam por 
cluster, pois, detêm características semelhantes. 
O Minho-Lima apesar de se localizar geograficamente equidistante do Douro e Alto 
Trás-os-Montes faz parte de um mesmo cluster que estas, no cluster “Regiões Menos 
Desenvolvidas”. Pode dizer-se que estas regiões apresentam características particularmente 
rurais, resultantes não só da actividade seguida pela sua população, bem como da perda de 
vitalidade demográfica em resultado do envelhecimento da população residente. 
Um terceiro cluster “Regiões Mais Desenvolvidas” é formado por uma só NUT III o Grande 
Porto, o que leva a concluir que nenhuma das restantes sete NUT III possui níveis de 
desenvolvimento quer económicos ou sociais similares. 
A última dedução que se pode ainda retirar, do presente trabalho, assenta na confirmação de 
assimetrias na região norte de Portugal, caso, não existissem o número óptimo de clusters são 
seria de três mas de um. Esta classificação deixa a descoberto a realidade, as assimetrias e 
discrepâncias existentes em sete regiões (NUT III) vizinhas. Ainda, é visível a conhecidíssima 
assimetria litoral versus interior.  
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RESUMO 
O estudo em tela procura fazer uma revisão bibliográfica acerca do conceito de Arranjo 
Produtivo Local-APL, com base nos estudos da REDESIST/UFRJ, no sentido de analisar o 
setor agrícola a partir da teoria neo-schumpeteriana, ou seja, fazendo uma investigação 
baseada na visão sistêmica do conceito de APL e tentar enxergar a atividade agrícola como 
uma atividade que deixa de ser artesanal e passa a englobar elementos dinâmicos em seus 
processos produtivos como: P&D; inovações; organização produtiva; logística, entre outros. A 
tenta mostrar como atividades características de uma economia de países subdesenvolvidos 
podem se transformar em alternativas de inclusão nos mercados internacionais. O fato é que 
as regiões menos desenvolvidas cada vez mais, buscam dentro de suas especificidades locais, 
sejam elas, condições climáticas ou peculiaridades de aprendizados através da cultura local na 
confecção de produtos e processos produtivos, as condições necessárias para que elas 
possam garantir sua concorrência nesses novos mercados. A partir dessa idéia procura-se 
mostrar como tais iniciativas podem ser trabalhadas em conjunto com políticas que visem o 
desenvolvimento local e regional, levando em consideração as especificidades locais de cada 
realidade, pois se colocadas em prática políticas que visem desenvolver o pequeno produtor, 
atividades que são características de regiões específicas geram sim desenvolvimento regional. 
O trabalho traz ainda em seu último capítulo considerações sobre a principal atividade agrícola 
do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, destinada a exportação - a fruticultura.  
Palavras – Chaves: Arranjo produtivo; Neo-schumpeteriano; Agricultura; Fruticultura 
 
 
1. Introdução 
A década de 1980 foi caracterizada como década perdida, momento em que o Brasil passou 
por profunda crise econômica e as taxas inflacionárias eram elevadíssimas, acarretando a 
falência de muitas empresas de capital nacional que não conseguiram manter seus passivos, 
bem como grandes fugas de capital externo (IDE), acarretando assim queda das taxas de 
crescimento da economia. Entretanto, em meio a toda essa crise a unidade federativa do Rio 
Grande do Norte conseguiu ter taxas de crescimento favoráveis graças a produção de frutas 
tropicais, desde então já era direcionadas para o mercado externo. 
A partir do processo de globalização verificado em meados de 1990, esse direcionamento 
externo aumenta consideravelmente, e dentro da economia como um todo percebe-se uma 
preocupação cada vez maior dos setores econômicos brasileiros em se adequarem às novas 
necessidades do comércio internacional. O forte processo de reestruturação produtiva 
resultante desse processo atingiu não só os bens de capital, mas também, o setor agrícola, 
como é o caso da fruticultura irrigada, que adentrou o mundo da concorrência globalizada. 
Dessa forma, essa atividade representa hoje um elemento bastante importante na pauta de 
exportações do Rio Grande do Norte, com significativo impacto sobre a economia estadual. 
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Dessa forma, percebe-se que o setor agrícola cada vez mais se esforça para atingir novos 
mercados, sejam eles nacionais ou internacionais, estes últimos considerados nichos bastante 
competitivos, o que torna imprescindível estudos e pesquisas voltadas para as inovações de 
comercialização, produção e distribuição em atividades com forte inserção internacional, uma 
vez que vivenciam um intenso processo de informacionalização de produtos e processos. 
A medida que esses setores se reestruturam e se dinamizam, começam a surgir diversas ilhas 
de prosperidade, ou seja, mesmo sendo setores tidos como tradicionais, agora eles vão ter um 
comportamento que antes era visto apenas no setores industriais, ou seja a crescente 
preocupação da incorporação de tecnologias e inovações. 
O presente trabalho tem como objeto de estudo a atividade agrícola, em razão da sua 
importância para a economia do Rio Grande do Norte, e em particular a produção de frutas, 
pois esta constitui-se numa das principais alternativas de diversificação agrícola da região 
Nordeste, por adaptar-se às condições climáticas e possuir excelentes perspectivas de 
mercado, na forma de frutas frescas ou industrializadas.  
Neste sentido, o estudo traz uma revisão acerca do conceito de Arranjo Produtivo Local, e 
tenta averiguar em que medida esse enfoque contribui no entendimento de como tais setores, 
tidos como tradicionais, conseguem se inserir no mercado internacional, e ainda, entender 
como a partir da visão sistêmica contida no conceito de APL, é possível promover o 
desenvolvimento local/regional. 
O trabalho está dividido em seis partes, sendo a primeira esta introdução. A segunda parte é 
composta por um esforço de caracterização do APL. Na terceira é feita uma caracterização da 
agricultura, a partir do enfoque neo-schupetreriano. A quarta analisa os tipos de políticas 
públicas que podem ser relacionadas ao desenvolvimento local, e a quinta caracteriza a 
fruticultura do Rio Grande do Norte. Por fim, são feitas as considerações finais. 
 
 
2. Arranjo Produtivo Local segundo a REDESIST 
Na medida em que o capitalismo avança, várias mudanças também ocorrem na economia, 
decorrente daí a importância de se entender como o país e seus setores econômicos se 
colocam no cenário nacional e internacional, no que diz respeito ao estágio atual do 
capitalismo. 
Esse processo dinâmico que o capitalismo costumeiramente apresenta, tem levado muitos 
estudiosos a se debruçarem cada vez mais sobre fenômenos que ocorrem entre empresas e 
atores, ou seja, as causas e conseqüências em que esses agentes acabam se organizando e 
interagindo entre se, fenômeno esse que reforça a importância de políticas voltadas para as 
empresas e o seu entorno, isto porque a visão sistêmica da interação desses agentes 
econômicos e institucionais, permite uma compreensão melhor dos desafios e oportunidades 
de cada sistema. 
Com base nessa idéia, a REDESIT60 criada em 1997 vem desenvolvendo o conceito de 
“Arranjos Produtivos Locais”. Sendo referência do Brasil no processo de discussão do tema, a 
REDESIST traz à mesa a importância da interação entre os agentes econômicos e 
institucionais, da capacidade de adquirir e usar conhecimentos de diferentes agentes, sejam 
eles fornecedores, produtores, distribuidores/comercializadores. 
Assim, o presente capítulo busca fazer uma retrospectiva teórica mostrando o surgimento do 
conceito da REDESIST de “Arranjo Produtivo Local”, explicitando sua importância e 
necessidade dentro da ciência econômica. 
Com o avanço do capitalismo, tornam-se mais claros os limites das antigas escolas de 
pensamento em darem respostas satisfatórias no que se refere aos processos econômicos do 
início do terceiro milênio, a exemplo da escola neoclássica, que sempre teve dificuldade em 
tratar as questões tecnológicas, acreditando que a transferência de tecnologia é em sinônimo 
de informação. A partir dessa compreensão do modelo ortodoxo hegemônico, muitas 
atividades que se encontram na nova perspectiva econômica e apresentam uma inserção 
rentável, tanto no mercado interno como externo, tornando-se invisíveis em todo o processo, 
pois o modelo técnico tradicional não possui uma lente que as possa enxergar. Portanto, o que 
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se constata é a necessidade de inclusão de aspectos territoriais inovacionais e políticos e a 
dificuldade de organização de instrumentos conceituais e analíticos que expliquem e 
contribuam para o desenvolvimento, com sustentabilidade 
Percebe-se nos dias de hoje a crescente informacionalização em cada etapa da confecção dos 
produtos na economia, ou seja, aumenta a quantidade de trabalho sobre a informação em 
relação a quantidade de trabalho sobre a matéria. Isso acontece tanto nos setores dinâmicos, 
como nos tradicionais. A partir do processo de globalização mais recente da economia, que 
ocorreu em meados da década de 1980, esse processo acelerou-se de uma forma muito mais 
intensa. 
Atualmente os setores tradicionais cada vez mais utilizam tecnologias que agregam valor para 
adentrarem no mundo da concorrência, seja na agricultura, com a implementação de planos, 
checagens, escolhas, decisões, mapas, desenhos, roteiros para produzir sementes 
geneticamente tratadas, fertilizantes, plantios geométricos, embalagens e seus meios de 
transporte, ou nos setores dinâmicos que costumeiramente se utilizam da informação para 
produtos e processos 
Os setores tradicionais da economia há muito deixaram de ser artesanais e começaram – em 
prol da sobrevivência no mercado – a incorporarem elementos intensivos em conhecimento 
que lhes dão maior produtividade e maior poder para competir. Essa mudança que perpassa 
por todos os setores da economia acaba colocando a teoria dominante em xeque, ou seja, 
cada vez mais a torna obsoleta e inadequada para enxergar e superar dos desafios da 
realidade atual. 
Com base nessa problemática a REDESIST resgata o conceito de “Sistemas de Inovação “(SI), 
pois este permite compreender e orientar os processos de criação, uso e difusão do 
conhecimento. Tal conceito foi posto em evidência na década de 1980, período em que todo o 
mundo passou pelo processo de abertura comercial, a chamada “Globalização”. Esta época 
também faz surgir a necessidade de estudos que valorizem a questão local, ou seja, que 
defenda a capacidade inovativa de um país/região/território como resultado das relações entre 
atores econômicos, políticos e sociais, refletindo condições culturas e institucionais próprias. 
Essa nova forma de pensar, afasta-se da concepção de privilegiar as trocas comerciais e 
acumulação de equipamentos e de outros recursos materiais, dando ênfase à criatividade 
humana, inovação e aprendizado como processos interativos e com múltiplas origens. A partir 
desses conceitos reforça-se a idéia de que a empresa é uma organização inserida em 
ambientes socioeconômicos e políticos que refletem trajetórias específicas, portanto deve-se 
analisar cada caso em particular, pois essas realidades dependem da posição dos agentes nos 
contextos nacionais e internacionais, e indicam as oportunidades mais adequadas para seu 
desenvolvimento. 
O SI também traz a questão da inovação não ser condicionada a estar sempre atrelada as 
grandes empresas através de seus esforços em P&D, se traduzindo em inovações radicais e 
incrementais. Segundo este conceito a inovação também pode ocorrer em setores tradicionais 
da economia. 
A valorização de inovações resultantes de uma nova forma de produzir bens e serviços que 
são novos para uma empresa, independente do fato de serem novos ou não para seus 
concorrentes, fez com que se ampliassem as oportunidades, sobretudo, para os setores 
tradicionais da economia – os agrícolas. 
Dessa forma, o conceito de Sistema de Inovação contribui na discussão das problemáticas 
referentes às regiões menos desenvolvidas, uma vez que, as especificidade dos diferentes 
contextos e atores locais, refletem os processos de aprendizagem e capacitação dos 
países/regiões/territórios. Isso deixa claro a importância do aprendizado, conhecimento e 
capacidade de interação dos agentes de determinada região, no que se refere a absorver e 
interpretar possíveis tecnologias importadas. Este fato se torna é fundamental no processo de 
desenvolvimento regional, sobretudo, países em desenvolvimento. 
Com base nesse debate a REDESIST lança o conceito de Arranjos e Sistemas Produtivos e 
Inovativos Locais (ASPILS) conhecidos como APLs que procura focalizar conjuntos específicos 
de atores e atividades econômicas, privilegiando a articulação entre empresas e destas com 
outros atores levando em consideração a proximidade geográfica, capacidade de inovação, 
aprendizagem, organizacional, identidade histórica; institucional; social e cultural como fontes 
de diversidade e vantagens competitivas sustentadas. 
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Segundo LASTRES (2003), verifica-se a crescente convergência de visões entre as diversas 
escolas de pensamento. O foco de análise deixa de centra-se exclusivamente na empresa 
individual, e passa a incidir sobre as relações entre as empresas e entre estas e as demais 
instituições dentro de um espaço geograficamente definido, assim como a privilegiar o 
entendimento das características do ambiente onde estas se inserem. 
A literatura neo-schupeteriana emerge nesse debate trazendo o foco da análise para os 
sistemas de inovação. Se contrapondo às visões tradicionais, a heterodoxa procura enfatizar a 
questão local. Nesta, o conhecimento tácito passa a adquirir significativa importância, assim 
como políticas ambientais e socioculturais onde se inserem os agentes econômicos. 
Adicionado a isso tem-se na década de 1990 um aumento da relevância das economias do 
aprendizado por interação, que contribuem para o sistema de inovação ao agregarem outros 
agentes como instituições de ensino e pesquisa no âmbito regional, nacional e internacional. 
Essa visão também introduz o debate das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação – 
que se faz presente na realidade brasileira, sobretudo, após a abertura comercial, trazendo 
consigo um novo paradigma tecnoeconômico, que leva em consideração uma série de ligações 
entre inovação nos ramos de computação eletrônica, engenharia de software, sistemas de 
controle, circuitos integrados, ou seja, uma série de mudanças que fazem com que a 
concorrência seja acirrada, os custos diminuam e a disseminação das informações se 
processem de forma rápida e muito mais intensa. 
Assim, a partir dessa mudança do paradigma acima referido, acredita-se que o processo de 
sobrevivência das empresas torna-se mais compreensível a partir de uma visão sistêmica. A 
REDESIST lança a proposta de se entender os APLs também a partir da idéia evolucionista 
das inovações e mudanças tecnológicas. 
Segundo a visão evolucionista, a inovação e conhecimento a cada dia que passa se tornam 
elementos centrais na dinâmica do crescimento das nações, regiões, setores, organizações e 
instituições. Tanto a inovação como o aprendizado são processos dependentes de interações, 
sendo assim, influenciados pelos contextos econômicos, sociais, institucionais e políticos 
específicos. De outra parte, os conhecimentos tácitos em alguns casos são de difíceis 
transferências, e seus aprendizados são reflexos dos aprendizados anteriores, ou seja, 
acumulado. 
A base da REDESIST para entender os Arranjos Produtivos Locais, está no conceito de 
Sistemas de Inovação, em sua dimensão supranacional, nacional e subnacional, que é definido 
como um conjunto de instituições distintas que conjuntamente e individualmente contribuem 
para o desenvolvimento e difusão de tecnologias que tem como pano de fundo a dinâmica do 
funcionamento dos agentes produtivos a partir da idéia de competitividade fundada na 
capacidade inovativa das empresas e instituições locais, individuais e coletivamente que 
enfatizam aspectos regionais e locais – aprendizado, interações, competências, 
complementaridades, seleção, path-dependecies, governança, dentre outros. 
Assim, segundo LASTRES e CASSIOLATO (2003, P. 27), 
“a ênfase em sistemas e arranjos produtivos locais privilegia a investigação das relações entre 
conjuntos de empresas e destes com outros atores; dos fluxos de conhecimento, em particular, 
em sua dimensão tácita; das bases dos processos de aprendizado para as capacitações 
produtivas, organizacionais e inovativas; da importância da proximidade geográfica e 
identidade histórica, institucional, social e cultural como fontes de diversidade e vantagens 
competitivas”. 
Assim, de acordo com a REDESIST um Arranjo Produtivo Local consiste em conjuntos 
territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com um foco em atividades 
econômicas específicas e que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente 
envolvem a participação e interação de empresas – que podem ser desde produtores de 
serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultorias e 
serviços, comercializadoras – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem 
também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para a formação de recursos 
humanos, pesquisa, desenvolvimento entre outras.  
A visão da REDISIT em Arranjo Produtivo Local tem como objetivo tentar transpor as barreiras 
da tradicional teoria ortodoxa baseada na organização individual (empresa) e fazer uma ponte 
entre o território e as atividades econômicas, levando em consideração um grupo de diferentes 
agentes que interagem no sistema produtivo e inovativo local, ou seja, deixar claro a 
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importância dos processos de aprendizado, cooperação, inovação e criação de capacitações e 
ainda, a importância da atuação dos atores locais para o desenvolvimento. 
 
 
3. Visão Evolucionária das Atividades Agrícolas 
As atividades agrícolas como um todo sempre foram tidas pelos historiadores e pesquisadores 
como sendo áreas da economia que em regra, apresentam baixos índices de produtividade, 
competitividade e, sobretudo, dependentes das intempéries climáticas e fadadas a baixos 
valores agregados. 
Deste mesmo modo, os países tidos como “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”, 
sempre foram caracterizados por terem em suas pautas de exportação e participação no PIB, 
as atividades agrícolas. No passado, consideradas com baixo nível de produtividade e valor 
agregado, tais atividades contribuíam para o baixo dinamismo da economia e de certo modo 
expressavam as limitações para o desenvolvimento regional. 
Tal idéia sempre esteve na pauta dos estudiosos da ciência econômica e política. Segundo 
antigos clássicos da economia, como David Ricardo, a idéia que funcionava sempre era aquela 
velha visão dos rendimentos decrescentes. Segundo esta o produto marginal de um insumo de 
produção diminui à medida que a utilização deste aumenta e a quantidade de todos os demais 
fatores de produção (insumos) se mantêm constantes. Desta forma, dentro das atividades 
agrícolas somente se conseguiria um aumento da produtividade em conseqüência do aumento 
da exploração de terras ou dos trabalhadores. Todavia, a utilização de terras mais distantes ou 
menos férteis reduziria a taxa de lucro. Daí a sua defesa para a liberdade de comércio entre as 
nações.  Assim, a cada dia que passa vem crescendo a participação do setor agrícola 
no comercio internacional. Como pode ser observado no gráfico abaixo: 
 

Gráfico 1 – Participação do Rio Grande do Norte no Comércio Internacional – 2006 em 
Mil Reais 

 
Fonte: Adaptada a partir da Nota Técnica 4 – Rio Grande do Norte/2009 – BNDES 

 
O processo em que o mundo vivenciou na década de 1980, a chamada ciranda financeira e a 
intensa abertura comercial dos países desenvolvidos chegou aos países subdesenvolvidos – 
como é o caso do Brasil – apenas na década de 1990, quando os desequilíbrios econômicos 
com as estratosféricas taxas de inflações começaram a ser controlados. Somente assim se 
pode promover a abertura comercial brasileira 
Porém, em meio a todo esse processo de globalização e internacionalização dos capitais em 
todo o mundo, percebe-se que as atividades agrícolas há muito deixaram de ser artesanais e 
começaram a incorporar elementos que antes não eram vistos nos setores tidos como 
tradicionais. Elementos estes, que foram de suma importância para que fosse concretizada sua 
entrada no mercado internacional, o qual se mostra extremamente competitivo. 
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Visando atingir os mercados internacionais, os setores agrícolas foram obrigados a passarem 
por uma intensa reestruturação produtiva, para atenderem as severas exigências de 
competitividade dos mercados em que se faz presente tais atividades. Essas mudanças 
fizeram com que os setores se tornassem muito mais dinâmicos e competitivos, deixando de 
lado muitas das suas características tradicionais. 
Atualmente as atividades agrícolas passaram a incorporar em seus processos produtivos o 
conceito de informacionalização, ou seja, agregando muito mais valor a seus produtos, uma 
vez que para se plantar se faz necessário, desenhos, tabelas, roteiros, produção de sementes 
geneticamente tratadas, fertilizantes com teor de degradação ambiental mais baixo que os 
utilizados anteriormente, sistemas de seleção eletrônica, formas de embalagens e, sobretudo, 
os meios de escoamento dessas produções. 
Portanto, os setores tradicionais incluíram em seus processos, investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento capazes de gerar inovação em seus produtos, capacitando sua mão de obra, 
incluindo design, controle de qualidade, marketing, sem contar com uma série de atividades 
ligadas a geração, aquisição e difusão de conhecimentos, pois com essa preocupação acabam 
garantindo seus nichos de mercado. 
Pelo fato das atividades agrícolas predominarem na pauta de exportação dos países menos 
desenvolvidos, torna-se cada vez mais importante o processo de interação e aprendizado dos 
agentes. Essa é uma forma de promover a difusão das inovações de determinado setor para 
todos os agentes envolvidos naquelas atividades.  
 [....explicito na visão schumpeteriana, de que a capacidade de gerar inovações é o fator chave 
na competitividade sustentada de empresas e nações, diversa da competitividade espúria 
baseada em baixos salários e exploração intensiva  e predatória de recursos naturais. Tal 
capacidade é obtida através da interdependência entre os diversos atores, produtores e 
usuários de bens e serviços e tecnologias, sendo facilitada pela especialização em ambientes 
socioeconômicos comuns.] (LASTRES e CASSIOLATO), 2003 p.31-32 
Ou seja, a capacidade de geração de inovações e sua respectiva difusão dentro das atividades 
agrícolas, faz com que essa se fortaleça, criando bases para a capacidade inovativa tornando o 
setor um elemento dinâmico dentro da região em que está inserido, pois consegue através da 
interação, que os agentes gerem e absorvam as inovações tornando o sistema como um todo 
mais produtivo e competitivo. 
Todavia, o que se observa atualmente é que determinadas regiões do país apresentam 
verdadeiras ilhas de prosperidade, que em meio às características atrasadas de determinados 
locais do país, conseguem se inserir muito bem no processo concorrencial dos mercados, 
através da introdução de todos os elementos já descritos. 
Portanto, fica claro a importância do aproveitamento das sinergias coletivas geradas em 
presença de atores, arranjos produtivos locais, pois isto efetivamente fortalece as chances de 
sobrevivência e crescimento das atividades, agrícolas, constituindo-se em importante fonte 
geradora de vantagens competitivas duradouras. 
Também são relevantes os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica 
inovativa, pois assumem importante papel para o enfrentamento dos novos desafios colocados 
pela difusão da chamada Era do Conhecimento, bem como para o desenvolvimento regional.  
Esse conjunto de questões passou a constituir em um dos principais alvos das novas políticas 
de promoção do desenvolvimento tecnológico e industrial, mostrando a importância de que as 
atividades agrícolas ao incorporem o caráter inovativo em seus processos produtivos na 
tentativa de cada dia se firmarem nos mercados nacionais e internacionais. 
A seguir observa-se como é necessário o investimento governamental, ou seja a promoção de 
políticas publicas para o desenvolvimento regional, como destaque para a experiência recente 
no Brasil e Rio Grande do Norte. 
 
4. Apoio Governamental através de suas Políticas Públicas e Instituições 
Creditícias: 
Além de todos esses mecanismos descritos, as políticas públicas são indispensáveis em 
determinadas áreas de economia no sentido de promoção do desenvolvimento regional, sendo 
exemplos as, infraestruturais e creditícias. 
No Brasil, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou diversos investimentos em 
várias áreas, no sentido de acelerar o crescimento do Brasil. O programa então responsável 
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por esse processo foi intitulado PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, onde tem 
destaque o fortalecimento da infraestrutura logística, energética, social e urbana. 
 
4.1. Fortalecimento da Infraestrutura Logística. 
Existe um consenso quanto a relevância do fortalecimento da infraestrutura logística, uma vez 
que não é necessário apenas produzir os produtos, mais sim, gerar condições que garantam 
que estes cheguem com qualidade, eficiência e rapidez aos seus destinos. De outra parte, num 
mercado globalizado, é fundamental uma ótima interação entre todos os modais de transporte, 
para a conquista do mercado global. 
Assim, o Rio Grande do Norte não fica de fora desse processo de aprimoramento da 
infraestrutura logística. Nos últimos anos o Governo Federal vem fazendo investimentos em 
diversas obras dentro do estado, as quais vem caminhando no sentido de promover a interação 
dos mercados, sendo exemplos. 
 
BR 101 
A obra de duplicação da BR 101, que liga a região nordeste a região sul do Brasil, vai garantir 
para o Nordeste agilidade no transporte de produtos de origem agrícola no seu comércio inter-
regional, pois com a duplicação, o produtor direcionado ao mercado interno vai ter a 
possibilidade de escoar de forma mais eficiente, diminuindo o tempo e custo de transporte, 
uma vez que estradas estreitas e com problemas de acabamento no asfalto, encarecem os 
custos de manutenção de caminhões, alem de aumentar o tempo de translado produção-
mercado. 
 
Porto 
Outro ponto a se destacar, são as obras de dragagem, ampliação e modernização do porto de 
Natal, pois representa um fator de suma importância na comercialização de frutas, uma vez 
que esse modal se constitui em uma das alternativas mais utilizadas no processo de 
escoamento da produção. O Governo prever a ampliação de toda a estrutura do porto, com 
reformas no sentido de solucionar os problemas de atracação, ou seja, promover a ampliação 
da área para que se possa aumentar o número de navios ancorados, o que vai se refletir em 
ganhos para o estado no que se refere a freqüência de embarcações de maior calado. Fato 
esse, que gera maior possibilidade de escoamento de produção. 
A atual estrutura portuária do estado, se reflete como uma barreira ao desenvolvimento da 
atividade agrícola, uma vez que força os empresários a procurarem outras alternativas 
portuárias para o escoamento da produção de frutas, pois a falta de estrutura do porto de 
Natal, faz com que  necessite escoar a produção pelo porto de Pecém, em Fortaleza, e Suape, 
em Recife. 
 
Recursos Hídricos 
A necessidade de melhoramento no sistema de recursos hídricos do estado, já vem sendo 
trabalhada pelo governo federal desde a década de 1990, o que garantiu a construção de 6 
sistemas adutores. Recentemente foi aprovada no Congresso Nacional, a autorização para a 
transposição do Rio São Francisco, que visa garantir o abastecimento humano de água. Mas, 
uma das principais expectativas em relação à entrada do eixo da Transposição do Rio São 
Francisco no Rio Grande do Norte, é a possibilidade de geração de um excedente de água 
capaz de ser utilizado também em atividades produtivas.   
 Logo, a transposição têm a função não apenas de levar água às populações mais 
distantes e carentes de tal recurso, garantido a não escassez de água nos reservatórios em 
períodos de longa estiagem, bem como o estímulo ao desenvolvimento de atividades 
econômicas61 através de irrigação, ou ainda, criação de camarões e peixes. 
 

                                                      
 
 
61 A facilidade de água não é por si só um estimulante a atividades produtivas, dado que existem outras 
variáveis econômicas que também devem ser consideradas. Porém, a falta de água é um fator limitante 
para muitas atividades.  
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4.2.  Instituições Creditícias 
A inserção no mercado externo e modernização da estrutura produtiva, reivindica uma atenção 
especial no que se refere ao aporte de capital necessário ao desenvolvimento da atividade 
agrícola, pois na maioria dos casos o agente envolvido não tem os recursos suficientes. Dessa 
forma, faz-se necessário as linhas de créditos e financiamentos. 
No Brasil, existem algumas instituições que oferecem linhas de credito de apoio ao pequeno 
produtor, como é o caso do Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil (BB), Banco Nacional 
da Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES). 
Logo, uma vez identificados os gargalos da atividade econômica, ou seja, a necessidade de 
modernização de suas instalações, mecanização e/ou comercialização e contratação de 
profissionais com qualificação adequada ao desenvolvimento da atividade em questão, é 
necessário ter um agente que possa garantir o investimento necessário à taxas de juros 
reduzidas. 
Sendo assim, é importante a implementação de políticas públicas que garantam a 
infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades agrícolas, bem como o incentivo 
ao investimento, com vistas ao desenvolvimento regional e local. 
 Seguem considerações sobre a principal atividade agrícola do RN, a Fruticultura 
Irrigada, mostrando sua localização, sua estrutura de mercado, bem como os produtos de 
maior relevância. 
 
 
5. Breve caracterização da Fruticultura Irrigada do Vale do Açu – Mossoró, no Rio 
Grande do Norte 
Após os anos de 1964, o governo brasileiro intensificou o processo de industrialização do país 
privilegiando os setores de exportação, a entrada de transnacionais e a urbanização dos 
espaços. Em meio a varias políticas adotadas por todo esse período, estas acabaram 
contribuindo também para o êxodo e exclusão social no campo. 
Na região Nordeste, o setor agroindustrial teve que se adequar a esse novo momento. 
Necessitando dinamizar-se frente aos demais setores nas últimas décadas foi o setor 
agroindustrial que mais se modernizou e diversificou sua produção e comercialização, sendo 
emblemáticos o segmento de cacau, cana-de-açucar e as frutas tropicais. 
O caso das frutas, esta teve como principal estímulo as inversões feitas pelo governo através 
de um arrojado programa de irrigação que foi desenvolvido na região semi-árida do Nordeste 
que contou com o rápido envolvimento da iniciativa privada. A produção dessa atividade 
abrange um leque bastante amplo de produtos, com destaque para a produção de uma grande 
diversidade de frutas tropicais voltadas, prioritariamente, para mercados internacionais. 
A Fruticultura do Rio Grande do Norte se fundamenta na região do Vale do Açu, a partir de 
vultuosos investimentos na barragem Armando Ribeiro Gonçalves na década de 80, momento 
em que o país passava por uma crise sem precedentes e o Rio Grane do Norte, aproveitando 
suas potencialidades naturais. 
A área física da produção de Fruticultura do Açu/Mossoró está distribuída nos municípios em 
torno de Mossoró e de Açu, formando duas subzonas distintas: uma polarizada pela cidade de 
Mossoró - a subzona de Mossoró - que inclui os municípios produtores de frutas tropicais de 
Mossoró, Apodi, Baraúnas, Gov. Dix-Sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca, Upanema e 
Caraúbas; o município de Açu polariza a outra subzona - a subzona do Açu - composta pelos 
municípios de Açu, Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do Rodrigues e Afonso Bezerra. 
A Fruticultura desde a década de 1980, representa para o estado um elemento bastante 
importante na pauta de exportação, estando sempre dentre os produtos que têm maior 
representatividade no processo de internacionalização do estado.  
Dentro do estado, merece destaque importância na composição do valor agregado da 
agricultura, coco-da-baia, do caju, entre outras. Particularmente algumas culturas – as mais 
antigas – foram inicialmente introduzidas na nossa região através da Fazenda Mossoró Agro 
Industrial AS – MAISA – a qual representou um modelo a ser seguido no que se refere a 
produção de frutas tropicais. A partir dai outras culturas também foram ganhando espaço 
juntamente as tradicionais. 
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Entretanto, com a crise econômica62 ocorrida no final dos anos de 1990, e suas incertezas, as 
propriedades mais importantes na produção abandonaram o mercado, dando lugar a um 
numero razoável de pequenos proprietários que absorveram a forma de produzir e sua 
respectiva tecnologia de produção irrigada. 
Um fato importante a se destacar foi o aporte de capital internacional, mais especificamente 
destinado a produção de melão63 e banana, as quais são produzidas com foco no mercado 
internacional. Portanto, a estrutura de mercado é formada por grandes empresas e um 
conjunto elevado de pequenos produtores, alguns assentamentos rurais, com o apoio de 
organizações não-governamentais. 
A Fruticultura conta com o apoio da Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA), no que se 
refere aos seus pesquisadores, especialmente, para estudos fitossanitários e de produtividade. 
Os atores do arranjo também organizam uma grande feira anual internacional para a exposição 
e realização de negócios com importadores.  
Essa atividade, especialmente por ser caracterizada como tradicional da região, é grande 
geradora de empregos nos principais municípios em que se localiza, especialmente no Vale do 
Apodi-Açu, na região oeste do estado. 
Hoje a fruticultura tem uma crescente importância para a economia agrícola do estado, pois 
representa importante receptor de divisas através de suas oito principais culturas de frutas, 
além da geração do valor bruto da produção (VBP) do setor agrícola, o qual cresceu 
significativamente entre 1985 e 2006. (APOLINÁRIO, et al.) Nota Técnica 5 – p. 62-64 
Percebe-se que no decorrer dos anos as culturas tradicionais acabaram perdendo espaço no 
valor da produção, crescendo as culturas do melão, abacaxi, banana e melancia aumentando 
significativamente sua participação no VBP nos últimos anos, enquanto as produções de 
mamão e manga mantiveram suas participações relativamente estáveis, como resultado do 
avanço e da diversificação da produção. (APOLINÁRIO, et al.) Nota Técnica 5 – p. 62-64 
O APL da Fruticultura do Vale do Apodí-Açu permite que os produtores tenham condições de 
conhecimento do ambiente em que estão inseridos, ou seja, consigam elencar suas vantagens 
decorrentes da especialização produtiva; tenham capacidade de criar mudanças, gerar e criar 
novas idéias; maior segurança nas decisões coletivas em relação aos riscos e à incerteza, 
maior capacidade de identificação e aproveitamento das sinergias geradas no interior da 
atividade. Além disso, podem conjuntamente usufruir de novos produtos e processos que são 
conseguidos a partir da interação com outros atores, como é o caso das Universidades, que 
através de seus pesquisadores, fornecem um arsenal de possibilidades de estudos que 
auxiliam na produtividade e comercialização. 
O atual estágio conquistado pela produção de frutas irrigadas do Rio Grande do Norte, reflete o 
dinamismo da economia regional em geral e do estado em particular. Esta posição de realce 
pode ser sintetizada pela análise dos seguintes pontos: destacada condição nacional de 
produtor de melão, expressivo volume de produtos comercializados, principalmente nos 
mercados internacionais; número de empregos diretos criados; aumento crescente da área 
irrigada e, principalmente, do incremento tecnológico em produtividade, P&D e além é claro da 
produtividade física.  
 
 
6. Considerações Finais 
Diante do exposto, fica clara a importância da analise critica das teorias vigentes para o 
entendimento das especificidades que o mundo capitalista passa, ou seja, a necessidade de se 
ter instrumentos analíticos para entender como os setores tidos como tradicionais conseguem 
concorrer no mercado internacional, e como conseguir alcançar tais objetivos. 
O enfoque em Arranjo Produtivo Local, parece razoável para responder o questionamento de 
como um arranjo produtivo local – fruticultura, pode conseguir agregar valor e concorrer no 
mercado internacional? A partir do exposto viu-se que geração e incorporação de inovações, 
interação dos agentes observados dos aspectos socioeconômicos locais, estimulam a 
competitividade e acesso a mercados, inclusive o internacional. 
                                                      
 
 
62 Especialmente a mudança do regime cambial 
63 A empresa é responsável pro 25% das exportações 
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Assim, faz-se necessário dentro das questões de desenvolvimento regional a importância do 
aproveitamento das atividades inerentes a cada região em particular. No que se refere aos 
países menos desenvolvidos, a agricultura sempre foi algo relevante dentro da economia 
desses países, sendo necessário o investimento governamental e o incentivo a inovação e 
criação de infraestrutura, para que se possa trilhar o caminho do desenvolvimento. 
Observou-se também que o enfoque em APLs permite perceber melhor como se comportam as 
potencialidades de mercado existentes dentro da atividade, capacidade de geração de trabalho 
e renda; fornecimento de ganhos de escala (consórcio de compras e comercialização 
conjunta); alem é claro de suas economias externas (assessorias, consultorias, etc.). A 
interação e conhecimento existentes nestes arranjos acabam promovendo a socialização do 
conhecimento (capacitação empreendedora e transferência de tecnologia) e a redução os 
custos de transação (logística), uma vez que podem escoar sua produção e manter contratos 
de comercialização conjuntos elevando assim a otimização de recursos (financeiros, humanos) 
dos produtores. 
 O olhar sobre o território também permite promover e incentivar a valorização da cultura local 
(identidade territorial); promovendo a inclusão social (oportunidade aos menos favorecidos); 
possibilitando condições para a criação de projetos que atendam aos interesses da coletividade 
(governo, setor privado e sociedade civil), definindo as prioridades e consolidando políticas. 
Portanto, a visão sistêmica de uma atividade permite entender melhor como a mesma, como é 
o caso da Fruticultura, pode obter um desenvolvimento sustentável, gerando divisas para a 
região, uma vez que, essas atividades através de estudos, interação, governança, conseguem 
estruturar-se e incorporar elementos tecnológicos e organizacionais, que permitam sua 
inserção nos mercados competitivos. 
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RESUMEN  
La actual situación económica está causando en Andalucía un importante agravamiento del 
problema del paro, con niveles muy superiores a la mayoría de regiones españolas, siendo la 
pérdida de empleo especialmente acusada entre la población inmigrante.  
En este trabajo pretendemos analizar los efectos de la crisis económica sobre la población 
inmigrante en Andalucía en el plano laboral, tomando en consideración la perspectiva de 
género. Así, tras realizar un análisis comparativo por sexo de la evolución del número de 
trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, nos detenemos en el estudio de los 
rasgos básicos actuales del mercado de trabajo de la población inmigrante, examinando los 
cambios más relevantes generados como consecuencia de la crisis económica en relación con 
la tasa de empleo, tasa de actividad y tasa de paro, así como otros aspectos laborales 
importantes. Asimismo, examinamos la contratación de la población inmigrante por rama de 
actividad, en aras a identificar las principales actividades donde se ubica la población 
inmigrante, así como las implicaciones de la crisis en materia de especialización sectorial para 
el colectivo inmigrante. Por último, a tenor de los análisis efectuados y de algunos hallazgos 
claves presentes en la literatura, valoramos las potencialidades de la inmigración, no sólo para 
favorecer la recuperación económica de la región, sino también para contribuir al desarrollo 
sostenible.    
Palabras-clave: inmigración, mercado de trabajo, crisis económica, desarrollo sostenible, 
Andalucía  
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
La economía andaluza atraviesa en la actualidad por una difícil situación, marcada 
fundamentalmente por una elevadísima tasa de paro, que roza el 30 por ciento de la población 
activa. En este contexto, ante la abundante destrucción de empleo y progresivo agravamiento 
del problema del paro sufrido en los últimos años, cada vez existe un convencimiento más 
generalizado de la imperiosa necesidad de renovar el caducado modelo de crecimiento sobre 
el que se ha sustentado el progreso económico reciente, y de afrontar seriamente los 
enquistados males de la economía –relacionados sobre todo con la baja productividad–, de 
manera que nos permita tomar la senda del desarrollo sostenible.  

                                                      
 
 
64 Trabajo realizado en el marco de la investigación financiada por la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, titulada “Ingresos y 
situación socio-laboral de la población inmigrante en perspectiva de género”, cuyo investigador principal 
es Salvador Pérez Moreno 
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Mientras tanto, la crisis económica nos muestra su lado más oscuro, caracterizado, además de 
por el paro y demás problemas laborales, por aspectos tales como la significativa contracción 
de la actividad empresarial y profesional, la caída del consumo y desplome de la inversión, 
elevados déficit y deuda pública, crecimiento de la pobreza relativa, incremento exponencial de 
la morosidad, profusión de embargos de viviendas por impago, progresivo malestar subjetivo y 
desconfianza, intensificación de los procesos de exclusión social, tensiones sociales y 
eventuales repuntes de la delincuencia, incremento de la indigencia y de la población “sin 
techo”, o el propio cuestionamiento de la presencia de los inmigrantes y la aparición de ciertos 
brotes xenófobos.  
En este escenario, entre los paganos de la crisis económica, se encuentra en un lugar muy 
destacado la población inmigrante, cuya aportación en la etapa expansiva de la economía fue 
vital, y que la recesión económica se ha encargado de expulsar masivamente del mercado de 
trabajo. Y, en este sentido, dadas las notables diferencias presentes entre mujeres y hombres 
inmigrantes en materia de empleo, parece obvio que cualquier análisis de los impactos de la 
crisis sobre la realidad laboral de la población inmigrante debería diferenciar y adoptar un 
enfoque de género.  
Así las cosas, en este trabajo pretendemos analizar los efectos de la crisis económica sobre la 
población inmigrante en Andalucía en el plano laboral, adoptando a lo largo del mismo una 
perspectiva de género. Para ello, partimos de los datos empíricos que nos proporciona el 
Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, y realizamos, en primer lugar, un análisis comparativo por 
sexo de la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en 
situación de alta laboral en Andalucía durante la primera década del siglo XXI. Asimismo, nos 
detenemos en el estudio de los rasgos básicos actuales del mercado de trabajo de la población 
inmigrante en perspectiva de género, examinando los cambios más relevantes generados 
como consecuencia de la crisis económica en relación con la tasa de empleo, tasa de actividad 
y tasa de paro, así como otros aspectos laborales importantes, como las diferencias salariales, 
la movilidad geográfica y la duración de la demanda de empleo. Completamos nuestra 
investigación con el análisis de la contratación de la población inmigrante por rama de actividad 
en clave de género, en aras a identificar las principales actividades donde se ubica la población 
inmigrante, así como las implicaciones de la crisis en materia de especialización sectorial para 
el colectivo inmigrante en Andalucía. Por último, a tenor de los análisis efectuados y de algunos 
hallazgos claves presentes en la literatura, cerramos nuestro trabajo con unas reflexiones 
finales donde se valoran las potencialidades de la inmigración, no sólo para favorecer la 
recuperación económica de la región, sino también para contribuir al desarrollo sostenible.  
Obviamente, no se pretende dar por cerrado el tema, sino aportar algunos avances dentro de la 
línea de investigación que venimos desarrollando, esperando que pueda contribuir a un mejor 
entendimiento y resolución de la problemática de la inmigración en Andalucía.  
 
 
2. ANÁLISIS COMPARATIVO POR SEXO DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
ANDALUCÍA  
Si nos ocupamos de la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social en situación de alta laboral en Andalucía durante el primer decenio del siglo 
XXI, cabe observar, en primer lugar, un comportamiento claramente ascendente, pasando de 
casi 70.000 personas en 2001 a 215.494 en 2010; lo que supone una triplicación de su número 
a lo largo de la década. Se observan dos claras etapas durante este periodo: una primera de 
rápido crecimiento, entre 2001 y 2005, con un diferencial de +68.784 trabajadores extranjeros 
incorporados a la Seguridad Social entre 2004 y 2005; y una segunda etapa, entre 2006 y 
2010, en la que se ralentiza bastante dicho crecimiento, si bien se logra superar los 200.000 
trabajadores extranjeros en 2007, suponiendo el saldo de dichas cuatro anualidades un 
diferencial positivo de +24.551 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Si bien 
es cierto que entre 2009 y 2010 se ha producido un pequeño descenso en el número de 
afiliados (-207).  
En su composición por sexos, se observa una creciente presencia de mujeres trabajadoras 
extranjeras, que, a lo largo del periodo de estudio 2001-2010, llegan casi a igualar a los 
varones, superando las 100.000 trabajadoras en 2009.   
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Dado que a inicios de la década los varones casi duplicaban a las mujeres, se entiende que el 
proceso de feminización del flujo migratorio ha sido muy vigoroso durante el periodo de 
referencia, observándose una intensificación del mismo en la etapa 2006-2009, coincidiendo 
con la ralentización del flujo, incluso en ocasiones el retroceso, del colectivo masculino. 
Igualmente, es significativo el descenso brusco producido en el año 2010, con una 
merma de -3687 trabajadoras.  
 
Gráfico 01. Evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social en 

alta laboral 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 
Gráfico 02. Evolución por sexos de los trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social 

en alta laboral 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 
En cuanto a la distribución territorial de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad 
Social, se observa una clara concentración en las provincias de Málaga y Almería, que entre 
ambas acogen a casi la mitad del contingente de trabajadores extranjeros en 2010; si bien, 
esta participación porcentual, mayoritariamente afincada en la Costa del Sol y en el Poniente 
Almeriense, se ha reducido a lo largo del periodo entre 2001 y 2010, pasando de suponer el 71 
por ciento del total de trabajadores extranjeros en alta al 47,93 por ciento.  
Dicha disminución relativa se corresponde, por una parte, con el sesgo regresivo que tiene 
lugar en la evolución del contingente laboral extranjero en ambas provincias, particularmente a 
partir de 2006, y que se traduce en un diferencial negativo de -2.924 en Almería y de -9.728 en 
Málaga a finales del periodo. Y, por otra parte, se observa un fuerte crecimiento del contingente 
extranjero en las provincias occidentales de Huelva y Sevilla. En el caso onubense, la 
aceleración se produce en los últimos ejercicios del periodo, con un claro protagonismo 
femenino vinculado a las cosechas agrícolas típicas de la provincia fronteriza. En el caso 
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sevillano, el crecimiento de la fuerza laboral extranjera se produce escalonada y 
progresivamente a lo largo del periodo, dándose una sextuplicación del número de trabajadores 
extranjeros afiliados a la Seguridad Social residentes en la provincia (Gráfico 03-A).  
En el resto de Andalucía, destaca la provincia de Granada, con más de 19.000 trabajadores 
extranjeros en 2010, seguida por las provincias de Córdoba, Cádiz y Jaén, todas ellas con 
niveles de fuerza laboral extranjera muy reducidos en relación con los datos anteriormente 
expuestos, girando en torno a los 12.000 afiliados extranjeros por provincia en el caso 
cordobés y  11.000 en el gaditano, y unos 10.000 en el caso jienense. El crecimiento constante 
y escalonado del volumen de trabajadores extranjeros constituye la nota dominante del periodo 
en todas estas provincias, aunque con una cierta tendencia al estancamiento (Gráfico 03-B).  
A niveles regionales, se observa una mayor presencia de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en la Andalucía Penibética, que ha venido concentrando la mayor parte del contingente 
extranjero afiliado a la Seguridad Social en Andalucía, alcanzando porcentajes entre el 60% y 
el 80% del total regional a lo largo del periodo; aunque el crecimiento continuo de la población 
extranjera trabajadora en la Bética ha tendido a equilibrar dichas disparidades.  
 

Tabla 01. Evolución de la distribución territorial de trabajadores extranjeros afiliados a la 
seguridad social en andalucía 

Provincias  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Almería  26.134  28.092  26.161  28368  52.076  50.831  49.954  49.353  46.857  47.907  

Cádiz  3.365  4.002  4.752  5710  8.336  9.454  10.506  10.446  10.998  11.110  

Córdoba  1.442  2.365  2.887  3261  6.295  6.766  7.737  9.784  10.164  12.137  

Granada  4.547  6.280  7.489  9146  16.139  17.196  19.591  18.552  18.095  19.026  

Huelva  3.252  5.861  10.526  8893  12.040  14.822  15.527  19.689  32.979  28.609  

Jaén  1.949  3.348  3.906  3632  5.744  6.566  7.870  7.802  8.092  10.505  

Málaga  23.858  31.686  35.855  42494  63.715  65.117  65.266  59.229  58.945  55.389  

Sevilla  5.391  7.174  8.562  11211  17.514  20.192  25.626  28.349  29.574  30.811  

ANDALUCÍA  69.938  88.808  100.138  113.075 181.859 190.944 202077  203.204  215.705  215.495 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 

Gráfico 03-A. Distribución territorial de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social 
en alta laboral 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 
 
Gráfico  03-B. Distribución territorial de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social 

en alta laboral  
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 
En la composición por sexos del contingente de trabajadores extranjeros, los datos disponibles 
nos muestran una clara mayoría femenina en la provincia de Huelva, donde las mujeres 
trabajadoras en alta laboral en la Seguridad Social suponen el 57,95 por ciento del total de 
trabajadores extranjeros en 2010, aunque en el último año se ha producido un descenso 
considerable. Se observa una notable tendencia paritaria en las provincias de Sevilla (48,55 por 
ciento), Málaga (48,38 por ciento), Granada (42,93 por ciento) y Cádiz (46,32 por ciento), 
mientras que en las restantes provincias la masculinización del flujo es todavía evidente, casos 
de Córdoba, donde las mujeres sólo suponen el 35,19 por ciento del total, Almería (36,34 por 
ciento) o Jaén (28,72 por ciento) (Gráficos 04-A y 04-B).  
 

Tabla 02. Evolución de la distribución de trabajadoras extranjeras por sexo (mujeres) 
Provincias  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Almería  5.049  6.274  6.544  7857  14.522  15.977  17.425  18.269  17.300  17.412  

Cádiz  1.093  1.350  1.697  1997  3.419  3.751  4.298  4.633  4.944  5.147  

Córdoba  556  892  1.025  1280  2.532  2.664  2.992  3.468  3.831  4.272  

Granada  1.626  2.167  2.690  3386  6.306  6.726  7.877  7.890  7.913  8.168  

Huelva  926  1.541  4.948  4200  3.841  6.504  7.034  10.053  21.462  16.579  

Jaén  515  761  912  1081  1.796  2.110  2.550  2.653  2.625  3.018  

Málaga  9.948  13.340  14.937  17398  27.535  27.867  27.996  27.296  27.500  26.800  

Sevilla  2.228  3.097  3.658  4990  8.020  9.070  12.014  14.162  14.495  14.959  

ANDALUCÍA  21.941  29.422  36.411  42189  67.971  74.669  82186  88.424  100.06
9  

96.382  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 

Gráfico 04-A. Evolución de la distribución de trabajadoras extranjeras por sexo (mujeres) 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 

Gráfico 04-B. Evolución de la distribución de trabajadoras extranjeras por sexo (mujeres) 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 
A tenor de nuestro análisis, parece evidente la tendencia hacia el estancamiento o 
decrecimiento que presenta el colectivo masculino en la mayoría de las provincias; decreciente 
en mayor medida en las provincias con mayor afiliación de trabajadores extranjeros, como 
Málaga o Almería (aunque en esta última parece cambiar la tendencia durante 2010). El 
impacto de la crisis parece claro en estos casos, toda vez que afecta mayoritariamente a la 
construcción y actividades relacionadas, que ocupan fundamentalmente a varones.   
Sin embargo, puede observarse también un crecimiento experimentado durante el último año 
en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdaba y Jaén. Si bien, no son aumentos de gran 
importancia, si parece que la tendencia de estancamiento se decanta suavemente hacia el 
crecimiento del colectivo de varones extranjeros en esas provincias.  
 

Tabla 03. Evolución de la distribución de trabajadores extranjeros por sexo (varones) 
Provincias  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Almería  21.085  21.818  19.617  20511  37.554  34.854  32.529  31.084  29.557  30.495  

Cádiz  2.272  2.652  3.055  3713  4.917  5.703  6.208  5.813  6.054  5.937  

Córdoba  886  1.473  1.862  2341  3.763  4.102  4.745  6.316  6.333  7.865  

Granada  2.921  4.113  4.799  5759  9.833  10.470  11.714  10.662  10.182  10.858  

Huelva  2.326  4.320  5.578  4693  8.199  8.318  8.493  9.636  11.517  12.030  

Jaén  1.434  2.587  2.993  2551  3.948  4.456  5.320  5.149  5.468  7.487  
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Málaga  13.909  18.345  20.918  25096  36.180  37.250  37.270  31.933  31.446  28.589  

Sevilla  3.162  4.077  4.904  6220  9.493  11.121  13.611  14.186  15.076  15.851  

ANDALUCÍA  47.995  59.385  63.726  70884  113.887  116.274  119.890  114.779  115.633  119.112  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 

Gráfico 05-A. Evolución de la distribución de trabajadores extranjeros por sexo (varones) 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 

Gráfico 05-B. Evolución de la distribución de trabajadores extranjeros por sexo (varones) 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia  
 
 
3. RASGOS BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
EN CLAVE DE GÉNERO  
La importancia del drama del desempleo en la actualidad es de sobra conocida y padecida por 
millones de personas. En nuestra sociedad actual, además, el desempleo está íntimamente 
relacionado con el riesgo de exclusión social. Riesgo que se acentúa aún más cuando 
hablamos de desempleados inmigrantes, pues en situaciones de crisis económica, y ante el 
malestar predominante en la sociedad, se tiende a discriminar en mayor medida a aquellos 
trabajadores procedentes de otros países. De hecho, son muchas las reticencias y los tópicos 
que permanecen en la sociedad y que hacen que la población inmigrante sea vista como la 
responsable de la falta de empleo. A ello, hemos de unir las altas tasas de temporalidad 
reinantes en el mercado de trabajo español, lo que dota al empleo en nuestro país, y en 
nuestra comunidad autónoma, como un empleo con altos índices de rotación y, en 
consecuencia, con multitud de transiciones laborales en la vida activa de la mayoría de los 
trabajadores.  
Sirva para iniciar nuestro análisis en este apartado los datos que se presentan en la Tabla 04, 
en la que se recoge una comparativa de las tasas de empleo, de actividad y de desempleo a lo 
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largo del período 2007-2010 en Andalucía para la población autóctona, extranjeros 
procedentes del resto de países de la Unión Europea, y extranjeros llegados desde otros 
países no comunitarios.  
 

Tabla 04. Tasa de empleo, tasa de actividad y tasa de desempleo 

 
Fuente: Encuesta de  Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año  Respectivo- y 
elaboración propia  
 

Gráfico 06. Evolución de la tasa de actividad en Andalucía (2007-2010) 

 
Fuente: Encuesta de  Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo- y 
elaboración propia  
 
En cuanto a la tasa de actividad, en la comparativa de Andalucía con la media nacional, 
podemos observar que la tasa de actividad es, en la mayoría de los casos, similar a dicha 
media, aunque es cierto que existen algunas diferencias destacables como la mostrada por la 
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población extranjera procedente de la UE durante el año 2007, la cual mostraba tasas de 
actividad superiores a la media estatal; al igual que el colectivo de mujeres extrajeras de fuera 
de la UE, que presenta tasas de actividad muy superiores a la media nacional durante los años 
2007 y 2010.  
Las tasas de actividad del colectivo de trabajadoras autóctonas en Andalucía muestran una 
evolución ascendente a lo largo del período estudiado, pasando del 43,85 por ciento en 2007 al 
48,3 por ciento en 2010, mientras que en el caso de los hombres los datos nos hablan de un 
claro estancamiento. Tales cifras ofrecen la realidad de la mujer en el mercado de trabajo 
andaluz, es decir, de un colectivo que aún está integrándose en la normalidad del mundo de las 
relaciones laborales.  
Por su parte, en el caso del colectivo de trabajadores extranjeros, observamos dos realidades 
distintas. Por un lado, los trabajadores extranjeros provenientes de países de la UE, los cuáles 
han visto como sus tasas de actividad han ido descendiendo a lo largo del período. Por otro 
lado, para los trabajadores extranjeros de países de fuera de la UE, sus tasas de actividad han 
sufrido una reducción considerable; aunque conviene hacer una puntualización en el caso del 
colectivo femenino, el cual ha aumentado desde 2007 hasta situarse en una tasa de actividad 
del 78,96 por ciento en 2010. Es destacable comentar, igualmente, la enorme diferencia 
existente entre las tasas de actividad del colectivo de extranjeros y las del colectivo de 
trabajadores autóctonos. Esto puede ser debido a la predisposición a trabajar que presenta el 
colectivo inmigrante, especialmente el proveniente de países no pertenecientes a la UE. De 
hecho, incluso las tasas de actividad femenina de este colectivo son superiores a las tasas de 
actividad masculinas del colectivo de trabajadores nativos.  
 

Gráfico 07. Evolución de la tasa de empleo en Andalucía (2007-2010) 

 
Fuente: Encuesta de  Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo y 
elaboración propia  
 
En relación a la tasa de empleo, cabe subrayar que, salvo casos puntuales, por lo general la 
tasa de empleo de los trabajadores extranjeros en Andalucía es inferior a la media nacional, al 
igual que ocurre con el colectivo de trabajadores autóctonos. Esto nos da una idea clara de la 
debilidad que tiene el tejido productivo empresarial andaluz para la generación de empleo en la 
Comunidad.  
A la hora de comprobar la evolución  de las tasas de ocupación, observamos en el Gráfico 07 
como, en el caso de las mujeres nativas, la tasa de ocupación prácticamente no ha sufrido 
variación durante este período, mientras que en el caso de los nativos la tasa de ocupación ha 
conllevado un importante descenso, del 59,86 por ciento por ciento en 2007 al 49,29 por ciento 
en 2010. Por parte de los trabajadores extranjeros de la Unión Europea, nos encontramos con 
que en el colectivo masculino la tasa de empleo desciende de manera brusca y continuada 
durante el períoro estudiado, pasando de una tasa del 72,93 por ciento en 2007 a una tasa de 
ocupación del 40,60 por ciento en 2010. Un descenso similar sufre la población femenina de 
este colectivo, que pasa de 52,66 por ciento en 2007 al 32,95 por ciento de 2010. En relación al 
colectivo de trabajadores extranjeros no pertenecientes a la UE, observamos que las tasas de 
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empleo, en el caso de los hombres, ha mostrado una clara tendencia decreciente a lo largo del 
período estudiado, pasando del 75,86 por ciento en 2007 al 57,68 por ciento en 2010, año en 
que, aunque ligeramente, se ha invertido la tendencia de descenso de la tasa de ocupación. 
Por el contrario, en el caso de las mujeres de este colectivo comprobamos como dicho 
descenso se ha frenado en el año 2008 en un nivel del 45,82 por ciento, para incrementarse a 
partir 2009 y ascender hasta una tasa de ocupación del 49,76 por ciento en 2010.  
Por último, es importante mencionar que de los tres colectivos en los que hemos dividido a la 
población trabajadora, es el de trabajadoras extranjeras de fuera de la UE el que muestra 
mayores tasas de ocupación, siendo el de trabajadoras autóctonas el que presenta durante 
todos los años una menor tasa de empleo; lo cual pone de manifiesto de manera notoria una 
relativa falta de integración real de la mujer española en el mercado de trabajo.  
 

Gráfico 08. Evolución de la tasa de desempleo en Andalucía (2007-2010) 

 
Fuente: Encuesta de  Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo y 
elaboración propia  
 
Por otra parte, lo más destacable al comentar las tasas de desempleo es la enorme diferencia 
entre la tasa de paro femenina y la masculina, a lo cual hemos de unir la ya comentada menor 
tasa de actividad femenina; así, podemos comprobar, una vez más, la dificultad que la mujer 
tiene para acceder a un puesto de trabajo.  
En el colectivo de trabajadores autóctonos, el incremento en la tasa de desempleo ha sido 
mucho mayor en el caso de los hombres, pasando de un 10,27 por ciento a un 25,97 por 
ciento, frente al incremento producido en las mujeres (de un 19,18 por ciento a un 29,21 por 
ciento). Por su parte, en el colectivo de extranjeros de países de la UE, la tasa de desempleo 
también se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de los años, a la vez que el 
colectivo femenino ha visto como durante el año 2009 su tasa de paro se situaba por encima 
de la tasa de paro masculina. Por último, el colectivo de extranjeros no provenientes de la UE 
ha sido el más perjudicado por el aumento del desempleo, pasando de cifras similares a las de 
los trabajadores autóctonos en 2007, a cifras cercanas al 33 por ciento en 2010; si bien, en 
este caso durante el año 2009 la tasa de desempleo femenina se situó por debajo de la 
masculina, aunque durante el último año de nuevo ha vuelto a subir hasta situarse en el 36,97 
por ciento.  
Desde el punto de vista de la procedencia de los trabajadores, hemos de subrayar, pues, como 
los colectivos de extranjeros han visto como sus tasas de desempleo aumentaban por encima 
de la media de los trabajadores autóctonos.  
Por otro lado, cuando hablamos de las diferencias salariales entre los trabajadores autóctonos 
y los trabajadores inmigrantes, si nos remitimos a los últimos datos oficiales disponibles (2006-
2008), se observa una enorme desigualdad. Como puede verificarse en la Tabla 05, en el caso 
de los hombres, los trabajadores extranjeros percibían en Andalucía hasta un 41,03 por ciento 
menos que los trabajadores autóctonos en 2008, frente a una media nacional de un -34,32 por 
ciento. En el caso de las mujeres, éstas perciben en Andalucía un 33,66 por ciento menos que 
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sus homólogas nativas, aunque en este supuesto el colectivo está ligeramente por encima de 
la media nacional.  
 

Tabla 05: Diferencia salarial de los trabajadores extranjeros respecto de los trabajadores 
autóctonos 

 
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE) y elaboración propia  
 
Por otro lado, podemos comprobar, en lo concerniente a los valores estatales, que las 
diferencias salariales entre los trabajadores extranjeros de ambos sexos respecto de los 
autóctonos alcanzan niveles similares; sin embargo, en Andalucía el colectivo masculino 
encuentra una mayor diferencia salarial respecto a sus homólogos nativos, habiéndose 
producido un incremento significativo de tal diferencia a partir de 2007.  
Tales datos corroboran la difícil situación en la que se encuentra el colectivo inmigrante en 
relación con sus retribuciones. Esta situación está relacionado con la tipología de los puestos 
de trabajo ocupados; en cualquier caso, parece evidente que un nivel salarial inferior a la media 
de los trabajadores autóctonos coloca a estos colectivos más cerca de sufrir riesgo de 
exclusión social, sobre todo en situaciones de crisis económica como la actual, donde es fácil 
perder el empleo y teniendo en cuenta que la prestación contributiva por desempleo está ligada 
directamente al salario.  
Por otra parte, si nos ocupamos de la movilidad geográfica, se trata de un aspecto en el que se 
aprecia claramente una importante diferencia entre el colectivo de trabajadores nativos y la 
población inmigrante. Así, únicamente un 12,1 por ciento y un 11,6 por ciento de los 
trabajadores y trabajadoras autóctonas, respectivamente, cambiaron de provincia de residencia 
como consecuencia de un nuevo contrato laboral, frente al 21,6 por ciento y el 34,9 por ciento 
en el caso de los hombres y mujeres extranjeras. Similar situación ocurre en el caso del cambio 
de Comunidad Autónoma, aunque una menor diferencia entre los sexos, como puede 
observarse en la Tabla 06.  
Una cuestión destacable la constituye también el hecho de que, en el caso del colectivo de 
extranjeros, son las mujeres las que muestran claramente unos porcentajes de movilidad 
geográfica mayor frente al colectivo masculino, lo que nos dejar ver la alta movilidad que 
caracterizan a estas trabajadoras inmigrantes, las cuales en muchos casos migran de forma 
individual y al margen de sus familias de origen.  
 
Tabla 06. Porcentaje trabajadores que cambiaron de residencia al encontrar un nuevo trabajo 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo (media del período 
2006-2009) y elaboración propia  
 
Por otro lado, y como podemos observar en la Tabla 07, la temporalidad en la contratación es 
otra de las características fundamentales de nuestro mercado de trabajo. De hecho, los 
contratos temporales representan porcentajes superiores al 94% en todos los años y 
colectivos. Si comparamos el colectivo de extranjeros con el colectivo de nativos, observamos 
como la población nativa parece gozar de un porcentaje mayor  de contratación indefinidad 
frente al colectivo inmigrante; si bien, es cierto, que dicho porcentaje no es especialmente 
significativo. Por otro lado, se aprecia como de manera muy tímida el número de contratos 
indefinidos parece haberse incrementado en el último año frente a la contratación temporal. 
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Así, en el caso del colectivo de extranjeros el aumento ha sido del 1,23 por ciento, y en el caso 
de los trabajadores nativos el incremento ha sido del 2,85 por ciento.  

 
Tabla 07: Porcentaje de contratación indefinida y contratación temporal 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Si nos centramos en el colectivo de trabajadores extranjeros, podemos comprobar como 
durante el período estudiado el colectivo femenino ha visto como su tasa de temporalidad 
aumentaba hasta el año 2009 (al igual que la de los varones), y a partir de ese momento ha 
descendido considerablemente, siendo su descenso un poco más acuciado que el de los 
varones (un 1,5 por ciento frente a un escueto 1 por ciento de los hombres). Por supuesto, este 
proceso es inverso y proporcional al comportamiento de la contratación indefinida para este 
colectivo, tal y como nos muestran los gráficos 09 y10.  
 

Gráfico 09: Evolución de la contratación temporal en el colectivo de extranjeros 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 

Gráfico 10: Evolución de la contratación indefinida en el colectivo de extranjeros 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Finalmente, cabe referirse a la duración de la demanda de empleo, que nos ayuda a conocer el 
tiempo que un parado permanece como demandante de empleo. Es decir, el tiempo que 
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transcurre desde que pierde un puesto de trabajo y encuentra otro, salvo en el caso de los 
nuevos demandantes de empleo.  
En el caso del colectivo masculino extranjero, podemos constatar cómo el período de espera 
desde convertirse en demandante de empleo hasta obtener un puesto de trabajo se ha 
incrementado notablemente en aquellos que esperan entre 1 y 9 meses, y entre 9 y 24 meses. 
Sin embargo, se ha reducido en aquellos que esperan menos de 1 mes y en los que 
permanecen durante más de 24 meses como demandantes de empleo. En el primero de los 
casos el descenso es de únicamente un punto porcentual en cuatro años, por lo que no es muy 
significativo. Sin embargo, el descenso en los que permanecen como demandantes de empleo 
durante más de 24 meses, a pesar de ser de menos de medio punto, se nos antoja de mayor 
importancia, pues puede suponer el hecho de tomar la decisión de salir del mercado de trabajo 
andaluz, e incluso en muchos casos, de abandonar el país.  
Por su parte, el colectivo femenino nos muestra como el tiempo de permanencia como 
demandantes de empleo se ha reducido en todas las franjas temporales. A priori este hecho 
puede suponerse como positivo. Desde nuestro punto de vista, debemos considerarlo como 
positivo para las franjas de espera menores a 9 meses, pero, sin embargo, la predisposición a 
la movilidad geográfica del colectivo, tal como hemos visto anteriormente, junto con los datos 
de la evolución de las tasas de ocupación y desempleo, nos hacen pensar que parte de este 
colectivo ha podido decidido salir del mercado de trabajo en Andalucía.  
 

Gráfico 11. Duración de la demanda de empleo de los trabajadores extranjeros 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo y elaboración propia  
 
 
4. CONTRATACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SU 
COMPARATIVA POR SEXO  
En lo que respecta a la contratación de la población inmigrante por rama de actividad, si nos 
centramos en el periodo de deterioro económico que abarca desde finales de 2007 hasta 
finales de 2010, puede afirmarse, como característica general, que la contratación de 
trabajadores extranjeros en Andalucía parece mostrar claramente signos estacionales. Así, a 
tenor de los datos disponibles parece existir una importante estacionalidad en las 
contrataciones, vinculada particularmente a las etapas de intensa actividad del sector agrícola 
y, en menor medida, del sector turístico –hostelería, fundamentalmente–. Por ello, las fases de 
un mayor número de contrataciones de extranjeros parecen coincidir con los meses con mayor 
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necesidad de mano de obra especialmente en la actividad agrícola, concentrados básicamente 
en los últimos y primeros meses del año.  
De lo anterior, parece deducirse que el espacio funcional de los trabajadores extranjeros se 
encuentra muy consolidado en torno a la realización de determinadas actividades económicas 
de signo estacional, complementando la oferta de mano de obra de los trabajadores 
autóctonos.  
 

Gráfico 12. Contratación total de trabajadores en Andalucía (2008-2011) 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 

Gráfico 13. Contratación de trabajadores extranjeros en Andalucía (2008-2010) 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Las contrataciones de trabajadores extranjeros se mueven en torno a los 40.000  contratos, 
como podemos observar en la línea de tendencia, con algunso picos altos superiores a los 
45.000 contratos, habiendo alcanzado en diciembre de 2010 un máximo de 55.146 contratos, y 
con cifras en torno a 20.000 en los momentos con menor demanda laboral en las ramas de 
actividad donde la población laboral extranjera tiene mayor presencia.  
Si comparamos el Gráfico 10 (total de contratos realizados en Andalucía) con el Gráfico 11 
(contratos realizados a extranjeros en Andalucía), podemos observar como la mayoría de los 
extremos son coincidentes temporalmente. Así, en el período estudiado observamos unos 
picos de contratación en los meses de enero de 2008, marzo de 2010 y diciembre de 2010. De 
estos extremos se produce una asimetría importante en marzo de 2009, donde crece mucho el 
número de contratos a extranjeros y no el número de contratos totales en la región. Igualmente, 
observamos como los índices más bajos de contratación se han producido durante los meses 
de agosto de 2008, de 2009 y de 2010, coincidiendo con el mes tradicionalmente vacacional. 
Se trata esta de una tendencia consolidada que encuentra respuesta en el hecho de la elevada 
existencia de contratación temporal en nuestro mercado de trabajo, lo cual es utilizado por 
multitud de empresas de forma que llegados estos períodos tradicionalmente vacacionales dan 
de baja a estos trabajadores para, posteriormente volver a contratarlos y de esta forma 
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ahorrarse el coste de las vacaciones pagadas a las que tiene derechos todos los trabajadores 
asalariados.  
 

Gráfico 14. Porcentaje de contratación de trabajadores extranjeros sobre contratación total 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
En su conjunto, las contrataciones a extranjeros suponen un porcentaje del total de las 
contrataciones que ha oscilado entre 10% y 16% de las contrataciones totales, a lo largo del 
periodo de estudio, en función de las oscilaciones del ciclo de actividad; si bien, dichos 
porcentajes pueden llegar a ser mucho más altos, dependiendo del segmento de actividad 
económica en cuestión –agricultura, hostelería o construcción– o del territorio del que se trate. 
Así, cabe apuntar, a título de ejemplo, que las mujeres representan una parte sustancial del 
total de los contratos del sector agrario a extranjeros en Huelva (OPAM, 2006) y una parte muy 
importante de los contratos a extranjeros del sector servicios en Málaga (OPAM, 2006), 
mientras que su participación de la contratación a extranjeros en la construcción, la industria o 
la agricultura en la provincia malacitana resulta prácticamente residual.  
A las características estacionales del trabajo de los contratados laborales extranjeros, que tiene 
como punto de inflexión el mes de agosto de los distintos años, como señalamos 
anteriormente, parece añadirse el sesgo de género, tal y como puede observarse en el Gráfico 
13, dado que la estacionalidad de las actividades predominantes de la población laboral 
extranjera femenina no parece coincidir con las actividades con mayor presencia extranjera 
masculina. O, dicho con otras palabras, las trabajadoras extranjeras se dedican 
mayoritariamente a actividades en cierta medida distintas a las de sus colegas masculinos –
mucho más anclados en torno a las labores agrícolas y la construcción–, pareciendo obedecer 
sus puntas de actividad a las oscilaciones estacionales de la hostelería y otras actividades 
terciarias.   
 

Gráfico 15. Evolución de la contratación de trabajadores extranjeros en andalucía por sexos 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Si atendemos a los datos disponibles, cabe resaltar como fuentes de contratación 
fundamentales de trabajadores extranjeros en Andalucía los sectores agrícola –que se mueve 
en coordenadas en torno a los 25.000-35.000 contrataciones– (Gráfico 14), la hostelería –
4.000-5.000 contrataciones– (Gráfico 15) y la construcción, segmento productivo que ha sufrido 
un tremendo desplome a lo largo del periodo de estudio, habiendo pasado de las 8.000 
contrataciones a principios de 2008 a situarse en torno a las 3.000 en marzo de 2011 (Gráfico 
16).  
En actividades agrarias y hostelería la estacionalidad de la contratación es el aspecto más 
destacable, lo que nos da, además, una idea de la temporalidad de la mayoría de los contratos 
de los trabajadores inmigrantes. Además, si observamos los Gráficos 14 y 15, podemos 
comprobar como los ciclos de contratación de ambos sectores son completamente 
complementarios. Es decir, cuando en las actividades agrarias se produce un menor número 
de contratos (meses de verano), en las actividades hosteleras se producen los registros 
máximos, y viceversa. Además, en el caso de las actividades agrarias, comprobamos como los 
hombres representan un mayor número de las contrataciones y, además, son el colectivo que 
sufre de manera más pronunciada los ciclos de estacionalidad.  
 

Gráfico 16. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en actividades agrarias 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 

Gráfico 17. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en la hostelería 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
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En el sector de la construcción (Gráfico 16), la mujer queda prácticamente al margen de la 
actividad y sus datos son constantes a lo largo del período estudiado.  En el caso del colectivo 
masculino el descenso en el número de contratos es muy pronunciado debido a la irrupción de 
la crisis económica y el último repunte en el número de contrataciones (a partir de diciembre de 
2010) no puede ser considerado aún como un cambio de tendencia pues se encuentra dentro 
de los niveles de variación observados durante el período estudiado.  
 

Gráfico 18. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en la construcción 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Otras ramas de actividad de relevancia para la contratación –y el empleo– de los extranjeros 
son las actividades inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares –3.500-5.500–, el 
comercio –supone en torno a las 2.500 contrataciones–, el transporte –unos 1.500–, la 
manufactura –en torno a los 1.000– y, en menor medida, la educación y los servicios sociales –
ambos entre unos 500 y 600 contratos– (Gráficos 17-21).  
 

Gráfico 19. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en actividades inmobiliarias, 
administrativas y de servicios auxiliares 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
En actividades inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares, el colectivo femenino de 
inmigrantes mantiene un número de contrataciones estables a lo largo del período, aunque 
durante los meses de febrero y marzo de 2011 se ha producido un ascenso brusco y 
pronunciado en el número de contrataciones del colectivo femenino. Por su parte, el colectivo 
masculino disfruto de un ascenso duradero comprendido entre agosto de 2009 y marzo de 
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2010, para descender posteriormente y volver a retormar la senda del crecimiento a paritr de 
agosto de 2010.   
En las actividades relacionadas con el comercio el número de contrataciones difiere en menor 
medida entre ambos colectivos, si bien es cierto que durante los períodos de mayor 
contratación suele ser el colectivo femenino el que goza de un mayor número de contratos. 
Además, tal y como puede observarse en el Gráfico 18, se trata de un sector totalmente cíclico 
que encuentra sus máximos durante la estación otoñal.  
 

Gráfico 20. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en el comercio 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
En actividades de transporte, la presencia femenina es únicamente testimonial y la masculina 
presenta picos de contratación durante los meses comprendidos entre agosto y diciembre, para 
los años estudiados. Situación que es similar en cuanto a la presencia femenina en el sector de 
las actividades manufactureras, aunque como puede verse en el Gráfico 20, estas últimas 
muestran un comportamiento menos cíclico que las actividades de transporte, habiendo 
además encontrado un equilibrio tras el descenso de 2008; descenso que no acuso la mano de 
obra femenina en la industria manufacturera.  
 

Gráfico 21. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en actividades de transporte 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
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Gráfico 22. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en actividades manufactureras 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
En actividades de educación (Gráfico 21), la participación femenina es mayor, y al igual que en 
el sector de los transportes presenta picos de contratación durante los meses comprendidos 
entre agosto y diciembre, para los años estudiados. Además, la presencia femenina superior se 
ve reflejada especialmente en los períodos de crecimiento de la contración, para 
posteriormente descender con similar velocidad y mantenerse constante hasta el siguiente ciclo 
de repunte de la actividad.  
 

Gráfico 23. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en la educación 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Por último, en servicios sociales (Gráfico 22), la contratación femenina es muy superior a la 
masculina, la cual se muestra constante a lo largo de los meses de estudio. En cuanto al 
colectivo femenino, podemos apreciar como la tendencia general del período estudiado ha sido 
alcista, a pesar de los descensos y ascensos, con un especial repunte durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2010. Sin embargo, a durante enero y febrero de 2011 dicha 
tendencia se ha roto, produciendonse un descenso hasta niveles de abril de 2010, aunque 
durante el mes de marzo de 2011 parece atisbarse de nuevo una tendencia positiva en cuanto 
al número de contrataciones.  
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Gráfico 24. Contratación de trabajadores extranjeros por sexo en los servicios sociales 

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia  
 
Para concluir, y a modo de concreción, en lo referente a la participación de las trabajadoras 
extranjeras en tales segmentos de actividad, los datos disponibles muestran una clara 
feminización de las actividades en segmentos como la hostelería, la educación, los servicios 
sociales y el comercio.  
Por su parte, se constata que el predominio de los varones es ostensible en las actividades 
agrarias, la construcción, las actividades inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares, 
el transporte y las actividades manufactureras. No obstante, en la agricultura y en las 
actividades inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares, la participación femenina es 
relativamente importante, habiéndose incrementado de forma notoria al largo del periodo. En 
concreto, en el caso de la actividades agrarias, por ejemplo, se ha pasado de oscilar entre el 
10-20 por ciento del total de contrataciones en el sector, a moverse entre en el 30-40 por 
ciento, con periodos puntuales de contratación que alcanzan hasta el 50 por ciento.  
Así las cosas, podría pensarse que nos encontramos ante una notoria especialización sectorial 
por sexos de la población extranjera, concentrando su actividad cada uno de los sexos en 
determinados segmentos de actividad mayoritariamente. Esta situación podría conllevar la 
existencia de un sesgo de género implícito en la contratación de las mujeres extranjeras, que 
aparecen en los registros como mayoritariamente “destinadas” hacia tipologías de actividades 
muy concretas y determinadas, como precisamente ponían de relieve las primeras 
formulaciones del conjunto teórico denominado enfoque de género. Recordemos que dicha 
corriente indicaba la existencia de una correlación muy importante entre las labores que las 
mujeres desempeñan en la esfera doméstica y su posterior encuadre laboral en el mercado de 
trabajo, de acuerdo, por ejemplo, con Delphy (1970), en sus primeros trabajos. En esta línea, 
son pertinentes también las consideraciones de Kergoat (2000), cuando plantea que las 
mujeres “activas” tienden a concentrarse en actividades que presentan mucha similitud con las 
tareas domésticas, tales como labores curativas, educativas o de atención al público (en 
general, servicios de atención directa: enfermeras, maestras, secretarias, dependientas de 
comercio, asistentas domesticas, etc.). Resulta llamativo que dicho sesgo de género, a grandes 
rasgos, parece reproducirse en pleno siglo XXI en la contratación de trabajadoras extranjeras 
en Andalucía.  
 
 
5. REFLEXIONES FINALES: POTENCIALIDADES DE LA INMIGRACIÓN, RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
No cabe duda de que vivimos en un tiempo de globalización asimétrica con evidentes 
contradicciones (Sitglitz, 2003; 2008), donde la dimensión cuantitativa de los flujos migratorios, 
a pesar de las restricciones existentes, está alcanzando cotas muy significativas, y donde la 
dimensión cualitativa de tales flujos tiene una importancia cada vez mayor en la convivencia 
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cotidiana de las zonas receptoras, en las cuales paulatinamente se alcanza un mayor grado de 
diversidad étnica, cultural, etc. A su vez, las vinculaciones de los migrantes con sus zonas de 
origen, fundamentalmente mediante el mecanismo de las remesas, provocan una clara 
interdependencia entre las zonas de origen y zonas receptoras de la población migrante.  
Desde la perspectiva de la sostenibilidad, las migraciones plantean numerosos desafíos para 
las zonas de origen, que muchas veces se ven abocadas a una suerte de vaciamiento 
poblacional, perdiendo además a sus cohortes de población joven, más y mejor formadas; pero 
también en las zonas receptoras, con una mayor densificación urbana, mayores consumos 
energéticos…, amén de las conocidas repercusiones socioeconómicas, tales como el aumento 
de la población activa, un incremento de la demanda de los servicios sociales, etc. Y sin olvidar 
el importante reto cultural al que se enfrentan las zonas receptoras: cómo organizar y gestionar 
esa diversidad creciente y cómo hacerlo de manera enriquecedora.   
A su vez, las migraciones también plantean grandes complementariedades. En términos 
demográficos, la emigración puede aliviar la presión demográfica existente sobre los recursos 
naturales en las zonas emisoras. En términos económicos, a través de las remesas, las zonas 
emisoras pueden mejorar notoriamente su renta (Bertozzi, 2008), lo que significa nuevas e 
importantes posibilidades para su desarrollo (Alonso, 2008), aunque bien sea cierto que el 
aumento de ingresos no contribuye necesariamente al desarrollo sostenible (Santos Rego, 
2009).   
Para las zonas receptoras, como es el caso de Andalucía, la llegada de flujos migratorios 
puede suponer también una importante revitalización demográfica compensadora del 
envejecimiento de la población, en la medida en que la inmigración se concentra básicamente 
en la población joven y en edad de trabajar. Asimismo, la llegada de estas cohortes supone un 
estimulo para el incremento del consumo, la inversión en vivienda, la producción y, en 
definitiva, el dinamismo económico de las sociedades receptoras.  
En este sentido, los inmigrantes presentes en Andalucía, a los que debemos no pocos puntos 
porcentuales del reciente crecimiento experimentado por la economía andaluza, actualmente y 
en mayor grado en la medida en que el engranaje económico se reactive, constituye un sector 
social clave para el desarrollo económico sostenible –sin olvidar sus contribuciones al 
desarrollo social, cultural,…– de Andalucía.  
A pesar de las dificultades económicas actualmente existentes en la región, conviene tener 
muy presente en todo momento la realidad de las sociedades de orígenes de la población 
inmigrante y las causas económicas que en muchos casos originaron su migración. Nuestra 
propia experiencia como sociedad de emigración, durante buena parte del siglo XX, nos puede 
hacer particularmente receptivos ante las situaciones que actualmente están padeciendo la 
población inmigrante de nuestro entorno. En el recuerdo de la emigración masiva de los 
cincuenta y sesenta es fácil identificar la sensación de tristeza en los pueblos andaluces, que 
veían como se cerraban muchos hogares y muchos vecinos abandonaban el lugar de 
convivencia, donde ellos y los suyos habían vivido durante generaciones. Y, en el trasfondo, en 
no pocas ocasiones, la miseria que forma el contexto característico de la sociedad de origen, y 
que termina impulsando a la población a asumir los riesgos que lleva asociado la emigración –
hasta el punto de poner en peligro la propia vida, cruzando el mar en peligrosas pateras y 
cayucos–, buscando dejar atrás la certeza del dolor, la pobreza y la reducida esperanza que 
marcan la realidad del día a día de muchos países empobrecidos.  
En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, en el actual escenario económico negativo no 
cabe la resignación ni la inacción, sino que nuestra sociedad en su conjunto debe dar 
respuestas y explorar caminos para la recuperación económica y la búsqueda de la senda del 
desarrollo sostenible, sin olvidar la situación de los colectivos que más dificultades tienen ante 
la crisis. Y, en ese sentido, la implementación de políticas públicas acertadas y, en particular, 
políticas de apoyo al mercado de trabajo, parece más necesario que nunca.  
Entre otros aspectos, parece conveniente la puesta en marcha de estrategias globales para 
favorecer la integración en el mercado laboral de la población inmigrante con más dificultades 
de inserción laboral, con una especial atención a la situación particular de la mujer. De hecho, 
es evidente que este colectivo requiere un trato especial para lograr la plena igualdad de 
oportunidades en el mundo laboral. Ello implica, entre otros aspectos, la puesta en marcha de 
estrategias de aprendizaje permanente y de las condiciones de trabajo apropiadas, logrando 
una adaptación de las políticas de empleo a las condiciones particulares de estos 
demandantes. A través de la formación, las personas inmigrantes pueden mejorar su 
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empleabilidad, lo cual va a redundar en mejores oportunidades de empleo, ya bien sea en 
nuestro entorno o en sus países de origen.  
Esta línea de actuación debería ir acompañada por otras acciones complementarias, como la 
adopción de medidas de acción positiva para facilitar la inclusión de personas especialmente 
vulnerables, la mejora de los incentivos para la contratación de ciertos colectivos, o el impulso 
de iniciativas emprendedoras bajo la modalidad de autoempleo o economía social que tenga 
especialmente en cuenta las potencialidades, condiciones y limitaciones de la población 
inmigrante.  
En esta dirección, el impulso real de las políticas activas de empleo en materia de integración 
de la población inmigrante y la equidad de género debería ser una prioridad en los idearios y 
agendas políticas de los partidos, incluso, con mayor intensidad, en estos tiempos de crisis. La 
desatención a esta realidad no puede justificarse por las limitaciones presupuestarias. En aras 
a la cohesión social y la recuperación económica, estas personas que forman la base de la 
pirámide –tomando prestada la expresión acuñada por el economista hindú Prahalad (2005)– 
requieren una atención especial, no sólo por motivos de justicia social, sino también por 
razones de prosperidad económica y desarrollo sostenible.   
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RESUMEN 
Analísase a importancia que ten a actividade inversora das caixas sobre o tecido produtivo do 
seu entorno e, por conseguinte, sobre o crecemento económico da rexión. Para o que se fixo 
unha revisión do papel do sector bancario no desenvolvemento rexional en diferentes teorías, 
para logo aplicalo ao que foi o caso das caixas de aforros galegas. A principal conclusión 
extraida dos dados de participacións é que a actividade inversora das caixas serviu para apoiar 
sectores e infraestruturas claves para a economía do seu entorno, no periodo de expansión e 
tamén durante a crise, a pesares dos desinvestimentos realizados. Tamén se observa un 
sesgo investidor excesivo cara o sector inmobiliario e sectores maduros e unha presencia 
menor en actividades intensivas en innovación.  
Palabras-clave: caixas de aforros, desenvolvemento rexional, carteira de participacións, 
sistema financeiro rexional. 
 
 
1  INTRODUCIÓN 
A profunda reestruturación do sector de caixas de aforros emprendida polo Goberno Central e 
o Banco de España desde 2009, que arranca coa aprobación do FROB en maio de 2009 e 
ulteriormente coa reforma da Lei de Caixas en 2010 e finalmente coa aprobación do Real 
decreto de Reforzamento do Sistema Financeiro en 2011, marca un punto de ruptura na 
configuración e papel das caixas de aforros. O proceso inicial de fusións despertou un amplo 
debate económico e social e a preocupación adquiriu un nivel máis dramático cando, coas 
medidas adoptadas en 2011, se forza ás caixas a converterense nun banco ou transferir os 
seus activos e negocio a un banco, como paso previo á súa recapitalización e a entrada de 
investidores privados no seu capital. Nese debate emerxeron tanto valoracións sobre a 
importancia da función económica e social das caixas como sobre a súa executoria e xestión 
ao longo dos últimos anos. Algúns autores valoraron positivamente as fusións de caixas e ¡, en 
concreto, a de Caixa Galicia e Caixa Nova, aludindo aos seus beneficiosos efectos sobre as 
economías de escala, a eficiencia e as melloras en solvencia [10-15]. Outros autores valoraron 
este proceso desde unha posición máis crítica, vendo o proceso de fusións como a antesala 
dunha reforma radical das caixas no sentido de transformalas posteriormente en bancos e 
dando entrada a inversores privados que poderían alterar a natureza e a lóxica do negocio 
crediticio e de participación destas entidades singulares que hoxe por hoxe representan a 
metade do sistema financeiro galego e tamén do español [22-24]. A gran sobreexposición ao 
sector inmobiliario ao longo dos últimos anos da burbulla inmobiliaria española, os problemas 
de morosidade, sobre todo de empresas nmobiliarias e constructoras, xunto cunha deficiente 
xestión por parte dalgunhas equipas directivas e o control por parte das Comunidades 
Autónomas son factores arguidos para xustificar a acción do Banco de España e do Goberno 
Central, que acaba conducindo á extinción da caixa galega como tal ou, en todo caso, a unha 
transferencia do seu negocio a un banco. 
Nun momento tan delicado, no que as dúas caixas galegas acaban de fusionarse e corren o 
risco de ser nacionalizadas ou absorbidas por inversores de fora de Galicia, resulta 
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especialmente pertinente un exame do seu labor como entidade financeira en relación ao 
tecido productivo e empresarial. En medio dunha grave crise financeira na que o 
comportamento das entidades financeiras é moi criticado polo seu especial vínculo ca burbulla 
inmobiliaria, semella un momento acaído para facer unha análise sobre a actuación e o 
comportamento nestes últimos anos tanto de Caixa Galicia como de Caixanova. Con isto 
trátase de coñecer mellor cal foi o seu papel dentro da nosa economía e que efectos tivo a súa 
actuación sobre o tecido empresarial de galego. 
Ámbalas dúas caixas posúen un rol especial dentro da economía galega, por unha banda está 
o feito de que a 31 de decembro de 2009 entre as dúas entidades tiñan o control do 35% das 
oficinas de entidades financeiras que operaban na nosa Comunidade Autónoma, o que nos dá 
unha medida da gran presencia que teñen as dúas caixas no territorio, e da importancia na 
xestión dunha proporción do crédito e dos depósitos que se realizan en Galicia. E por outra 
banda está o carácter de fundación das caixas de aforro que a pesar de actuar baixo criterios 
de mercado teñen un fin social moi vinculado ás familias e ás pequenas e medianas empresas 
do territorio onde operan principalmente. Ao non ter accionistas e non repartir dividendos 
permítelles unha lóxica de negocio relativamente diferente á banca privada e, por outra parte, a 
aplicación dunha parte dos beneficios aos fins da Obra social e cultural confírelle un caracter e 
unha capacidade para incidir directamente no entorno socioeconómico moi singular. Con estas 
dúas características deberían ter unha influencia máis que relevante sobre o tecido produtivo 
de Galicia. 
Na literatura económica topamos autores [2] que argumentan sobre a importancia da banca 
rexional –dentro da que podemos incluír ás caixas de aforro- porque teñen unha relación de 
maior proximidade cos seus clientes, e entre eles especialmente as empresas, e como 
consecuencia teñen un mellor acceso á información sobre a situación real desas empresas 
polo que serán menos reticentes a conceder créditos; outros autores [13] sinalan que este tipo 
de entidades preveñen a saída de capital de rexións pobres cara as rexións máis ricas, 
investindo nas rexións onde operan en lugar de investir noutras rexións con rendementos máis 
atractivos. 
A actividade das caixas de aforros en relación á contorna económico-empresarial realízase a 
través de dous instrumentos principais: o crédito a empresas e familias e os investimentos 
directos ou participacións no capital de empresas. Neste traballo centaremos a atención nestas 
últimas. A toma de participacións, aínda que cun menor tamaño –nos balances das caixas de 
aforro soe representar un intervalo de entre o1% ó 4% do activo total- pode representar unha 
axuda para determinados sectores polo efecto estabilizador que pode supoñer para un 
negocio, sobre todo en pequenas e medianas empresas, a parte da inxección de financiamento 
que implica a entrada no capital social. Porén, a falta de datos dificulta o estudio en 
profundidade desta partida. 
O obxectivo deste traballo é afondar no estudio da actividade de investimento das caixas de 
aforro e as súas implicacións no desenvolvemento do tecido produtivo do seu entorno. No 
apartado 2 faise unha revisión bibliográfica da literatura existente; no apartado 3 partindo das 
memorias anuais afondase na actividade de inversión das dúas caixas de aforro entre o 2005 e 
o 2009; no final deste artigo preséntanse as conclusións que se extraeron. 
 
 
2  O PAPEL DAS CAIXAS DE AFORROS E DO SISTEMA FINANCEIRO NO 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL 
Na literatura económica o papel do sistema bancario no desenrolo da economía real dunha 
rexión e nas desigualdades rexionais, varía segundo as diferentes teorías. Dependendo do 
enfoque que se aplique para realizar a análise, o sector pode ser inocuo (teoría neoclásica) ou 
ter unha influencia significativa no crecemento da economía e das desigualdades rexionais (a 
teoría post-keynesiana, teoría da causalidade acumulativa e a teoría da dependencia). 
A teoría neoclásica parte dos seguintes hipóteses: mercados perfectos, información perfecta, 
comportamento racional dos axentes, inexistencia de custes de transporte e de transacción, 
resultados óptimos e mercados financeiros nacionais uniformes. Baixo estes supostos calquera 
proxecto que sexa considerado como rendible non debería ter problemas de financiamento, 
independentemente da súa localización xeográfica. O feito de que os mercados de capitais e 
de crédito estean concentrados no centro non tería influencia sobre o subministro de fondos 
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para as empresas de carácter rexional. O único que vai condicionar o acceso aos fondos para 
realizar un investimento, será a súa taxa real de rendemento axustado por risco, polo que o 
sector bancario non ten relevancia [14]. 
No extremo oposto están a teorías post-keynesiana, a teoría de causalidade acumulativa e a 
de dependencia. Nestas teorías as entidades financeiras xogan un papel central no 
desenvolvemento rexional [11]. Se se acepta que a acumulación espacial de sectores e de 
cadeas de valor nunha rexión é beneficioso, o mesmo pódese aplicar á banca [12]. 
Na teoría post-keynesiana, os problemas vinculados á asimetría da información, os conflitos de 
axencia e a incertidume son os causantes da imperfeccións dos mercadfos financeiros e do 
sistema bancario. A proximidade e a existencia de relacións directas entre os axentes 
financeiros e a empresas é un factor esencial que aumenta a calidade da información e a 
confianza. Nos conflitos de axencia, aínda que hai información sobre o que está a pasar na 
empresa o inversor non ten capacidade de influír na xestión. Mentres que a incertidume está 
ligada ao risco de insolvencia empresarial, a súa minoración prodúcese na medida en que a 
proximidade e interacción entre financeiro e empresa sexa fluida e continua. Xunto con estas 
variables, tanto a demanda como a oferta de empréstitos e investimentos, que se supoñen 
interdependentes e mutuamente reforzados, conducen  a unha sobreacumulación de crédito e 
investimento nun período, sector da economía ou localización xeográfica e unha 
infracumulación noutras [14]. 
Estas imperfeccións de información asimétrica, axencia, incertidume, e interdependencia 
significan que a relación entre finanzas e a economía non é neutral. Pode haber unha mala 
asignación dos fondos que suporía unha desvantaxe no acceso aos fondos ás novas e 
pequenas empresas. Este tipo de empresas teñen un taxa de insolvencia maior, altos ratios 
risco/beneficio, elevados custes de transacción, e teñen tendencia a problemas de asimetría de 
información, etc... Co que poden experimentar restricións de financiamento alleo a causa do 
racionamento de crédito ou altos custes no caso dos bancos, mentres que os mercados de 
capital van preferir empresas de maior tamaño cunha maior estabilidade [14]. 
A teoría da dependencia enfatiza a relación asimétrica que se produce entre as diferentes 
economías en función do seu rol nun sistema hierarquizado, no que a periferia está dominada 
polo centro. Neste teoría, a natureza do modelo de comercio e investimento dunha rexión vai 
condicionar a formación da súa estrutura económica e o seu desenvolvemento. Neste contexto 
a situación de dependencia da periferia vese reforzada polo poder financeiro do centro, que 
actúa como instrumento de dominación da economía periférica e drena continuamente 
recursos (aforro e beneficios) cara a economía dominante ou central [11]. 
Segundo a teoría da causalidade acumulativa, as rexións periféricas cunha estrutura feble 
estarían afectadas por un subministro de crédito escaso, o que lastraría o desenvolvemento 
das empresas e faría a rexión menos atractiva para os bancos. Esta dinámica levaría a unha 
situación onde se cumpriría o principio de causalidade circular negativa que conduciría a unha 
redución do crecemento. Deste xeito os bancos canalizarían os fondos que captan nas rexións  
deprimidas para investilos en aquelas rexións máis ricas onde os rendementos son maiores ou 
cando menos presentan maior volume de oportunidades de investimento [18]. 
Se se asume que o sistema bancario non é espacialmente neutral, entón a base para o crédito 
ás PEME é a proximidade. A entidade precisa estar preto da empresa, co que as relacións de 
longa duración entre as empresas e seus bancos reducen a asimetría de información entre 
debedores e acredores. Isto é particularmente importante no caso das PEME [2-11-14]. 
Co obxectivo de contrarrestar esa propensión ao drenaxe financeiro e ao forte racionamento de 
crédito para as PEMES de economías periféricas, téñense realizado no pasado 
regulamentacións para garantir a oferta de crédito en rexións menos desenvolvidas, ou 
creando entidades que tiveran un marco de actuación delimitado a ese territorio, como foi 
historicamente o caso das caixas de aforro que tiñan restricións territoriais no crédito. Deste 
xeito a saída de capital dese territorio sería menor que naqueles casos en que o mercado non 
sexa regulado ou controlado. 
As caixas de aforros, aínda que foron mudando neste aspecto ao longo do tempo a medida que 
a regulación lles permitiu a expansión extraterritorial, eran e aínda seguen sendo institucións 
cun vencello moi forte ao territorio, tanto pola súa vocación e tradición como pola dependencia 
institucional das Comunidades Autónomas e dos poderes locais. Estas entidades destacan 
dentro do sistema financeiro polo seu carácter singular. Segundo o estudio sobre as caixas de 
aforro da Fundación de Estudios Financeiros as caixas de aforros deben ser consideradas 
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entidades de crédito privadas de orixe fundacional e de interese social, que se rexen pola súa 
normativa específica e pola propia das entidades de crédito, que teñen nos seus órganos de 
goberno exclusivamente os intereses sociais e colectivo dos seus respectivos ámbitos de 
actuación.  
A literatura económica mostra que existe unha relación positiva entre desenvolvemento 
financeiro e das innovacións financeiras sobre o crecemento rexional. Pero a contribución 
rexional da actividade das caixas de aforros ten un impacto máis significativo que a media do 
sector bancario sobre o PIB e a inversión rexional. Debido a que axudarían a canalizar mellor 
os recursos financeiros, os mercados con maior presenza de caixas de aforros experimentarán 
maiores taxas de crecemento [1-8].  
As caixas son de gran importancia porque garanten o acceso ao financiamento a tódalas 
empresas e sectores da poboación e tódalas rexións. Pero a parte tamén cumpren outras 
funcións que estimulan o crecemento rexional (pago de impostos, investimento en cultura, 
como oferentes de emprego) [12]. 
Cun sistema financeiro galego que segue a liña do sistema continental, onde as entidades 
financeiras non só se dedican á súa labor de intermediación senón que tamén participan 
activamente no estímulo da actividade industrial, unha das vías para esta actividade é a toma 
de participacións activas en empresas de distintas industrias. Para o caso das caixas de aforro 
os distintos autores coinciden na importancia das participacións empresariais. Agora ben, á 
hora de analisar as experiencias concretas poden observarse resultados relativamente 
dispares segundo os territorios, segundo os periodos e tamén segundo os autores. Isto é o que 
se observa ao repasar a literatura sobre a  implicación da caixas galegas (e españolas) co 
tecido empresarial.  
No 2004, para o conxunto de España, as caixas posuían un maior peso das participacións en el 
balance (27,6% das caixas fronte ao 7,4% de los bancos) e cun crecemento entre 1997 y 2004 
que duplicou o dos bancos (101,0% para caixas mentres que o crecemento de los bancos foi 
de 59,0%), o que significaría una maior implicación destas co tecido empresarial [16]. 
A partir de principios dos anos noventa a evolución do sistema bancario español está marcada 
por un forte aumento da competencia e pola aparición e consolidación de novas entidades e 
mercados financeiros que ofreceran alternativas á intermediación bancaria tradicional. Esta 
maior competencia traduciuse nun estreitamento das marxes, ó que as entidades contestaron 
cunha reestruturación do balance, con investimentos de maior risco e rendibilidade. Ao que 
habería que engadir como causas a redución do coeficiente obrigatorio de caixa do 17% ao 
2%, a liberalización do sector servizos (telefonía móbil e cable e, en menor medida, medios de 
comunicación como radio e televisión) e o proceso de privatización que se levou a cabo dende 
1997 [7-16-21]. 
Pero tamén houbo motivos internos para entrar no capital social de determinado tipo de 
empresas. As inmobiliarias e empresas de servizos con facturacións recorrentes,  permítelles 
incrementar o volume das súas operacións e diversificar riscos, facer máis líquido o seu 
balance, diminuír o seu risco de crédito coas empresas participadas, acometer novos proxectos 
rendibles con estas empresas, tomar posicións estratéxicas en determinados mercados de 
bens e servizos e contribuír ó desenvolvemento económico do seu ámbito territorial de 
actuación [16]. 
As caixas de aforro españolas, y dentro de estas especialmente as galegas, estarían 
contribuíndo activamente ó desenvolvemento económico rexional. Apoiando accionarialmente 
sectores maduros, sectores económicos estratéxicos dos seus respectivos territorios e 
pequenas e medianas empresas. O mellor coñecemento da economía do territorio e dos seus 
axentes económicos levaríaos, como banca de proximidade, a ofertar servizos múltiples ós 
seus clientes, entre os que estarían a toma de participación empresariais [16]. 
As caixas de aforro desenvolveron dous tipos de participacións: financeiras e non financeiras. 
Tódalas caixas presentan algún tipo de investimento en empresas do sector financeiro, 
normalmente debido a que son sociedades auxiliares da actividade da entidade principal como 
sociedades xestoras de institucións de investimentos, compañías de seguros, xestoras de 
fondos de pensións e empresas de arrendamento financeiro e, en certo momento, alcanza 
mesmo a compra de bancos (Caixa Nova comprou Banco Gallego e Caixa Galicia o Banco 
Echevarría, ademais de participar ambas no capital do Banco Pastor). Dentro do non financeiro 
o investimento que máis destaca é en sociedades do sector inmobiliario sobre calquera outro 
sector [7]. 
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O estudo de Yañez [23] mostra que no primeiro lustro da década dos noventa, o peso das 
participacións no activo total das caixas galegas mantívose estable mentres que o resto de 
caixas españolas aumentaban a súa proporción. As caixas galegas en 1991 tiñan 0,93% de 
accións e participación fronte ó 2% das caixas españolas, en 1995 as caixas non variaran o 
seu nivel pero as caixas españolas elevárano ó 2,75%. O que supoñía una demostración, 
segundo este autor, de que mantiñan unha actitude menos comprometida ca industria que o 
conxunto das caixas españolas cos seus respectivos territorios [23].  
Pero non só eran menos activas, senón que a finais de 1998 o agregado das caixas de aforros 
galegas, en comparación coas caixas de aforros de outras Comunidades Autónomas, estaban 
cedendo recursos no mercado interbancario a outras entidades financeiras por enriba da media 
das caixas españolas. A consecuencia era que as caixas preferían prestar fondos as caixas e 
bancos doutras rexións en lugar de investilos en Galicia debido a unha menor rendibilidade do 
investimentos en Galicia, o que favoreceu que se centrasen moito máis na actividade de 
intermediación financeira que na participación activa na actividade empresarial galega [23]. 
Outros autores mostran ás caixas como as maiores investidoras entre as entidades financeiras 
que operan en Galicia (xunto co Banco Pastor). Destacando entre elas, está Caixa Galicia 
como un dos maiores investidores privados da rexión, cunha estrutura investidora que se 
apoiaba en cinco áreas estratéxicas: tecnolóxica, seguros, servizos (impulso da Banca-
assurance, e servicios de outsourcing a empresas), inmobiliaria e corporativa (investimentos en 
empresas cotizadas e as iniciativas de capital risco), con presencia significativa no ámbito da 
banca, electricidade, papel, transporte, química e telecomunicacións, participando nas 
empresas claves da economía galega. E tamén con moita actividade en canto a adquisicións 
das grandes compañías estatais privatizadas [21]. 
En canto a Caixanova, diferencia dúas formas de estratexia no tocante a participacións en 
empresas: por un lado, a de Caixavigo, cunha aposta decidida no sector empresarial á marxe 
dos seus produtos financeiros, sendo exemplos claros a compra de participacións do Banco 
Gallego, a toma dun 22% do holding luso Sogevinus e a súa presencia en Adolfo Domínguez e, 
por outro, a presencia máis tímida de Caixa Ourense que contribuía coa súa experiencia na 
compra de participacións de Pescanova e de Manzaneda Estación de Servicio. No momento en 
que se fusionaron as caixas do sur propiciouse na economía galega unha nova corporación 
cunha clara orientación de investimento  cara o resto de Galicia e ó norte de Portugal [21]. 
Tanto para o caso de Caixa Galicia como para o de Caixanova destaca o peso que as 
sociedades instrumentais e outras entidades relacionadas directamente coa banca, como son 
as aseguradoras, as sociedades xestoras de fondos de investimento, as sociedades de 
taxación e as de xestión de inmobles, teñen no volume das participacións mantidas por elas 
[21]. 
 

Táboa 1: Resumo dos beneficios das caixas de aforro segundo as distintas teorías 
Argumentos a favor das caixas Teorías económicas 

Evita a saída do capital Causalidade acumulativa 

Reduce a incerteza nos investimentos Post-keynesiana 

Aumenta a oferta de investimentos na rexión Post-keynesiana 

Reduce a dependencia do centro Dependencia 
Fonte: Fonte: Elaboración propia 

 
 
3  A CARTEIRA INDUSTRIAL DAS DUAS CAIXAS GALEGAS NO PERÍODO 2005 - 
2010 
O obxecto da análise centrouse na composición dos grupos consolidables xunto co informe da 
comisión de investimentos de cada unha das caixas de aforros galegas. O que se pretende é 
describir as carteiras de accións do xeito máis completo posible, analizando a súa estrutura 
sectorial e a evolución comparativa das participación que posuíron as dúas entidades 
financeiras ao longo do período.  
No volume das participacións non se contabilizaron as sociedades instrumentais Caixanova 
Invest e Corporación Caixa Galicia a través das que xestionan as súas participacións, pero si 
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as sociedades participadas por elas. Procédese deste xeito para evitar unha duplicidade na 
valoración das participacións, xa que se contabilizarían participacións de xeito independente e 
logo dentro da sociedade que as xestiona [3-4-5-6]. 
Durante os cinco anos do período de análise, a actividade de investimento das dúas caixas foi 
moi dinámica. As partidas contables onde se recolle -activos financeiros para a venda e 
participacións- presentaron unha tendencia crecente nos primeiros anos do período. Pero 
Caixa Galicia no 2007 e Caixanova no 2008 comezaron un cambio de tendencia no valor das 
súas participacións, como se pode apreciar no gráfico 1. Os motivos que poden estar detrás 
son varios e de distinto carácter.  
A análise demorada das memorias anuais das dúas caixas para estes cinco anos, permite 
identificar os principais movementos que explican a evolución do volume investido. Destaca o 
feito de que Caixanova, cun tamaño menor que Caixa Galicia, ten un maior volume de 
investimento nos últimos tres anos do período. En 2007 Caixa Galicia mostra fortes 
desinvestimentos por un valor preto dos 700 millóns de euros, ao tempo que só realizou 
investimentos por 250 millóns de euros, entre os que está a entrada en Astroc foi un sonado 
fracaso [3-4-5-6]. 
Ese mesmo ano, Caixanova levou a cabo investimentos por un valor superior aos 1000 millóns 
de euros. A maior parte deles centrados na entrada en empresas cotizadas como Banco Pastor 
-investiu máis de 200 millóns- e Sacyr -inversión de case 60 millóns-. Porén, só liquidou 
participacións por un valor superior aos 160 millóns, co que mantivo a súa tendencia de forte 
expansión na toma de participacións [3-4-5-6]. 
No 2008, xa inmersos na crise económica, as dúas entidades optaron por unha estratexia de 
recorte nas súas carteiras de accións. En ámbalas dúas caixas o principal motivo foi a venda 
das acción que posuían en Fenosa, despois da frustrada tentativa de Caixanova de acceder ao 
control da eléctrica nunha operación conxunta con outros investidores galegos. A venda destas 
supuxo para cada unha das entidades un ingreso superior aos 700 millóns. A segunda causa 
fundamental da redución tan drástica das súas carteiras reside no desplome da bolsa nese ano 
e de todas as cotizadas, de xeito moi particular as constructoras e inmobiliarias [3-4-5-6]. 
Se nos fixamos no número de operación de investimento, en lugar do volume investido, Caixa 
Galicia mostra un movemento de participacións moi superior ao de Caixanova. En particular no 
ano 2007 Caixanova realizou 17 operacións -investimento ou desinvestimento- por 58 
operacións de Caixa Galicia, o que significa que o volume por operacións foi inferior neste 
último caso ou ben tiveron maior importancia os desinvestimentos [3-4-5-6]. 
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1. Gráfico 1: Volume da carteira de accións segundo valoración  contable  das caixas 
2005-09 (miles de euros) 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos das memorias financeiras de Caixa Galicia, Caixanova entre o ano 2005 e 
o 2009 
 
Comparando a importancia relativa das participacións nos seus respectivos balances -gráfico 
2-, confirmase o que se viu na anterior gráfica. O crecemento ou decrecemento das carteiras 
non foi unha consecuencia da evolución dos seus balances. Comparando co dato do agregado 
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do sector das caixas de aforro de España, Caixanova en todo momento ten unha porcentaxe 
moi superior. Pola contra, Caixa Galicia comezou o período ao mesmo nivel que o sector, pero 
a partir do 2006 reduce esta partida ata supoñer só a metade do valor do agregado das caixas. 
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2. Gráfico 2: Porcentaxe respecto ao activo total da carteira de accións das caixas 2005-
09 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos das memorias financeiras da CECA, Caixa Galicia, Caixanova entre o ano 
2005 e o 2009 
 
A táboa 2 recolle o número total de sociedades que compoñían o grupo consolidable das dúas 
entidades durante ese período. Como vemos no ano 2009 cheron a un total de 143 empresas, 
das que 88 estaban radicadas en Galicia. Se comparamos os datos do gráfico cos que contén 
a táboa, comprobamos que o descenso de Caixa Galicia debeuse máis á perda de valor que a 
unha venda das súa participacións. Con todo a tendencia de Caixa Galicia foi a de reducir a 
súa carteira, sobre todo no 2009. Pola contra a evolución de Caixanova estivo moi vinculada 
cunha clara estratexia expansiva da súa carteira de participacións. Pero esta última entidade 
tamén se viu afectada pola perda de valor das súas participación dende o comezo da crise [3-
4-5-6]. 
 

Tabla 2: Número de empresas participadas de Caixa Galicia e Caixanova 2005-2009 
 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Número de empresas totais que compoñen o
grupo consolidable 

 

Caixa 
Galica 66 75 74 73 61 
Caixanova 52 66 76 84 83 

Galicia 
Número de empresas galegas que compoñen o grupo
consolidable 

Caixa 
Galica 50 55 56 56 46 
Caixanova 26 32 37 41 42 

Non-Galicia
Número de empresas non-galegas que compoñen o grupo
consolidable 

Caixa 
Galica 16 20 18 17 15 
Caixanova 26 34 39 43 41 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos das memorias financeiras de Caixa Galicia, 
Caixanova  entre o ano 2005 e o 2009 

 
Outra dimensión da configuración desa carteira de participacións ven delimitada pola 
proporción do investimento realizado en sociedades con sede social en Galicia ou fóra da 
Comunidade Autónoma. Os datos da táboa 3 mostran que o Grupo Caixa Galicia posúe unha 
gran parte da súa carteira, por volume de capital investido, en sociedades galegas en tanto que 
no caso de Caixanova esa proporción resulta ser relativamente máis baixa. Tanto nun caso 
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coma noutro esa porcentaxe foi aumentando de xeito significativo ao longo do periodo, o que 
revela que durante o periodo de crise ámbalas dúas se replegaron sobre o seu territorio 
natural. 
 

Tabla 3: Porcentaxe do volume total investido nas sociedades dos grupos consolidables das 
dúas caixas en empresas galegas entre 2005 e 2009 

Ano Caixa Galicia Caixanova
2005 82% 51% 
2006 71% 53% 
2007 70% 52% 
2008 89% 67% 
2009 93% 68% 

Fonte : Elaboración propia a partir dos datos das memorias financeiras de Caixa Galicia, 
Caixanova  entre o ano 2005 e o 2009 

 
Na táboa 4, aparecen os datos das dúas caixas sobre a proporción de oficinas en Galicia sobre 
o total. Os datos dannos unha orientación sobre a importancia relativa do negocio na 
Comunidade Autónoma, pero tamén a forte tendencia expansiva fóra de Galicia durante o 
periodo analizado. Cando se comparan os datos das táboas 3 e 4, Caixanova presentaba unha 
alta proporción do seu negocio en Galicia pero unha menor proporción do investimento. Caixa 
Galicia, porén, mostra unha posición inversa: durante todo o período mantivo unha gran parte 
do seu negocio fora, medido polo número de sucursais, aínda que isto non ten porque estar en 
relación directa co volume de negocio, ao tempo que mantiña unha proporción moi alta do 
investimento en sociedades do seu grupo radicadas en Galicia, co matiz que sinalaremos máis 
abaixo [3-5]. 
 

Tabla 4: Porcentaxe das sucursais en Galicia sobre o total que posúen as dúas caixas 
Ano Caixa Galicia Caixanova
2005 61% 86% 
2006 58% 81% 
2007 54% 76% 
2008 52% 71% 
2009 54% 69% 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos das memorias financeiras de Caixa Galicia, 
Caixanova  entre o ano 2005 e o 2009 

 
O grupo Caixanova acumulou neste período de expansión unha proporción significativa de 
investimento en sociedades fora de Galicia. Cando se revisa os investimentos concretos feitos 
pola entidade, compróbase que parte desas sociedades de fora de Galicia teñen moitos 
intereses en Galicia e na súa economía [17]. O mellor exemplo é o caso de Unión Fenosa que 
tiña a súa sede social en Madrid pero gran parte do seu negocio está en Galicia. 
No caso de Caixa Galicia, a proporción de participacións non galegas aparece como moi 
inferior á porcentaxe do seu negocio en Galicia. Outra vez hai que matizar  esta afirmación, 
porque algunha desas sociedades galegas non ten intereses na comunidade. A caixa no 2008, 
por exemplo, fusionou con CxG Grupo Inmobiliario Corporación Caixagalicia, S.L.U nove 
sociedades diferentes, moitas das cales tiñan o seu domicilio e actividade fora de Galicia. 
Deste xeito varias participacións en sociedades non galegas e sen actividade aquí agora 
figurarían como participacións galegas [3-4]. 
Con estes datos e tendo en conta os argumentos anteriores, non se pode dicir que unha 
entidade tivera un grao maior de “galeguidade” na súa carteira de accións que a outra. O que si 
se pode destacar, é que ámbalas dúas caixas ao reducir as súas participacións preferiron 
quedarse coas galegas. Isto explicaría porque no 2008 e no 2009 cando reducen as súas 
participacións, a proporción de empresas galegas aumenta. 
Tan importante como saber cal foi o volume de investimentos realizados polas dúas caixas en 
Galicia, é saber cales foron os sectores que recibiron estes investimentos durante este período. 
Na táboa 5 e 6 móstranse os datos das participacións en sociedades do grupo segundo os 
sectores de actividade máis importantes. 
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Tabla 5: : Investimento realizado en Galicia polas dúas caixas distribuído por sectores (%) entre 

2005 e o 2009 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 CG CN CG CN CG CN CG CN CG CN 
Tecnoloxía   4 6 11 0 0 27 0 31 0 40 
Finanzas+ Seguros  27 54 41 29 32 31 12 33 11 30 
Servizos 6 19 16 5 4 14 1 16 1 11 
Construción  21 6 20 18 14 7 62 6 69 3 
Inversión   32 11 9 26 16 15 8 9 7 10 
Enerxía + Infraestruturas 1 1 3 2 2 3 0 2 0 5 
Industria + manufactura 9 2 0 18 30 2 16 2 11 2 
Hostalería  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Fonte: Informes anuais  
 

Tabla 6: Investimento realizado fora de Galicia polas dúas caixas distribuído (%) por sectores 
entre 2005 e o 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 
 CG CN CG CN CG CN CG CN CG CN 
Tecnoloxía 0 5 7 4 0 0 0 0 0 0 
Finanzas+ Seguros 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 
Servizos 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
Construción 60 14 39 8 18 33 25 41 14 18 
Inversión 38 65 28 54 49 56 67 27 38 77 
Enerxía + Infraestruturas 0 12 0 32 29 0 4 0 0 1 
Industria + manufactura 0 3 12 2 2 1 3 15 26 3 
Hostalería 0 0 13 0 0 8 0 17 21 0 

Fonte: Informes anuais 
 
Para analizar a distribución sectorial das sociedades dos grupos consolidables das dúas caixas 
separouse as sociedades con domicilio en Galicia das que o teñen fora. Fíxose esta diferencia, 
debido a que os sectores principais nos que investiron dentro e fora de Galicia son moi 
diferentes. 
A estratexia de Caixa Galicia na toma de participacións en sociedades galegas variou ao longo 
do período. Se nos primeiros anos a súa carteira estaba máis diversificada, a partir de 2007 
tendeu a concentrarse no sector inmobiliario/construción, que chega a representar o 69% en 
2009. Durante os tres primeiros anos as actividades máis importantes eran o sector bancario e 
de seguros, inmobiliario/construción, as sociedades de carteira e as manufactureiras. A partir 
dese ano, o incremento do valor das participacións foi debido a grandes investimentos no 
sector inmobiliario e da construción. O que provocou que o resto dos sectores perderan 
importancia dentro da carteira de participacións, aínda que mantiveran ou incluso aumentaran 
o seu valor. 
Unha posible causa dese cambio de tendencia foi os grandes investimentos en sociedades 
inmobiliarias para a compra de promocións incapaces de pagar os créditos que tiñan coa 
propia caixa. Un exemplo sería a sociedade Adapa Conducto, que é a encargada de xestionar 
as existencias por adxudicación ou por dación en pago de débedas por entidades do Grupo. A 
caixa posúe o 100% do capital, e valorou o investimento no 2009 en 500 millóns de euros. As 
existencias que posuía esta sociedade no ano 2008 ascendían a pouco máis de 300 millóns de 
euros, cifra que ascendeu a case 1000 millóns de euros no 2009 [3-4]. 
Para Caixanova, no que se refire ao sector inmobiliario e construción, mostra unha tendencia 
decrecente e bastante baixa ao longo do tempo. A pesar destas cifras o investimento neste 
sector foi maior do que mostran os datos porque parte do investimento fíxose a través de 
sociedades carteira. Outro detalle a ter en conta é que moito do investimento de Caixanova 
fíxose fora de Galicia como explicaremos posteriormente. 
Nas súas participacións galegas, Caixanova experimentou un cambio oposto ao de Caixa 
Galicia, e segundo avanzou o período aumentou a diversificación da súa carteira. Ao comezo 
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do período a maior parte das empresas do grupo -o 54% das participacións- pertencían ao 
sector bancario e dos seguros. Estas participacións completábanse con importantes 
investimentos en sociedades de carteira. Pero no 2009 a proporción de empresas bancarias 
reduciuse ata o 30 %, e a de sociedades de carteira mantívose estable. Mentres tanto a 
proporción de participacións tecnolóxicas e en enerxía medraban; no caso do sector 
tecnolóxico como consecuencia dos fortes investimentos da caixa na empresa de 
telecomunicación “R cable e telecomunicacións”, e no sector enerxético e de infraestruturas 
debido ao crecemento de Galenova [5]. 
O sector enerxético mantívose ao redor do 5% do total da carteira de Caixanova nos últimos 
cinco anos. Estivo moi ligado co desenvolvemento do negocio da xeración de enerxía eólica en 
Galicia, que atraeu o interese das dúas caixas de aforro galegas que contan con cadansúa 
empresa adica á explotación deste tipo de enerxía. Pero tamén debido á súa participación en 
infraestruturas clave para Galicia como Reganosa, a autoestrada do Salnés, a sociedade 
Cidade Universitaria de Vigo S.A e a Cidade Tecnolóxica de Vigo.  
Para Caixa Galicia, aínda que nos últimos dous anos do período este sector perdeu 
importancia, como no caso de Caixanova está moi relacionado ca explotación de enerxía eólica 
e co investimento en infraestruturas clave para Galicia [5]. 
Porén, nas participacións en sociedades manufactureiras ou industriais, Caixa Galicia mostraba 
unha proporción substancialmente superior á de Caixanova. A pesar de que dentro do grupo 
Caixanova a proporción de empresas industriais e manufactureiras sexa moi pequena, non 
significa que esta caixa non tivera forte intereses nesta actividade. A explicación sería que se 
os considera dispoñibles para a venda os investimentos non se considerarían como 
participacións co que sairían do grupo consolidable. 
Para as dúas entidades durante estes cinco anos, os investimentos que centraron as 
preferencias foron aqueles situados no sector da banca e dos seguros. Dentro destes os máis 
destacables foron por unha banda a toma de control dos bancos Gallego e Etcheverria, por 
parte de Caixanova e Caixa Galicia respectivamente; e por outra o forte investimento no sector 
dos seguros. Este último sector moi interesante para estas entidades xa que era moi rendible e 
complementario co tipo de produtos financeiros que xa comercializaban. 
Unha parte importante dos investimento das caixas foron en empresas ou infraestruturas clave 
para o economía galega. Aínda que certos sectores non teñan unha participación moi elevada, 
estaban compostos na súa maioría por participación de importancia para Galicia. Caixa Galicia 
tiña participacións en Pescanova e Cupa Group (lousa) dentro do sector das manufacturas; 
Caixanova en Transmonbús, Filmanova ou Parque tecnolóxico de Galicia, dentro dos servizos 
e das infraestruturas respectivamente. Outra importante achega foron os investimentos das 
dúas caixas en sociedades para a promoción económica en Galicia como o INESGA 
(Inversións Estratéxicas de Galicia) [21]. 
O patrón sectorial de investimento en sociedades non galegas foi relativamente diferente ao 
das galegas. No grupo Caixa Galicia (táboa 5) obsérvase unha carteira concentrada no sector 
inmobiliario e en sociedades de carteira. Segundo foi avanzando o período o valor destas 
participacións foise reducindo, fundamentalmente como consecuencia da redución dos 
investimentos no sector inmobiliario/construción a partir de 2007, ano no que se levou a cabo a 
fusión de varias sociedades non galegas con CXG Grupo Inmobiliario, con sede en Galicia. Os 
investimentos en sociedades de carteira e no sector industrial, cunha proporción significativa, 
dependían case exclusivamente dunha sociedade en cada caso: a sociedade que xestiona os 
investimentos en Portugal e unha sociedade valenciana de transformación de madeira [3-4]. 
Caixanova tamén centrou as súas participacións fora de Galicia no sector 
inmobiliario/construción e en sociedades de carteira. Porén, tivo un especial interese no sector 
enerxético ata o 2007, sector integrado por participacións cun valor de preto de 64 millóns de 
euros ese ano. Pero a partir dese ano a caixa considerou esas participacións como dispoñibles 
para a venda e segregounas do grupo. As participacións enerxéticas estaban moi ligadas ao 
negocio da enerxía eólica, de feito a maior parte das participacións correspondían a unha única 
empresas eólica (Enerfin Enervento S.A.) [5]. 
A única diferencia destacable entre as dúas entidades neste aspecto, é que Caixanova ten 
unha porción moi alta nun só sector e pequenas participacións en case tódalas actividades. 
Mentres que Caixa Galicia concentraba as participacións dun xeito máis ou menos equitativo 
entre tres sectores, deixando de lado o resto dos sectores. 
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Mención especial merecen as participacións das caixas nas sociedades cotizadas na bolsa 
española -táboa 7-. Como sucedeu no balance xeral de carteiras de accións, Caixanova volve 
ter un maior número de participacións que Caixa Galicia. Isto non implica que o volume 
investido sexa maior, soamente mostra unha carteira máis diversificada no caso de Caixanova. 
Caixa Galicia fixo poucos investimentos pero de gran volume, con participacións que se 
achegan ao 20%, proporcións moi elevadas para unha sociedade cotizada. 
Agás por algún investimento particular, tanto Caixanova como Caixa Galicia, preferiron 
participar en sociedades galegas ou vinculadas a Galicia. Por exemplo, Sacyr era a propietaria 
de Audasa, sociedade que xestionaba a autoestrada do Atlántico entre Ferrol e a fronteira con 
Portugal. Outros casos son Elecnor, sociedade con intereses nos parques eólicos galegos ou 
Tecnocom, empresa que adquiriu Softgal -sociedade galega do sector informático- participada 
por Caixa Galicia, que mantén parte do seu negocio na Comunidade Autónoma [3-4-5-6]. 
 

Tabla 7: Participacións en sociedades cotizadas a 31 decembro de 2009 
Entidade Sociedade Participación (%)
Caixanova Pescanova 5% 
Caixanova Elecnor 7% 
Caixanova Banco Pastor 5% 
Caixanova GAM 5% 
Caixanova Martinsa Fadesa 1% 
Caixanova Sacyr Vallehermoso4% 
Caixanova Tavex Algodonera 5% 
Caixanova Adolfo Dominguez 5% 
Caixa Galicia Quabit Inmobiliaria 4% 
Caixa Galicia Sacyr Vallehermoso3% 
Caixa Galicia Tecnocom 20% 
Caixa Galicia Pescanova 19% 

Fonte: Elaboración propia en base aos datos da memoria anual de 2009 
 
En definitiva, como valoración de conxunto, temos que destacar que as dúas caixas acumulan 
participacións cun valor contable equivalente ao 4% do PIB de Galicia. Cifra o suficientemente 
elevada como para evidenciar a importancia do seu efecto na economía galega. 
Estes dados, correspondentes as estes últimos anos, revelan tamén unha destacable evolución 
da actividade inversora das dúas entidades financeiras dende mediados dos anos noventa ata 
o último lustro da década pasada. No ano 95 Caixa Galicia tiña unha carteira de renda variable 
cun volume equivalente a 63 millóns de euros e participacións por valor de 25 millóns de euros, 
que representaban de xeito conxunto o 1,3% do activo total, pero o investimento realizado en 
empresas non financeiras galegas supoñía menos do 0,001% do seu activo nese momento. A 
Corporación Caixa Galicia contaba cuns recursos propios de 170 millóns de euros no ano 98 o 
que representaba un 0,8% do activo total da caixa [23]. 
Polo que atinxía á evolución de Caixanova -en base aos datos de Caixa Vigo que era a 
principal entidade das tres fusionadas- no mesmo período, observamos que a entidade posuía 
unha carteira de renda variable por un valor de 10 millóns de euros, e participacións por unha 
cifra de 9,5 millóns que, segundo Yáñez [23], supoñían máis o 4% do activo total. A entidade 
fixo un esforzo por mellorar a súa actividade investidora con respecto aos anos 90, que se 
situaba nunhas participacións por valor de 215 millóns de euros no ano 2005 e alcanzou os 800 
millóns no ano 2009, pasando do 1% ao 4% do activo total. 
Como se pode ver, a distribución das participacións das dúas caixas variou nestes cinco anos, 
pero mantivo un patrón de investimento semellante que mencionaban [7-16-21] con 
participacións nas  cinco áreas clave (seguros, inmobiliaria, servizos, corporativa e tecnolóxica). 
Unha valoración crítica do perfil da actividade investidora neste periodo permite destacar un 
sesgo investidor no que faltan empresas de sectores emerxentes ou baseados na ciencia.  
Entre toda as sociedades que pertencen aos grupos das dúas caixas, entre o ano 2005 e o 
2009 non aparecen investimentos directos en sectores e empresas emerxentes, con máis risco 
e sen garantías reais. Nese sentido a súa contribución cara unha diversificación do tecido 
productivo ou cara un modelo productivo baseado en novos sectores intensivos en innovación 
foi relativamente limitada. A toma de participacións neste tipo de proxectos cun alto potencial, 
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aportaríalle estabilidade ás empresas participadas. Ademais podería abrir as portas a novos 
inversores, ao estar amparada dentro dun gran grupo financeiro. Este tipo de investimentos 
poderían ter un efecto significativo para o estímulo da economía de Galicia. 
Porén, preferiron especializarse en sectores que lles son familiares e que ofreceron grandes 
rendementos, como foi o sector inmobiliario no que Caixa Galicia concentrou a súa carteira de 
investimento ou o sector financeiro que é o sector que xunta a maior parte das participacións 
de Caixanova. Os investimentos na manufactura son en empresas moitas delas do sector da 
alimentación, con importancia no tecido produtivo de Galicia, pero xa moi maduras e menos 
dinámicas. 
 
 
 4  CONCLUSIÓNS 
O sector das caixas de aforros  atópase nun trance moi delicado que, en realidade, supón a 
súa desaparición como tal, razón pola que resulta especialmente pertinente realizar unha 
avaliación da súa actividade e efectos sobre a economía produtiva. As caixas como sector, coa 
súa natureza e estrutura de propiedade, contribuíron a reforzar a competencia dentro da 
industria bancaria [20] e favoreceron o acceso ao financiamento a calquera empresa en 
calquera rexión [12].  
Neste traballo deixamos a un lado o principal vector de actuación destas entidades financeiras, 
o crédito, para centrarnos nun instrumento máis específico como é o investimento e 
participación no capital de sociedades. Como vimos, as dúas caixas acumulan participacións 
cun valor contable equivalente ao 4% do PIB de Galicia, cifra que consideramos 
suficientemente reveladora do alcance cuantitativo do seu papel como dinamizadoras do tecido 
produtivo. 
Como se mencionaba na teoría da causalidade acumulativa, aínda que o sector bancario non 
determine as diferencias de desenvolvemento si que pode axudar a aumentalas. Para o caso 
de Galicia, o efecto provocado polas caixas ao participar activamente como inversores na 
economía, favoreceu a retención do capital dentro da Comunidade Autónoma.  
Con esta actividade de investimento e participacións no capital estimulouse o tecido 
empresarial do seu entorno, achegando fondos coa entrada no capital das sociedades. Pero 
tamén ao participar en sociedades autonómicas para a dinamización industrial coma SODIGA, 
INESGA e en infraestruturas clave como as autoestradas ou Reganosa. 
Ámbalas dúas entidades fixeron unha aposta por sectores consolidados e maduros, con 
escasas participacións en sectores e proxectos de empresas de novos sectores intensivos en 
tecnoloxía. Estes investimentos presentan maior incertidume e non acostuman ter ningún tipo 
de aval, pero poden reportar, en caso de éxito, un maior crecemento e rendibilidade. As causas 
que explican ese sesgo cara sectores consolidados poden ser moi diversas e requerirán un 
estudo máis demorado. Cabe aventurar que un dos factores pode estar ligado ao propio perfil 
histórico das caixas e a escasa experiencia na valoración deste tipo de proxectos e o escaso 
coñecemento dos novos sectores emerxentes. Tamén os criterios establecidos para a 
valoración do risco establecidos polo Banco de España pode ser un factor que contribuiría a 
explicar porque as caixas preferiron investir noutros proxectos ou actividades con máis 
tradición no entorno empresarial das entidades. Asimesmo, isto podería verse reforzado pola 
especial vinculación dos sectores empresariais consolidados co entorno das estruturas de 
goberno e dirección das caixas, que se traduce mesmo na súa presencia nos órganos de 
representación (Asamblea) e goberno (consello de dirección). 
Porén, aínda que en certos aspectos as dúas caixas son moi semellantes, atopamos 
diferencias nas súas estratexias e evolución dos investimento nestes cinco anos. As diferencias 
son claras na carteira de participacións galegas, nos investimentos en sociedades cotizadas, 
nas participacións fora de Galicia e incluso no número de operacións que fixeron. Nos informes 
das comisións de investimento (Informe de goberno corporativo) Caixa Galicia mostra un gran 
número de operacións cada ano, tanto de investimento como de desinvestimento. Pola contra, 
Caixanova realiza poucas operacións pero case todas de investimento.  
O comezo da crise tivo un impacto importante nas carteiras de accións das dúas caixas. Como 
se puido ver no apartado 3, Caixa Galicia viuse afecta antes polo impacto da crise inmobiliaria. 
Isto obrigoulle a axustar a súa carteira, reducindo o seu tamaño e diversificación. Aínda que a 
redución foi máis importante en participacións de fora de Galicia, co que mantivo a maior parte 
dos seus intereses en empresas galegas. 
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Caixanova, a pesar de tamén verse afectada pola crise, sufriu un impacto menor, e non tivo 
que reducir tanto a súa carteira de accións. De feito, a caixa non fixo grandes desinvetimentos 
neses cinco anos, agás a venda das súas participacións en Fenosa, mantendo unha tendencia 
expansiva da súa carteira. Esta estratexia provocou que a pesar da crise aumentara o volume 
e diversificación das súas participacións galegas. 
En definitiva, o efecto que tiveron os investimentos das dúas caixas de aforro sobre a 
economía de Galicia, aínda que moderado e mellorable na súa orientación sectorial, foi 
claramente favorable para a economía no seu conxunto. Ningún banco ten unha presencia tan 
significativa no capital de sociedades galegas.  
Un eventual cambio de natureza destas entidades que vaia acompañado dun modelo de 
negocio semellante aos bancos seguramente acabe reducindo ese compromiso de 
participación no capital de sociedades galegas. A falla de entidades galegas que realicen esta 
actividade non é probable que sexa substituída por investimentos de entidades alleas a Galicia. 
O mesmo cabería supoñer para o crédito a empresas, aspecto que neste traballo non foi 
incorporado. As entidades bancarias foráneas, tanto polo seu tamaño como pola orientación do 
negocio e a distancia e descoñecemento do tecido empresarial local, serán menos proclives a 
comprometerse con participacións estables no capital desas empresas.  
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RESUMO 
Diversos projetos têm sido promovidos com o objectivo de dinamizar o desenvolvimento de 
territórios rurais do interior em que a população tem decrescido e a economia apresenta sinais 
de declínio, muito embora existam potencialidades várias a mobilizar. Assim, no quadro do 
anterior Programa de Desenvolvimento da Região Norte foi considerada uma Ação Integrada 
de Base Territorial dirigida para o Douro (AIBT-Douro), no âmbito da qual foi implementado um 
programa de requalificação e revitalização de um conjunto de seis aldeias de diferentes 
concelhos durienses, denominado Programa Aldeias Vinhateiras. Nesta comunicação faz-se 
uma análise deste Programa, com enfoque especial nos casos das aldeias de Ucanha e 
Salzedas. Através de uma abordagem qualitativa, baseada em entrevistas a membros da 
população em geral, líderes locais (Pároco, Presidente das Juntas de Freguesia), 
representantes associativos, agentes económicos e outros dinamizadores, procurou-se 
compreender a dinâmica criada, os impactos na qualidade de vida e criação de emprego, os 
acréscimos na atratividade turística, o funcionamento em rede das seis aldeias e a visão global 
sobre a “saúde” das aldeias e o seu futuro. Os dados evidenciam que a qualidade de vida 
melhorou e as aldeias são mais conhecidas, mas que o êxodo populacional continua, sendo 
muito “sombrias” as perspectivas face ao futuro. Por outro lado, a dinâmica em de rede entre 
as seis aldeias não funciona e o compromisso institucional com a continuidade do programa 
não existe. 
Palavras-chave: desenvolvimento local, douro, turismo rural 
 
 
INTRODUÇÃO  
De um modo geral, os territórios do interior de Portugal têm vindo a perder população, o que 
origina uma crescente desvitalização da economia e o declínio social, num processo em espiral 
com consequências negativas para a coesão do território e o desenvolvimento global do país. 
De forma a combater este processo na região do Douro, a Acção Integrada de Base Territorial 
– Douro (AIBT Douro), incluída no Programa de Desenvolvimento da Região Norte 2000 – 
2006, co - financiado pelo FEDER, fomentou um Programa de requalificação e de revitalização 
direccionado para um conjunto de aldeias durienses, denominado “Aldeias Vinhateiras”. De 
entre as muitas aldeias deste território, foram escolhidas as aldeias de Barcos, no concelho de 
Tabuaço, Favaios, no concelho de Alijó, Provesende, no concelho de Sabrosa, Salzedas e 
Ucanha, no concelho de Tarouca, e Trevões, no concelho de S. João da Pesqueira, 
aglomerados populacionais que vivem um processo de êxodo rural e de envelhecimento 
crescente. O Programa incluiu acções de requalificação urbana, de dinamização 
socioeconómica e, por último, um plano de comunicação e promoção turística, cujo ponto alto 
foi o Festival das Aldeias Vinhateiras, realizado no Outono de 2007. 
Este tipo de projecto não é caso único no interior do território português, sendo de citar os 
exemplos das Aldeias Históricas e das Aldeias de Xisto, com o objectivo comum de 
requalificação urbana e revitalização das economias locai, procurando uma valorização 
integrada dos recursos locais e a dinamização de actividades de turismo e lazer. 

                                                      
 
 
65 A comunicação baseia-se nos dados recolhidos pela primeira autora no quadro da preparação da sua tese de 
mestrado em Turismo, apresentada na UTAD, sob o título “Aldeias Vinhateiras, Aldeias Vivas? Estudo de caso das 
Aldeias de Salzedas e Ucanha”. Comunicação semelhante foi apresentada no IV Congresso de Estudos Rurais, 
centrada nas Aldeias de Favaios e Provesende. 
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O estudo que aqui se apresenta teve como objectivo conhecer a percepção dos residentes 
relativamente a este Projecto, e, muito em particular, compreender a dinâmica criada, os 
impactos na qualidade de vida e criação de emprego, os acréscimos na atractividade turística, 
o funcionamento em rede das seis aldeias e a visão global sobre a “vitalidade” das aldeias e o 
seu futuro. 
O trabalho foi realizado em duas fases. Numa primeira, através de visitas, conversas informais 
(Presidente da Junta de Freguesia e elementos da população) e observação de todas as 
aldeias do Programa, com o auxílio de um guião, foi feito um diagnóstico rápido, que 
contemplou aspectos como: evolução da população; actividades económicas; cultura e 
património; organizações locais; feiras e festas; sinalização da aldeia; intervenções realizadas; 
dinâmicas criadas; envolvimento em rede com as outras aldeias. 
Numa segunda fase, de forma mais sistemática e segundo uma abordagem qualitativa, 
centrada apenas nas aldeias de Favaios, Provesende, Salzedas e Ucanha, foram feitas 
entrevistas a líderes locais (Padre, Presidente de Junta de Freguesia), agentes económicos 
(ligados ao artesanato, comércio, restauração, turismo e outras actividades relevantes), 
responsáveis associativos, professores, dinamizadores locais e habitantes em geral. 
Estas entrevistas visaram, de uma forma geral, conhecer as opiniões e percepções dos 
inquiridos sobre as intervenções realizadas, a participação da comunidade, os aspectos 
positivos e negativos, as melhorias observadas, os efeitos na atractividade turística das 
aldeias, a criação de emprego local, as oportunidades de desenvolvimento, as ameaças e as 
perspectivas de evolução da aldeia no prazo de cinco anos. 
Nesta comunicação dá-se conta das conclusões do estudo, com incidência particular nas 
aldeias de Salzedas e Ucanha, onde o trabalho de campo se realizou no Verão de 2009. 
Nestas duas aldeias, na segunda fase do trabalho de campo, foram inquiridos 19 habitantes, 
homens e mulheres de diferentes estratos etários e com graus de instrução e ocupações 
profissionais também diversos, e 22 agentes locais ligados ao poder autárquico, ao comércio, 
educação, turismo e outras actividades, 10 homens e 12 mulheres, como níveis de formação 
muito distintos e idades compreendidas entre os 30 e os 83 anos. 
Para além desta introdução, a comunicação inclui quatro pontos adicionais: uma nota de 
enquadramento sobre a revitalização de aldeias e o turismo em espaço rural; uma 
caracterização genérica do espaço duriense e do Programa “Aldeias Vinhateiras”, explicando 
sumariamente as intervenções realizadas; as principais conclusões do estudo; e uma reflexão 
final sobre o projecto em causa e os esforços de revitalização de micro-territórios rurais. 
 
 
REVITALIZAÇÃO DE ALDEIS E TURISMO RURAL 
O turismo tem sido considerado uma aposta promissora na diversificação das economias 
rurais, muito em especial das mais desfavorecidas ou marginalizadas ([1], [2], entre muitos 
outros autores). A este sector são associados vários benefícios, económicos, sociais e 
culturais, e a possibilidade de “renovação do mundo rural”, pelas articulações sinérgicas entre 
actividades, a valorização do ambiente e os seus efeitos multiplicadores ([3], citado por [4]) e 
alguns falam mesmo do turismo, ambiente e agricultura como “um triângulo virtuoso de 
desenvolvimento rural sustentável”, desde que criadas certas condições [5]. 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico [6], no seu trabalho sobre 
estratégias de turismo e desenvolvimento rural, destaca o contributo considerável deste sector 
para as economias rurais, referindo, por exemplo, a retenção e a criação de emprego, a 
retenção de serviços, o apoio à agricultura e florestas, a conservação da paisagem e natureza, 
a defesa do artesanato e a dinamização da oferta cultural. 
Por outro lado, face às sociedades urbano-industriais, cada vez mais densamente habitadas, e 
ao crescendo de congestionamento, poluição e stress que comportam, as áreas rurais têm 
adquirido novas dimensões, sendo vistas por muitos urbanos como espaços de liberdade, 
beleza, segurança e saúde, de memória e de herança cultural, e, como tal, ideais para recreio 
e lazer, o que tem incentivado a sua procura e utilização por segmentos cada vez mais amplos 
de urbanos [3] [7]. 
É também de referir, como salienta Marques [8], que “A crise de crescimento do turismo no 
litoral obriga diversas agências governamentais a virarem-se para as potencialidades turísticas 
do interior”, predominantemente rural. Segundo este autor, os destinos periféricos apresentam 
vantagens e desvantagens (ver Quadro 1), sendo que o reforço das vantagens poderá passar 
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“pelo aproveitamento da imagem única que estas regiões podem apresentar aos turistas, a 
qual se poderá traduzir numa série de conceitos ou mesmo ícones: preservação, estado 
natural, calma, autenticidade, tradição, raízes, etc.”, muito apelativos para certos segmentos de 
turistas (op. cit.). 
 
Quadro 1. Vantagens e Desvantagens dos Destinos Periféricos 
Característica Vantagens Desvantagens 
Demografia − Fraca concentração 

populacional atrai os 
segmentos que valorizam a 
quietude, o sossego. 

− Falta de recursos humanos 
qualificados. 

Geografia − Ambiente natural de 
elevado valor; Características 
físicas únicas; 
− Valorização da 
distância psicológica dos 
grandes centros. 

− Maiores custos e tempo de 
transporte; 
− Acesso difícil aos mercados 
emissores. 

Estrutura da Indústria − PME de carácter 
familiar, oferecendo um 
produto local e um serviço 
altamente personalizado. 

− Fragmentação e falta de 
massa crítica para captar turismo 
mais institucionalizado; 
− Desvantagens ao nível do 
marketing, inovação e tecnologia. 

Política − Empenho 
governamental (local, regional, 
nacional, comunitário) no 
desenvolvimento do turismo, 
muitas vezes como alavanca 
do desenvolvimento em geral. 

− Cultura de dependência, 
podendo agravar a falta de espírito 
empresarial. 

Fonte: [8] (adaptado de [9]). 
 
Todo este contexto tem conduzido a uma visão favorável à promoção do turismo nas áreas 
rurais, frequentemente com perspectivas optimistas e expectativas muito elevadas, quase 
como que uma “panaceia” para o seu desenvolvimento ([10], [11]). Contudo, é inegável o 
crescimento do número de turistas portugueses que passam férias no interior e o aumento da 
quota das regiões interiores no total de dormidas dos residentes em Portugal [8]. 
À visão optimista antes referida não correspondem, porém, impactos muito significativos do 
turismo no desenvolvimento local. Muito embora o TER (e o Turismo de Natureza) estejam 
associados ao aproveitamento económico da paisagem e dos patrimónios natural e construído, 
estimulem a oferta de novos produtos e serviços, sejam fonte de atracção de visita, e permitam 
a criação de emprego e rendimento, o seu carácter disperso, como diz Oliveira das Neves [12], 
“dificilmente pode gerar um efeito motor significativo sobre as economias locais”. 
Vários estudos têm dado substância a esta tese. Ribeiro e Marques [13], sublinham, por 
exemplo, que, em média, cada unidade TER criou apenas dois novos postos de trabalho, 
sendo um não remunerado e auferindo o outro de salário baixo, fruto da pouca especialização. 
Por outro lado, estes autores questionam o poder redistributivo deste turismo e indicam que a 
despesa média do turista em meios rurais tende a ser inferior à despesa média nacional, 
apesar do seu poder aquisitivo. Completando a sua análise, Ribeiro e Marques [13] indicam 
ainda que as famílias agrícolas não têm sido devidamente integradas nas políticas de incentivo 
ao TER, as quais tendem a favorecer as famílias da antiga nobreza ou da burguesia, 
detentoras de património e de habilitações académicas. 
Mesquita [4], citando investigação realizada na Alemanha, Espanha e Portugal, conclui que as 
expectativas face ao TER tendem a superar os resultados obtidos, sobretudo no que toca às 
áreas rurais mais fragilizadas. Como conclui: “Esta situação poderá dever-se a uma falta de 
coordenação entre os agentes dos destinos rurais, ao desconhecimento do sector turístico e 
mais concretamente do produto TER por parte dos decisores, entre outros”, acrescentando que 
“os efeitos positivos a nível económico, ambiental e cultural … podem ser mais ou menos 
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significativos, em função das estratégias adoptadas, em termos de gestão, marketing e 
planeamento, dos destinos rurais” (op. cit.). 
A revitalização de aldeias tem sido objecto de vários projectos que assentam na promoção do 
turismo. Numa resenha rápida, podemos destacar iniciativas como a Recuperação de “Aldeias 
Históricas”, desenvolvida no âmbito do Programa de Promoção do Potencial de 
Desenvolvimento Regional (PPDR) (http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/), envolvendo 
10 aldeias do interior raiano, o Projecto das “Aldeias do Xisto”, promovido inicialmente pela 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC) e posteriormente 
pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) 
(http://www.aldeiasdoxisto.pt/institucional/9/5), abarcando núcleos rurais de 16 concelhos da 
Região Centro, ou o Programa “Aldeias de Portugal”, lançado pela Associação de Turismo de 
Aldeia (ATA), envolvendo um conjunto de aldeias localizadas em concelhos do norte do país 
(http://www.aldeiasdeportugal.pt/PT/). 
Estes projectos visaram, através da reabilitação de espaços públicos e privados, da melhoria 
da qualidade de vida e da dinamização socioeconómica, deter a emigração e manter as aldeias 
vivas. A valorização das amenidades locais, como o património histórico-cultural, o ambiente e 
paisagem, os produtos agro-alimentares, a gastronomia e o artesanato, foram traços comuns, 
sendo o desenvolvimento do turismo e do lazer, nas suas diferentes vertentes, um eixo central 
das intervenções. 
 
 
O DOURO E O PROJECTO DAS ALDEIAS VINHTEIRAS 
Os 22 concelhos integrantes da AIBT- Douro, correspondentes ao Vale do Douro Norte, Vale 
do Douro Sul e Terra Quente Transmontana, apresentam acentuadas desigualdades internas, 
convivendo pólos de média dimensão e certo dinamismo económico (como Vila Real), com 
extensas áreas rurais, marcadas pela predominância da agricultura e do emprego não 
qualificado e por uma baixa densidade populacional. A taxa de analfabetismo é ainda elevada, 
assim como o abandono escolar, e as pessoas mais qualificadas vivem, sobretudo, nas 
localidades de maior dimensão [14]. 
No que respeita à demografia, o território caracteriza-se por regressão populacional e 
envelhecimento, despovoamento rural e concentração nas sedes de concelho. A perda de 
população deve-se, numa primeira fase, a saídas de população activa e, depois, à queda 
acentuada da natalidade. As verdadeiras dinâmicas territoriais da evolução demográfica só se 
tornam evidentes quando passamos a uma análise ao nível da freguesia. Na maior parte do 
interior, o período entre os dois últimos censos foi marcado por um movimento, nalguns casos 
bastante acentuado, de urbanização e despovoamento rural: em geral, as sedes de concelho 
conheceram um crescimento da população residente, enquanto que as freguesias rurais 
envolventes acentuavam a sua regressão demográfica e o envelhecimento [15]. 
Em termos económicos, os serviços de natureza social, directa ou indirectamente dependentes 
do Estado enquanto empregador, têm um peso de 29% no emprego da região. Os ramos 
produtivos mais importantes são a agricultura, a construção civil e o comércio, os quais, no seu 
conjunto, ocupam metade da população activa empregada. O sector do turismo está em 
crescimento, com um reposicionamento virado para o rio e a paisagem vinhateira, podendo 
constituir âncora de outras actividades económicas, em especial dos serviços e da produção de 
produtos locais de valor acrescentado. Neste campo, tem evoluído a oferta hoteleira, com um 
crescendo em quantidade e qualidade, sendo de destacar a criação de novas unidades no 
coração da região vinhateira [14] [15]. 
Foi neste quadro que se lançou, em 2001, o Programa “Aldeias Vinhateiras”, no âmbito da 
AIBT-Douro. Esta Acção, também designada por Medida 2.1 do Programa Operacional da 
Região Norte visava, em termos gerais, (1) fortalecer a coesão territorial e institucional do 
Douro e (2) valorizar os recursos endógenos e a estruturação do sistema económico regional 
[16]. 
O Programa “Aldeias Vinhateiras” articulou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte com os cinco municípios envolvidos – Alijó, Sabrosa, S. João da Pesqueira, 
Tabuaço e Tarouca -, a Associação para o Desenvolvimento do Turismo da Região Norte 
(ADETURN) e o Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), sendo os municípios 
as entidades promotoras. A carta de compromisso que assinalou o início da requalificação das 
aldeias foi assinada a 23 de Fevereiro. As aldeias em causa foram seleccionadas atendendo à 
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sua identidade cultural e à sua ligação particular com a vinha e o vinho, e tendo em conta a um 
conjunto de critérios específicos, nomeadamente: a densidade populacional; as 
acessibilidades; e os valores históricos, patrimoniais e paisagísticos. 
De uma forma global, as intervenções materiais, que envolveram um investimento de cerca de 
11 milhões de euros, contemplaram a requalificação dos espaços públicos, a colocação e 
remodelação da pavimentação, a instalação e/ou modificação de infra-estruturas básicas 
(águas residuais, esgotos, iluminação, telefone), a colocação de mobiliário urbano, a melhoria 
das acessibilidades, a recuperação de fachadas e coberturas de edifícios particulares 
adjacentes com a zona pública, e a reabilitação dos edifícios públicos, nomeadamente das 
sedes das Juntas de Freguesia. 
Na componente imaterial, com investimento um pouco superior a um milhão de euros, foram 
realizados dois projectos específicos, um na área da “Empregabilidade” e outro no domínio da 
“Comunicação e Promoção”. O projecto de “Empregabilidade”, designado por “Aldeias Vivas”, 
realizado entre Fevereiro de 2006 e Maio de 2007, visou promover a iniciativa local, 
desenvolver novas competências profissionais e sociais e incentivar articulações 
interinstitucionais. Assim, foram facultados, em cada aldeia, os seguintes apoios: Aprenditeca 
(espaço de auto-aprendizagem); Oficina de Projectos (apoio à criação de micro-negócios); 
Agência de Balanço de Competências (promoção do auto-conhecimento e reconhecimento de 
aptidões favoráveis a um novo projecto profissional); e Serviço de Apoio às Pequenas 
Empresas (acompanhamento técnico visando desenvolver a qualidade, competitividade e 
integração no tecido empresarial local). A realização do projecto esteve a cargo da Associação 
Nacional de Oficinas de Projectos (ANOP), através de formadores e de dinamizadores locais 
afectos a cada aldeia (http://www.anop.eu/index.php/pt/programas-operacionais/227-aldeias-
vivas). 
A componente de “Promoção e Comunicação”, executada através do projecto “Aldeias 
Vinhateiras do Douro – Promoção e Comunicação para a Sustentabilidade”, da 
responsabilidade da CCDRN, assentou na criação de uma imagem gráfica para o conjunto das 
aldeias, no lançamento de uma página Web e de uma Newsletter e na realização do primeiro 
Festival das Aldeias Vinhateiras. O primeiro Festival teve lugar em Setembro e Outubro de 
2007, contemplando 13 dias de programação (dois a três dias em cada aldeia) e cerca de 80 
iniciativas culturais em todas as aldeias, incluindo feiras de produtos, artesanato e livros, teatro, 
música, dança, animação de rua (marionetas, novo circo, etc.) e exposições 
(http://www.aldeiasvinhateiras.pt/index_intro.php). Na página Web foram promovidos pacotes 
turísticos de fim-de-semana, que incluíam alojamento, refeições, acesso a espectáculos, 
provas de vinho e outras actividades. 
 
 
PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 
Com o crescente abandono das áreas rurais, o interior de Portugal caracteriza-se, cada vez 
mais, pelo despovoamento e pelo envelhecimento populacional. Diversos projectos têm sido 
promovidos com o intuito de fomentar o desenvolvimento destas áreas, como a Acção 
Integrada de Base Territorial - Douro, que incluiu um Programa dirigido para a revitalização e 
requalificação de um conjunto de aldeias durienses, denominadas como Aldeias Vinhateiras. 
O Programa das Aldeias Vinhateiras teve como objectivo primordial criar uma dinâmica de 
regeneração e valorização de seis aglomerados rurais do Douro Vinhateiro, ricos em 
património arquitectónico e em tradições, ligados à vinha e ao vinho, através da requalificação 
urbana, da revitalização económica, fixação da população e reforço da promoção turística do 
Douro. 
Numa primeira fase, e numa perspectiva de intervenção física e infra-estrutural, procurou-se 
fazer a correcção de intrusões urbanísticas contrárias à identidade das aldeias e recuperar o 
seu património e a sua paisagem urbana e rural. Assim, as seis aldeias foram objecto de 
intervenções de requalificação urbana, nomeadamente ao nível das fachadas e de coberturas 
das casas mais emblemáticas, reabilitação e construção de vias de comunicação 
fundamentais, pavimentação de estradas, dotação de esgotos e recepção de águas pluviais, 
abastecimento de água e enterramento de cabos eléctricos e de telecomunicações.  
Na segunda fase do Programa, numa acção denominada “Aldeias Vivas”, foi concebida uma 
Aprenditeca, com a finalidade de criar condições logísticas para a elaboração de projectos 
pessoais e profissionais aos formandos, bem como facilitar o acesso às novas Tecnologias de 
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Informação e Comunicação. Constituiu-se, também, uma Agência de Balanço de 
Competências, projecto específico na área da empregabilidade, cujo papel primordial consistia 
em potenciar as aptidões dos participantes e promover a tomada de consciência dos seus 
saberes – base para a aquisição de novas competências. Existiu, paralelamente, um 
acompanhamento técnico das pequenas empresas locais, de forma a proporcionar bases para 
que, num trabalho conjunto, viessem a ser impulsionados pequenos projectos de 
desenvolvimento empresarial na actividade da empresa. A intenção deste apoio foi revitalizar o 
tecido empresarial local, auxiliar no escoamento dos produtos locais e melhorar os serviços à 
disposição das populações locais e dos visitantes e turistas. Numa terceira fase, final, o Plano 
de Dinamização Turística centrou-se na criação e comercialização de um novo produto 
turístico, as “Aldeias Vinhateiras do Douro”. Nesta perspectiva, foi também lançado o Festival 
das Aldeias Vinhateiras. 
No que diz respeito aos seis aglomerados rurais, ou seja, Barcos, Favaios, Provesende, 
Salzedas, Trevões e Ucanha, no cômputo geral, o Programa das Aldeias Vinhateiras do Douro 
não alcançou plenamente os resultados desejados. Na verdade, não se verificou uma 
revitalização económica significativa, e não foram criados postos de trabalho, uma das formas 
de activar a sociedade e a economia rural. Em todas as aldeias observámos uma melhoria das 
condições de vida da população, sendo também notório que estes aglomerados rurais ficaram 
mais embelezados e que foram beneficiados do ponto de vista da notoriedade e possível 
atractividade. 
Em matéria de promoção, apesar da criação do site das Aldeias Vinhateiras, do lançamento da 
Newsletter e da realização do Festival, os autarcas e habitantes consideraram que tem havido 
pouca divulgação, nomeadamente pelas entidades ligadas ao turismo. Além disso, findo o 
projecto, diminui a motivação e os esforços investidos diluíram-se ou perderam-se, havendo 
um sentimento geral de que a capacidade de atracção de visitantes e turistas é pouca. Uma 
das razões apontada é a falta de pequenos negócios locais, ligados ao artesanato e outros 
produtos, ao alojamento turísticos e à restauração, isto apesar do trabalho de animação 
realizado no âmbito do projecto de “Empregabilidade”. Segundo referiram, dada a falta de 
apoios financeiros, os potenciais interessados pararam os projectos, e a intervenção redundou 
em pouca ou nenhuma iniciativa local. 
No geral, os inquiridos nas seis aldeias têm a percepção de que a dinâmica criada com o 
Programa foi fraca. As aldeias são mais conhecidas, há excursões organizadas ou promovidas 
pelas Câmaras Municipais, assim como visitas de escolas e de turistas, mas os investimentos 
complementares não surgiram ainda. Além disso, as aldeias não funcionam em rede, tendo os 
intercâmbios de natureza cultural ocorrido apenas durante o Festival de 2007. Contudo, o 
sentimento, nomeadamente dos responsáveis do poder local, é de que seria importante 
continuar a partilha de experiências, com um esforço colectivo da população, das empresas 
ligadas ao turismo, das Câmaras Municipais e das entidades oficiais de turismo. 
Nas aldeias de Salzedas e de Ucanha, no que diz respeito à acção “Aldeias Vivas”, nas suas 
diversas vertentes - Aprenditeca, Oficina de Projectos, Agência de Balanços de Competências 
e Serviço de Apoio às Pequenas Empresas Locais -, podemos afirmar, desde logo, que, em 
termos práticos, os resultados foram escassos ou nulos. Já a parte da Promoção e 
Comunicação, que culminou com o Festival, foi um êxito, segundo a opinião dos inquiridos. 
A Aprenditeca, cujo objectivo primordial visava desenvolver condições para a criação de 
projectos pessoais e profissionais para os habitantes, não passou da dimensão teórica, ou 
seja, nenhum dos formandos criou o seu próprio projecto. Após o levantamento de 
necessidades e potencialidades na área do emprego e dos micro – negócios, efectuado no 
âmbito da Oficina de Projectos, nenhum dos formandos colocou em prática qualquer projecto 
ou micro – negócio. 
Através da Agência de Balanço de Competências, que validava, através de psicólogos e 
orientadores de competências, o conhecimento e o reconhecimento de aptidões propícias a um 
novo projecto profissional, não foi estimulado qualquer projecto profissional. O Programa de 
Apoio às Pequenas Empresas Locais, que, através de visitas de um técnico, propunha criar 
mais qualidade, competitividade e integração no tecido empresarial local, melhorar os serviços 
ao dispor das populações locais e seus utilizadores ou visitantes, e auxiliar no escoamento dos 
produtos locais, também não passou da teoria para a prática. Na verdade, não encontrámos 
nenhuma empresa local que tivesse alterado a sua atitude relativamente à qualidade e 
competitividade. Aliás, ouvimos algumas reclamações de vários agricultores inquiridos, que 
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referiram não conseguir escoar os seus produtos agrícolas, que se acumulavam nos armazéns 
e eram mesmo deitados para o lixo, por se terem deteriorado. 
No que concerne requalificação urbana, concluímos que algumas coisas funcionaram e outras 
não. Segundo os inquiridos existiu uma preocupação, por parte dos executores, em respeitar 
os valores arquitectónicos e ambientais das aldeias de Salzedas e de Ucanha. Assim, 
mantiveram a traça das habitações reabilitadas e não alteraram muito as coberturas e telhados. 
Porém, colocaram algumas dúvidas no que concerne, por exemplo, à escolha dos 
equipamentos de iluminação pública, por não respeitarem a tradição. 
A iluminação pública, nestas duas aldeias, foi alterada e os cabos eléctricos foram colocados 
no subsolo, o que foi considerado positivo. Em Ucanha, os candeeiros de iluminação pública 
foram colocados no pavimento, do género foco, e alguns habitantes queixaram-se de 
encadeamento. Também em Ucanha existiam ainda cabos eléctricos à vista e de livre acesso, 
com risco para os habitantes e visitantes e denotando a existência de trabalho inacabado. 
A realização do Programa gerou uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes de 
Salzedas e Ucanha, especialmente no que respeita à qualidade das habitações. As que foram 
intervencionadas receberam coberturas novas (nalguns casos apenas se substituíram telhas), 
recuperação de fachadas, onde se incluiu a substituição de janelas e de portas e respectivas 
molduras. Porém, na recuperação de paredes, só a fachada mereceu intervenção, havendo 
residências cujas paredes traseiras estavam em risco de derrocada. Outras fachadas ficaram 
incompletas na sua reabilitação, especialmente ao nível de portas e janelas. Numa ou outra 
casa verificámos a existência de portas e de janelas tapadas com tábuas em madeira, 
indiciando a falta de conclusão das obras, sobretudo em Salzedas. 
Em Salzedas, quanto ao tratamento das águas residuais, o resultado final foi conseguido, mas 
em Ucanha tal não aconteceu. Alguns moradores explicaram-nos que as obras não foram bem 
realizadas, pois quando chove a água invade algumas habitações, o que causa bastante 
transtorno e prejuízo aos seus proprietários. Enquanto os operários e os engenheiros estiveram 
a laborar nesta aldeia no âmbito do Programa, os proprietários lesados explicaram-lhes o que 
se estava a passar, mas nunca foram ouvidos, persistindo até hoje o problema. Aliás, de forma 
geral, os inquiridos mencionaram a falta de participação na concepção e realização dos 
projectos. 
Os inquiridos reconhecem que as aldeias possuem vários pontos fortes, com destaque para o 
património histórico-cultural, a gastronomia e as paisagens, mas apontam também pontos 
fracos, como o desemprego, o despovoamento, a falta de alojamento turístico e de 
restaurantes, a poluição do rio Varosa, a falta de comércio, de animação e de um lar de idosos, 
a pobreza, a falta de participação, a decadência da agricultura e a sazonalidade do turismo. 
Para inverter a situação propõem, em especial, a dinamização da agricultura e do turismo, a 
criação de pequenos comércios com produtos locais e a promoção do artesanato e de 
actividades culturais. 
Neste quadro, a percepção dominante é de que as aldeias estão “moribundas”, “em coma” ou 
apenas “temporariamente vivas”, ou seja, durante o Verão, as festas do padroeiro, no Natal e 
na Páscoa. Quanto ao futuro, a maioria dos líderes locais inquiridos vê as aldeias mais pobres, 
social e culturalmente, dependendo a sua capacidade de resistência da capacidade de 
atracção de investimentos e de projectos e das intervenções do governo e da Junta de 
Freguesia. 
Em síntese, a grande maioria dos inquiridos assume que as aldeias ficaram mais bonitas e são 
mais conhecidas e cerca de um quarto indica o aumento do fluxo de visitantes como uma mais-
valia para a economia local. Porém, foram criadas muitas expectativas e a maioria dos 
inquiridos mostra-se desiludida com o Programa. Há mais qualidade de vida, as aldeias são 
mais conhecidas e recebem mais visitantes, mas o êxodo populacional continua, não foram 
criados postos de trabalho, não houve investimentos complementares, não se organizou o 
Festival das Aldeias Vinhateira em 2008 e toda a dinâmica diminuiu ou paralisou. A falta de 
continuidade do Programa e a ausência de trabalho em rede, envolvendo as seis aldeias, são 
aspectos negativos apontados unanimemente pelos inquiridos. 
 
 
RELEXÃO FINAL 
Apesar da realização do Programa das Aldeias Vinhateiras, as aldeias em estudo mostram 
poucos sinais de revitalização socioeconómica e as perspectivas dos inquiridos quanto ao 
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futuro apresentam tom sombrio ou negativo. Que lições tirar deste processo? Que orientações 
seguir para o sua re-dinamização? 
Tal como referimos noutro trabalho [17], onde se analisou a intervenção nas aldeias de Favaios 
e Provesende, o Programa das Aldeias Vinhateiras, realizado no âmbito da AIBT-Douro, revela 
várias fragilidades, sendo de destacar: 
− A deficiente articulação temporal entre as diferentes componentes do Programa, ou 
seja, material, empregabilidade e comunicação e promoção turística. Na abordagem seguida, a 
primeira componente a avançar foi a material, relativa às obras de requalificação das aldeias, 
ficando as restantes componentes para a parte final da intervenção, quiçá tardiamente, o que 
não permitiu um trabalho mais aturado e continuado com os residentes e outros potenciais 
intervenientes, que conduzisse à maturação e execução de projectos concretos no campo 
económico (artesanato, comércio, alojamento turístico, restauração, etc.), assim como à 
dinamização do tecido associativo e à construção da rede das aldeias; 
− O desequilíbrio entre os investimentos relativos às diferentes componente, absorvendo 
a parte material 11 dos 12 milhões investidos. Além do mais, não foram contempladas verbas 
de apoio ao investimento em pequenos negócios, nem houve capacidade para as mobilizar a 
partir de outros Programas e Projectos; e 
− A escassa participação local na construção do Programa e na sua implementação. 
Efectivamente, os inquiridos revelaram fraco ou nulo envolvimento no processo, pouco 
esclarecimento, falta de diálogo entre os intervenientes e existência de alguma conflitualidade. 
Em suma, as intervenções não assentaram numa lógica de envolvimento das comunidades e 
dos seus actores, tendo-se estruturado, sobretudo, como algo vindo “de fora para dentro” e “de 
cima para baixo”. 
Tal como Ramos [18], questionamos a maneira como as intervenções nas Aldeias Vinhateiras 
foram levados a cabo. Este autor afirma, nomeadamente, que não existiu, desde o início do 
processo, uma participação das entidades locais e dos habitantes, referindo ser mais uma das 
múltiplas medidas das políticas territoriais sem enraizamento social e institucional local. 
Considera também que a realidade social e a base produtiva agrícola destes aglomerados 
rurais foram menosprezadas, uma vez que os projectos foram demasiadamente norteados para 
as actividades turísticas. Declara, finalmente, que não se tiveram em devida conta as acções 
imateriais, que preconiza serem as mais adequadas para travar o êxodo das populações e 
suportar, no longo prazo, os processos de desenvolvimento rural, excedendo-se nas acções 
infra-estruturais de carácter imaterial. 
Iniciativas como esta inserem-se claramente na lógica, muito comum nos últimos 15 a 20 anos, 
de requalificação das aldeias em função da promoção do turismo, considerado um pilar 
importante, senão o principal, do desenvolvimento local em áreas rurais. Contudo, 
subestimaram-se algumas das desvantagens dos destinos periféricos assinalados no Quadro 
1, nomeadamente o acesso mais difícil aos mercados emissores, a falta de recursos humanos 
qualificados, e a ausência de massa crítica de actividades para captar os turistas, e não se 
valorizaram as potenciais vantagens, como o empenho e participação dos actores locais e das 
comunidades em geral. 
O turismo no Douro tem vindo a crescer, tendo como eixos centrais o vinho, o rio e as 
paisagens. Contudo, se é verdade que as paisagens dos vinhedos são hoje consideradas um 
património e um recurso, estando na moda o consumo e conhecimentos sobre vinhos e 
múltiplas actividades em seu redor, e que o turismo associado ao vinho, ou enoturismo, é uma 
actividade em franca expansão [19] [20], enquadrando-se na corrente actual de 
patrimonialização e turistificação dos produtos agro-alimentares, das paisagens produtivas e da 
gastronomia [21], também é verdade que esta actividade, no caso do Douro, é ainda muito 
recente, e se encontra, sobretudo, centrada nas quintas. 
Neste quadro, o Programa das Aldeias Vinhateiras merece atenção e esforços conducentes à 
sua continuidade, pelo que propomos as seguintes orientações: 
− Abordagem territorial, valorizando e estimulando a diversificação das actividades 
económicas, criando condições para que o triângulo virtuoso “agricultura-turismo-ambiente” 
funcione nos territórios em causa e contemplando a manutenção de equipamentos e serviços 
essenciais aos habitantes, em domínios como os transportes, a educação, a cultura, a saúde e 
o apoio à infância e aos idosos; 



 
 

421 
 

− Modelo de turismo rural integrado e baseado nas comunidades, ligando explicitamente 
as estruturas económicas, sociais, culturais, naturais e humanas das aldeias, e promovendo 
um turismo assente nos recursos locais (históricos, culturais, paisagísticos), nas pessoas e nas 
redes e interacções sociais [22]; 
− Redefinição do compromisso institucional, colocando a gestão da dinâmica e da marca 
Aldeias Vinhateiras no quadro de uma parceria de actores locais e regionais, incluindo as 
autarquias (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia), a Direcção Regional de Agricultura, a 
Estrutura de Missão do Douro, a Entidade Regional de Turismo do Douro, as Associações de 
Desenvolvimento Local e as Rota do Vinho do Porto e dos Vinhos de Cister; e 
− Dinamização da Rede de Aldeias, através do “Forum das Aldeias Vinhateiras”, a 
realizar anualmente numa das aldeias, numa base rotativa, envolvendo o poder local, 
representantes dos organismos públicos e dos actores sociais, culturais e económicos do 
território, visando facilitar articulações, promover a troca de experiências e assegurar a gestão 
colectiva, e de base, das dinâmicas e iniciativas territoriais [17]. 
Com esta base, as Aldeias Vinhateiros poderão aspirar a um futuro menos sombrio, 
construindo, de forma participada, dinâmicas de valorização sustentável dos seus recursos, 
que preservem a qualidade de vida, promovam a economia e façam do turismo, em estreita 
articulação com a agricultura e outras actividades económicas e sociais, um factor importante 
de desenvolvimento local. 
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RESUMO 
O objetivo desse estudo foi desenvolver um método para que os produtores agrícolas possam, 
de maneira simples e rápida, identificar o grau gerencial de suas atividades e adotar  
fundamentos, critérios e práticas de gestão da qualidade que resultem na estruturação de seu 
negócio como empresa organizada e contribuam para o desenvolvimento rural local e regional 
sustentável. Dados primários e secundários coletados no estudo foram priorizados e 
hierarquizados pela técnica Delphi e constituíram os parâmetros de gestão da empresa 
agrícola. O Delphi foi realizado via construção de questionário, aplicado a especialistas do 
setor de flores, da iniciativa privada e de instituições públicas brasileiras. Uma vez 
hierarquizados, os parâmetros foram convertidos em questões objetivas, utilizadas na 
elaboração de um segundo questionário, destinado à aplicação direta nas organizações 
envolvidas na atividade. Esse segundo questionário, associado a uma tabela de pontuação, 
indica o grau de maturidade gerencial das organizações e aponta oportunidades de melhoria 
dos processos. A esse modelo deu-se o nome de Método de Identificação do Grau de Gestão 
(MIGG) e foi aplicado a 14 organizações atuantes na floricultura brasileira. A consistência das 
respostas indicou que o método é adequado para identificar e avaliar o grau de gestão na 
produção de flores de forma rápida e a baixo custo. Ele pode ser aplicado a outros setores 
agrícolas, principalmente frutas e hortaliças, mediante adaptações pontuais.  
Palavras-chave: Desenvolvimento rural; Floricultura; Gestão; Qualidade 
 
 
INTRODUÇÃO  
Em função dos significativos recursos financeiros movimentados e do volume de mão-de-obra 
empregado no setor de Floricultura, este é considerado um dos mais importantes segmentos da 
agricultura brasileira e tem se expandido rapidamente. A atividade compreende desde a seleção 
genética de novas variedades e a produção de sementes e bulbos até a produção comercial de 
flores de corte, flores em vasos e plantas ornamentais para decoração e paisagismo. Em cada um 
desses processos, podem ser identificados diversos agentes, tais como fornecedores de insumos, 
produtores, cooperativas, transportadoras, exportadores, despachantes aduaneiros, representantes 
governamentais (brasileiros e estrangeiros), importadores, distribuidores, atacadistas, varejistas e 
consumidores finais [1-2].  
O Censo Agropecuário de 1995-1996, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
base para um estudo mais aprofundado do próprio IBGE, em 2004, indicou que: 1) mais de 
7500 propriedades agrícolas declararam alguma receita com a venda de “flores e plantas 
ornamentais caracterizados como pequenos e médios produtores preponderantemente”; 2) 
quanto à receita, a floricultura obteve média 5,85 vezes maior que a obtida na maior parte dos 
demais estabelecimentos, o que demonstra seu grande potencial como negócio; 3) essa 
atividade tem forte apelo social, pois em áreas pequenas é possível obter receitas expressivas; 
4) 15,6% dos proprietários eram, à época, associados a algum tipo de cooperativa e detiveram 
13,80% a mais de renda que os não associados; 5) os produtores que utilizaram assistência 
técnica tiveram 25,53% a mais de receita do que aqueles que não foram assistidos; 6) no 
aspecto técnico, a receita foi 15,91% menor dentre aqueles que não aplicaram fertilizantes; e 7) 
os 46,57% com uso de irrigação, tiveram receita 61,86% superior aos demais [3].  
No Brasil, o mercado interno não para de crescer, o que é positivo. Entretanto, o lado negativo 
é que, somado às oscilações cambiais, há um desestímulo à exportação, que representa uma 
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força motriz importante da competitividade e qualidade para o setor, segundo diversos autores 
[4-6]. Os principais entraves diagnosticados no Censo Agropecuário de 1995-1996, que ainda 
persistem, são reproduzidas a seguir: “Embora de modo geral bem estruturada, a floricultura 
nacional ainda apresenta deficiências organizacionais, com perdas de colheita e pós-colheita, 
embalagem, transporte e baixo índice de cooperativismo” [3]. 
As flores de corte, devido às suas características intrínsecas de alta perecibilidade e 
diversidade de atributos desejáveis, tornam imprescindível a utilização de ferramentas de 
gestão para atender aos padrões de qualidade exigidos no mercado e, cada vez mais, 
elevados os períodos de durabilidade pós-colheita [7]. 
Qualidade e Gestão da Atividade 
No Brasil a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é, desde a sua fundação, em 1991, uma 
das principais entidades responsáveis por disseminar os fundamentos da Excelência em 
Gestão para o aumento de competitividade das organizações e do Brasil. Embora possua 
diversas parcerias para abranger os mais variados setores econômicos e trabalhe em conjunto 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), além de já ter 
premiado empresas agrícolas no passado, a Fundação hoje não tem um trabalho focado para o 
setor de flores em particular[8].  
Floricultura e Gestão de Qualidade  
Os trabalhos [3] e [9] indicam que a maioria das propriedades agrícolas produtoras de flores de 
corte ainda não segue uma prática empresarial. Revelam, ainda, que os números mostram as 
deficiências gerenciais do setor, quando analisam indicadores com baixos índices de 
escrituração agrícola,  cooperativismo, informática, assistência técnica ou obtenção de 
financiamentos. Apesar da larga experiência técnica no cultivo de flores, resultado de anos de 
trabalho, a gestão do negócio ainda é primitiva e intuitiva e não há  possibilidade de  tomadas 
de decisão racionais.  
Capacitar o produtor para assimilar e aplicar conceitos de competitividade, qualidade e gestão 
em substituição ao lucro simples é um desafio setorial. Essas deficiências foram apontadas 
pelo IBRAFLOR [10], que à época, constatava ser necessário “viabilizar a floricultura como 
uma atividade agrícola sustentada no aspecto econômico-financeiro, e geradora de emprego e 
renda para promover a fixação do pequeno produtor no campo, por meio da atividade produtiva 
intensiva e que certamente contribuirá para se evitar o êxodo rural, ajudando a minimizar os 
problemas sociais nas grandes metrópoles”, que aponta, ainda a necessidade de “capacitação 
gerencial dos produtores envolvidos na atividade”, para que ultrapassem a fase de produção de 
sobrevivência, cresçam e se transformem em empresários com visão de mercado, atendendo 
melhor aos clientes, gerando empregos e renda em prol da sociedade e do país. 
Segundo as bibliografias consultadas [1 e 11 ], o gerenciamento dos sistemas produtivos busca, 
em geral: 1) maximizar a produção biológica e/ou econômica; 2) minimizar custos; 3) maximizar a 
eficiência do sistema produtivo para determinado cenário socioeconômico; 4) atingir padrões 
específicos de qualidade; 5) proporcionar sustentabilidade ao sistema produtivo; 6) garantir 
competitividade ao produto. Considerando-se a competitividade do produto final, esse estudo 
abrange a necessidade das organizações se inserirem em um ambiente concorrencial. Ademais, a 
busca por padrões de qualidade evidencia a preocupação dessas mesmas organizações em 
satisfazer as necessidades do mercado consumidor, representado pelos clientes finais do sistema 
agroindustrial em análise: a floricultura de corte no Brasil. 
Justificativa: Cenário Atual versus Desafios Setoriais 
Segundo estimativas da Câmara Setorial de Floricultura e do Ibraflor, 4 mil produtores em todo 
o Brasil dedicam-se à floricultura, a maior parte deles em propriedades com área média de 
cultivo de 1,5 hectare segundo o IBRAFLOR [12]. Desse total, 56% fazem uso regular da 
escrituração agrícola, um dos parâmetros de gerenciamento utilizados na pesquisa do Ibraflor e 
avaliados pelo estudo de Kiyuna [9]. O índice de assistência técnica aos produtores é baixo, 
com 37% dos estabelecimentos atendidos, os quais apresentam menor produtividade, menor 
qualidade e menor renda em relação aos padrões de comercialização segundo o IBGE [3]. 
Como não houve mudanças substanciais nas políticas públicas setoriais nos últimos anos, ha 
indicações de que a gestão da atividade agrícola, como negócio, está longe de seguir os 
melhores exemplos de administração utilizados nos demais segmentos da economia como 
indústria e prestação de serviços. 
Na floricultura, em particular, a qualidade é uma preocupação antiga dos hibridadores, pois o 
lançamento de novas variedades deve prever as necessidades e preferências dos 
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consumidores, tais como novas formas e cores, além de características agronômicas 
desejáveis, como resistência a doenças e alta produtividade. Essa preocupação ainda não se 
estendeu ao restante da cadeia produtiva. Uma grande oportunidade de fazê-lo, ou de iniciar o 
processo, ocorreu em 2000, com o lançamento do Padrão Ibraflor de Qualidade [13], com apoio 
dos principais mercados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina e, em 2001, com a 
criação do programa brasileiro de apoio às exportações, o Flora Brasilis, liderado pelo Instituto 
Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR), em convênio com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (APEX). Ambos não atingiram os objetivos esperados. Hoje, cada 
mercado utiliza um sistema de classificação e padronização.  
Os recentes resultados do mercado  indicam queda dos valores exportados de flores, com clara 
perda de competitividade [6], a qual não é percebida no mercado interno, onde os valores de 
consumo per capita de flores são baixos, porém ainda permitem ganhos aos produtores. Mas ao 
atender somente o mercado interno, menos exigente, a queda na qualidade é inevitável [14]. 
Ademais, é limitada a capacidade de gestão de pequenos e médios produtores rurais no 
agronegócio de flores, em função do grande volume de informações técnico-administrativas 
que devem ser consideradas na tomada de decisões diárias, para planejamento no médio e 
longo prazo, devido à baixa capacitação dos produtores e de seus funcionários e da dificuldade 
de acesso a informações e novas tecnologias. Resulta daí sua perda de competitividade. 
Frente a este cenário é esperado que a identificação, por parte dos produtores, do estágio em 
que estão quanto ao grau de utilização de práticas modernas de gestão, poderá auxiliar a 
transformar suas propriedades rurais e suas atividades agrícolas, em negócios estruturados e 
em organizações empresariais contribuindo para seu desenvolvimento local e regional, de 
maneira sustentável a médio e longo prazos. 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para que os produtores de flores de corte 
possam, de maneira simples e rápida, identificar o grau gerencial de suas atividades e 
possibilitar a adoção dos fundamentos, critérios e práticas de gestão da qualidade, que 
resultem na estruturação de seu negócio como uma empresa organizada. Os objetivos 
específicos foram: 1) identificar e hierarquizar parâmetros de gestão técnico-administrativa 
usual em propriedade rural voltada à produção de flores, independentemente de seu porte, 
nível tecnológico empregado no processo produtivo, ou localização geográfica; 2) desenvolver 
um procedimento auto-aplicável para que os produtores identifiquem o grau de gestão de seu 
negócio; 3) aperfeiçoar o método desenvolvido, mediante sua aplicação a um grupo de 
organizações ou empresas produtoras de flores de corte (teste de campo). 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
Esse estudo foi realizado em quatro etapas principais. Na primeira, utilizou-se a metodologia do 
RRA [15] para levantamento de informações primárias quanto a aspectos de produção, como 
variedades cultivadas, nutrição, uso de agrotóxicos, fitossanidade, reciclagem de insumos e de 
restos culturais, colheita, pós-colheita, embalagens e logística, bem como aspectos 
administrativos de recursos humanos, controle de custos, comercialização e financeiros, entre 
outros. 
As primeiras pesquisas de campo foram realizadas em áreas de produção de flores de corte e 
folhagens para exportação e produção de sementes, de variedades floríferas diversas, em 
ambiente protegido, situadas na Guatemala (duas empresas), Costa Rica (duas empresas) e 
Colômbia (três empresas e Aeroporto de Bogotá) e incluíram flores tropicais, folhagens e 
cultivos tradicionais de rosas e crisântemos situados em regiões produtoras eminentemente 
exportadoras naqueles países. Na Colômbia, além da etapa de produção, visitou-se uma 
empresa de resfriamento rápido a vácuo das cargas de flores para exportação e acompanhou-
se o processo de despacho e embarque no aeroporto de Bogotá [16]. 
Em seguida, foi elaborado um roteiro de entrevista, com aplicação de questionários 
estruturados a informantes-chave, no Brasil, sobre o elo unidade de produção, com objetivo de 
caracterizar os sistemas produtivos predominantes e detectar os fatores limitantes do elo em 
questão. Procurou-se identificar diferenças nos modelos e estágios de gestão nas propriedades 
agrícolas produtoras de flores, concentrando-se as visitas nos municípios de Holambra  e 
Atibaia, no Estado de São Paulo, devido à importância como centro produtor, proximidade do 
centro consumidor e facilidade de acesso. As visitas de campo no Brasil totalizaram seis 
organizações: em Holambra, a Cooperativa Veiling, uma empresa de logística e três empresas 
produtoras de flores, e, em Atibaia, uma empresa produtora de flores. Além das visitas aos elos 
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de produção, também foram feitas visitas e acompanhamentos de embarques de flores nos 
aeroportos de Viracopos, no município de Campinas, e no município de Guarulhos, na região 
metropolitana de São Paulo. As visitas no Brasil e no exterior, foram documentadas em 
relatórios contendo informações dos locais, cultivos e empresas e/ou organizações. 
O levantamento de dados secundários, realizado através do Método de Coleta e 
Sistematização de Informações Secundárias – MECASIS [17], permitiu a identificação da 
grande variedade de ferramentas e parâmetros de gestão, técnicos e administrativos, relativos 
aos temas: gestão, qualidade, floricultura, cadeia de produção de flores, indústria de flores, flores 
de corte, competitividade, agregação de valor, padronização, rastreabilidade, certificação, 
comportamento do consumidor, comercialização de flores, mercado nacional e internacional, dentre 
outros temas relevantes para a pesquisa.  
A partir das informações primárias e secundárias identificaram-se os fatores críticos para a 
cadeia de produção de flores, a serem confrontados com os critérios utilizados no MEG da 
FNQ e que serviram para a construção do MIGG, em sua versão preliminar, constituído de um 
questionário aplicado a especialistas do setor, na segunda etapa. 
Utilizou-se a técnica Delphi [18] para hierarquizar e selecionar parâmetros de avaliação do grau 
de gestão de empresas e/ou organizações agrícolas. Os procedimentos utilizados na 
elaboração no Delphi são descritos a seguir: 
a) Primeiramente, a partir dos oito critérios de gestão da qualidade identificados pelo Modelo 
de Excelência em Gestão (MEG) da FNQ, ou seja, Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, 
Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos, Sociedade e Resultados, analisou-se a 
pertinência de sua manutenção como espinha dorsal do novo método a ser desenvolvido.  
b) A partir da estrutura da FNQ, foram definidos os temas referentes a cada um dos oito 
critérios. Para tanto, foram utilizados os dados primários e secundários levantados na primeira 
etapa do estudo e considerados relevantes, pelo autor, para a atividade de produção de flores 
de corte. Obteve-se um total de 31 temas. Além disso, abriu-se a oportunidade aos 
especialistas para sugerirem a inclusão de outros temas, se julgassem pertinente. 
c) Para cada um desses 31 temas foram selecionados indicadores, em números variáveis, em 
vista de sua relevância e complexidade, totalizando um universo de 156 indicadores. Adotou-se 
procedimento similar ao adotado na fase anterior, utilizando-se dados primários e secundários 
levantados na primeira etapa do estudo e permitindo aos especialistas sugerirem outros 
indicadores além dos já elencados. 
d) Foram identificados e selecionados para participar do estudo, por meio de indicações de 
especialistas e através de busca e análise pormenorizada de currículos na Plataforma Lattes, 
141 informantes-chave, ou especialistas, relacionados à cadeia produtiva da floricultura de 
corte: representantes de cooperativas, associação de classe, pesquisadores, extensionistas, 
engenheiros agrônomos, produtores de destaque na atividade e consultores dos principais 
pólos de produção do País. 
e) Solicitou-se aos especialistas que priorizassem e hierarquizassem os critérios, temas e 
indicadores de gestão para o elo de produção, do MIGG de flores de corte. Em virtude de se 
trabalhar com um grupo de especialistas dispersos geograficamente, não foi possível realizar 
uma explanação presencial do projeto de pesquisa. Toda a comunicação foi feita através de 
correio eletrônico. A cada rodada da técnica Delphi, procurou-se incentivar os especialistas a 
emitirem sugestões para aperfeiçoamento do questionário. Além disso, a participação na 
pesquisa foi incentivada através de mensagens ou telefonemas. 
f) Considerando-se o objetivo de elaboração de uma metodologia de rápida aplicação e fácil 
compreensão por parte dos produtores, o número de indicadores a serem escolhidos foi 
limitado a dois por tema. 
Na terceira etapa do trabalho, gerou-se o Método de Identificação do Grau de Gestão (MIGG) 
da empresa rural propriamente dito, por meio da elaboração de um novo questionário. A 
avaliação por intermédio do MIGG, contida neste estudo, é organizada mediante a atribuição 
de pontos a cada parâmetro. Estes têm por correspondência uma questão no questionário a 
ser aplicado às organizações. Adotou-se o valor total de 1.000 pontos, sugerido também no 
MEG da FNQ, mas ponderados e distribuídos ao longo das questões deste estudo, em função 
dos resultados observados no processo de hierarquização dos critérios e temas realizados por 
meio da metodologia Delphi. Na pontuação foi considerada a hierarquização definida pelos 
especialistas para a atividade de produção de flores de corte.  
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Na quarta etapa, aplicou-se o método proposto (MIGG) a produtores de flores de diferentes 
portes e regiões, para testar sua viabilidade de aplicação, especialmente quanto à 
compreensão e objetividade das questões, ao tempo de preenchimento e à sua aceitação. 
Também foi feita uma análise estatística dos resultados observados nesta etapa. O MIGG, foi 
aplicado a 14 empresas e/ou produtores de flores de corte. A cooperativa Cooperflora, do 
município de Holambra, permitiu o convite aos produtores de rosas e flores silvestres a ela 
cooperados, para que se submeterem ao teste de autoavaliação. Na sede da cooperativa foi 
disponibilizada uma sala para apresentação dos conceitos de Gestão da Qualidade e dos 
objetivos da pesquisa, em três horários, ao longo do dia. Além disso, em evento técnico-
científico, realizado em Campinas, com a participação de produtores de diversas localidades, 
foi aplicado o teste de autoavaliação àqueles que se dispuseram a participar da pesquisa após 
breve explanação. E uma empresa do Rio Grande do Sul foi avaliada via envio do questionário 
ao seu gestor, por correio eletrônico.  
Para classificar as organizações, segundo o Grau de Gestão, é utilizado um gabarito para 
pontuar os questionários respondidos. Segundo as faixas de pontuação alcançadas, a 
organização é classificada em diferentes níveis, sendo possível avaliá-la pela descrição da 
maturidade da gestão do nível alcançado. A análise detalhada desse grau de maturidade 
possibilita a elaboração de uma análise organizacional minuciosa apontando as tendências 
positivas ou não da empresa. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos via metodologia Delphi permitiram hierarquizar os Critérios, Temas e 
Indicadores, de forma a se obter uma ferramenta de autoavaliação da Gestão da Qualidade de 
Flores de Corte bastante específica, do ponto de vista de sua aplicação agrícola. Ao mesmo 
tempo, em função da participação expressiva e acima da média, dos especialistas consultados, 
obteve-se uma visão ampla e imparcial das nuances da atividade. As consultas incluíram 
profissionais atuantes nas mais diversas áreas da floricultura, tais como fitopatologia, entomologia, 
fitotecnia, pós-colheita, cultivo protegido, meio-ambiente, engenharia de produção, administração e 
produção direta de flores de corte, gerando  resultados consistentes, que tornaram o MIGG 
apropriado à aplicação no segmento de produção de flores.  
Para obter consenso, priorizar e hierarquizar os critérios e os temas mais relevantes, foram 
utilizadas três rodadas de questionário Delphi, ao longo das quais 41 especialistas, dos 141 
convidados, participaram do processo, representando 29,1%, valor acima do número de 
participantes considerado na literatura como razoável para obtenção de resultados 
consistentes. Ao final da 3.ª e última rodada do Delphi, todos os critérios, temas e 
indicadores pendentes das rodadas anteriores foram definidos, por consenso. Os temas e 
critérios são apresentados nas tabelas 01 e 02 a seguir. 
O MIGG apresenta as seguintes vantagens, quando comparado aos modelos da FNQ [8], do 
Prêmio de Competitividade da MPE [19] e de outros autores: 1) simplicidade, pois, ao contrário 
dos demais, é elaborado apenas com perguntas diretas, com respostas “SIM” ou “NÃO”, sem 
margens para dúvidas; 2) facilidade de aplicação, pois os respondentes, mesmo sem 
profundos conhecimentos em gestão, podem utilizá-lo sem dificuldades; 3) rapidez no 
preenchimento do teste e obtenção da indicação do grau de maturidade da empresa; 4) baixo 
custo, pois no diagnóstico não são necessários pessoas, recursos financeiros e tempo 
significativo na elaboração de relatórios e planilhas; e 5) permitir a análise, ainda que não 
exaustiva, dos pontos a serem melhorados quanto à gestão da qualidade. Entretanto, o MIGG 
inclui somente dois indicadores por tema, portanto sua cobertura, em cada tema, é restrita. 
Alguns especialistas sugeriram a inclusão de alguns temas e indicadores, porém não criticaram 
ou questionaram a pertinência daqueles selecionados via RRA e MECASIS, na 1.ª rodada do 
Delphi. Como a maioria dos respondentes atua na área técnica, houve dificuldades de 
compreensão e mesmo algumas abstenções na parte do questionário referente à seleção dos 
indicadores econômico-financeiros. Essa mesma dificuldade é esperada junto aos produtores e 
administradores da organização. 
Questionário de avaliação do grau de maturidade em gestão 
A partir da hierarquização de Critérios, Temas e Indicadores, obtida ao final da 3.ª rodada 
Delphi, e de sugestões enviadas pelos especialistas, foi construído o questionário de avaliação 
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do grau de maturidade em gestão, para aplicação em organizações que atuam na produção de 
flores de corte. Cada indicador correspondeu a uma questão, referente ao tema e critério ao 
qual estava associado, totalizando 61 questões. Ao final do processo, atendendo às sugestões 
recebidas quando o método foi testado junto a um grupo de 14 organizações –  12 do segmento 
de flores de corte e duas do segmento de flores em vaso –  chegou-se a um total de 64 questões. 
Uma vez respondido o questionário, a avaliação é feita com base na pontuação obtida e 
classificação do estágio de maturidade, em graduação crescente de 01 a 09. A pontuação e a 
descrição dos níveis de gestão tomou por base o MEG-FNQ, que também adota um máximo 
de 1.000 pontos, e das priorizações e hierarquizações resultantes do questionário aplicados 
pela metodologia Delphi. A título de ilustração, na figura 01 são apresentadas algumas 
questões do MIGG, balizadas nos indicadores selecionados na pesquisa Delphi.  
Devido à semelhança de porte dos produtores e das operações dos processos de produção 
das cadeias de hortaliças e frutas, o MIGG pode ser aplicado a estes setores agrícolas, 
mediante adaptações pontuais em seu questionário. 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos permitiram concluir que o Método de Identificação do Grau de Gestão 
(MIGG):  

1) Incorpora, no critério “Processos”,  temas relevantes e característicos da atividade de 
produção agrícola, que o diferencia dos demais métodos de avaliação de gestão. 

2) É eficaz  como método de autoavaliação nas atividades de produção de flores de 
corte, para diagnosticar o grau de gestão de organizações de diferentes portes, 
ambientes, localizações geográficas e espécies produzidas.  

3) É um método de baixo custo e rápida aplicação. 
4) É eficaz em indicar caminhos de melhoria contínua da gestão da qualidade e 

oportunidades a serem exploradas pelas organizações, visando à redução do risco, 
agregação de valor e ao aumento de sua competitividade. 
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Tabela 01. Resultado final da hierarquização dos critérios, segundo especialistas   consultados 

pela metodologia Delphi, [20]. 
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Posição 3 7 4 8 2 6 5 1 
% 59,9 52,9 48,5 52,9 62,84 71,3 51,3 64 
Rodada 3.a 2.a 3.a 2.a 3.a 3.a 3.a 2.a 
 

Tabela 02. Temas dos Critérios do MIGG priorizados e hierarquizados ao final da 2.ª rodada 
Delphi, [20]. 

 
 
 
 
 

Critério Tema Hierarquização 
Estratégias e Planos Formulação das estratégias       1 

Implementação de planos de ação 2 
Liderança Administração (Governança) 1 

Exercício da liderança 2 
Clientes 
 

Conhecimento de mercado 1 
Relacionamento 2 
Tratamento de reclamações e sugestões 3 

Sociedade Responsabilidade ambiental 1 
Desenvolvimento social 3 
Responsabilidade social  2 

Informação  e 
conhecimento 

Informações da organização 1 
Informações comparativas 2 
Ativos intangíveis 3 

Pessoas Qualidade de vida, higiene e segurança de trabalho 2 
Capacitação e treinamento 1 
Sistemas de trabalho 3 
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Resultados Econômico-Financeiro 2 
Clientes e Mercado 1 
Sociedade 5 
Pessoas 3 
Processos 4 
Fornecedores 6 

 
Figura 01. Questionário de Autoavaliação – MIGG, exemplo parcial, [20]. 
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RESUMO 
A presente investigação tem como objectivo principal analisar o papel das Instituições de 
Ensino Superior no fomento da inovação, enquanto factor de desenvolvimento das regiões, 
enquadradas no modelo “Triple Helix” (Leydesdorff e Etzkowitz, 2000; Etzkowitz, 2002; Dzisah 
e Etzkowitz, 2009). Fundamentalmente, pretende-se analisar o desempenho das IES sob a 
perspectiva das empresas e a existência ou não de interligação e relações de cooperação com 
o sistema empresarial e quais tipos de colaboração de referência. O estudo empírico incide 
sobre as empresas de Castelo Branco, Guarda e Viseu. Foi construído um inquérito realizado 
às empresas destes distritos e a metodologia empregue consiste na aplicação da análise 
estatística multivariada “k-means clusters” para detectar padrões comportamentais das 
empresas relativamente à sua dinâmica de inovação e cooperação e face ao perfil da região 
em termos de inovação, espírito de iniciativa empresarial, cooperação com as IES e 
proactividade das Instituições Públicas. Para verificar as hipóteses formuladas recorremos 
então à aplicação de testes de diferenças múltiplas de médias para aferirmos as características 
únicas de cada cluster.  
Palavras-chave: Cooperação, Instituições de Ensino Superior–Empresas-Estado, Modelos de 
Inovação,  “Triple Helix”, 
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1- INTRODUÇÃO 
A inovação constitui o motor do desenvolvimento económico dos países, empresas e regiões. 
No processo de inovação e desenvolvimento das regiões, de acordo com o modelo “Triple 
Helix” (Etzkowitz e Leydesdorff, 1997) as Instituições de Ensino Superior-Empresas-Estado 
(hélices) assumem um importante papel. Estes três agentes ou hélices também assumem cada 
vez mais o papel do outro em alguns aspectos. Neste contexto, são as IES a hélice capaz de 
empreender iniciativas de desenvolvimento socioeconómicas conjugando o ensino e a 
investigação com o preenchimento de lacunas existentes entre as empresas, a descoberta e a 
aplicação através de interacções, ligações e colaborações entre os diversos intervenientes 
(Kothari e Minogue, 2002). O Estado a sua actuação política na inovação justifica-se pela 
existência de falhas de mercado e também na promoção e implementação do sistema nacional 
ou regional de inovação, que incidem na necessidade de levar a cabo acções integradas que 
tenham em conta todos os elementos e agentes do sistema. 
A presente investigação tem como objectivo principal analisar o papel das Instituições de 
Ensino Superior no fomento da inovação, enquanto factor de desenvolvimento das regiões, 
enquadradas no modelo “Triple Helix” (Leydesdorff e Etzkowitz, 2000; Etzkowitz, 2002; Dzisah 
e Etzkowitz, 2009). Fundamentalmente, pretende-se analisar o desempenho das IES sob a 
perspectiva das empresas e a existência ou não de interligação e relações de cooperação com 
o sistema empresarial e quais tipos de colaboração de referência. O estudo empírico incide 
sobre as empresas de Castelo Branco, Guarda e Viseu. A preferência por estes distritos deve-
se à proximidade das regiões do interior do país e por entendermos que existiriam hipóteses de 
não se correlacionarem da mesma forma em relação ao processo de inovação e 
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desenvolvimento regional e na cooperação com as Instituições de Ensino Superior. Saliente-se 
que nestes três distritos estão sedeadas quatros IES, uma universidade (UBI- na Covilhã) e 
três Institutos Politécnicos (IPCB, IPG e IPV).  
O trabalho encontra-se estruturado em 5 pontos. Primeiro, no ponto dois efectua-se uma breve 
revisão bibliográfica relativa modelo de desenvolvimento Triple Helix no processo de inovação, 
que culmina com a apresentação de um modelo da Existência de Inovação e de interacção no 
Processo de Inovação na Perspectiva das Empresas, após o qual se definem as hipóteses a 
testar. Posteriormente, no ponto três apresenta-se a metodologia a utilizar no estudo e no 
ponto quatro analisam-se os resultados. Por fim, no ponto cinco e apresentam-se as 
conclusões. 
 
 
2- REVISÃO DE LITERATURA E HIPÓTESES  
O modelo “Triple Helix”, proposto por Leydesdorff e Etzkowitz (1996) foi criado com o objectivo 
descrever e caracterizar a interacção entre Instituições de Ensino Superior-Empresas-Estado 
(hélices) no processo de inovação e desenvolvimento das regiões. Este modelo, na linha de 
pensamento das abordagens sistémicas de inovação (sistemas de inovação nacional de 
Lundvall, 1992; Edquist, 1997 ou regionais de Cooke et al, 1997; Braczyk et al., 1998), 
contempla o relacionamento entre os diversos agentes do processo de inovação, realçando a 
interactividades entre os três actores ou hélices. O “Triple Helix”, tal como a abordagem dos 
sistemas de inovação, põe em causa a concepção linear de inovação apresentada por Kline e 
Rosenberg (1986), onde o sentido da inovação era unidireccional, com ligações em cadeira 
(Chain-Linked Model), no qual o processo de inovação tinha por base e estava contido nas 
empresas. O modelo defende que são importantes as três hélices (as Empresas, o Estado e as 
Instituições de Ensino Superior-IES) que se entrelaçam e interagem e actuam como uma 
espiral na promoção da inovação e do desenvolvimento das regiões. 
No modelo “Triple Helix”, o Estado delega a tomada de decisões e colabora com as 
autoridades regionais e outros intervenientes locais na dinamização das actividades de 
inovação e na redução de bloqueios do processo de inovação, contribuindo assim para o 
desenvolvimento das regiões. As Instituições de Ensino Superior (IES) desempenham um 
papel inovador na sociedade. Para além do tradicional papel de ensino, desenvolvem 
actividades de investigação, de transferência de conhecimento, formação empresarial e 
desenvolvimento da comunidade (Etzkowitz, 2002), cabendo-lhe uma terceira missão: a de 
dinamização económica e social enquanto instituições empreendedoras (Chaminade et al., 
2007). 
O modelo “Triple Helix” tem como base as IES que desempenham um papel importante no 
desenvolvimento económico e social (Etzkowitz, 2002), com as suas actividades 
empreendedoras. As suas actividades contribuem para o desenvolvimento da economia 
regional e nacional e permitem obter vantagens financeiras aos investigadores (Leydesdorff e 
Etzkowitz, 1996). Este papel ainda se revê de maior importância quando verificamos que as 
IES estão geograficamente descentralizadas, têm uma natureza organizativa mais flexível, têm 
recursos humanos e estruturais capazes de desempenharem e proporcionarem a realização de 
vários papéis no processo de inovação além dos tradicionalmente missionados. 
Este modelo “Triple Helix” assenta numa perspectiva evolucionista em que se considera que as 
relações entre Empresas, IES e Estado estão em constante transformação e as fronteiras são 
flexíveis. A acção de cada um dos actores ou hélices influencia a acção dos demais e também 
a sua própria actividade e altera-se ao longo do tempo (Etzkowitz, 2003; Coenen e Moodysson, 
2009).  
A evolução pode ser substancialmente diferente de região para região dependendo da 
instituição que assuma o papel de “organizador da inovação” (Ranga et al. 2008). As condições 
relevantes para a investigação e transferência tecnológica são, continuamente, alteradas em 
função da densificação das redes organizacionais que se desenvolvem no seio do “Triple 
Helix”, evidenciando assim o carácter evolutivo do modelo (Meyer et al., 2003). 
Mais recentemente, os desenvolvimentos no modelo “Triple Helix” configuram-no numa 
imagem metafórica comparando-o à cadeia de um DNA, em que as hélices se entrelaçam e se 
reestruturam no desenvolvimento das regiões (Leydesdorff e Etzkowitz, 2000; Dzisah e 
Etzkowitz, 2009). 
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Segundo Dzisah e Etzkowitz (2009), o modelo “Triple Helix” é composto por três elementos 
básicos: 
o Um papel proeminente das IES na inovação, a par das Empresas e do Estado 
numa sociedade baseada no conhecimento; 
o Uma relação de colaboração entre as três principais esferas institucionais em que 
o contexto de inovação é cada vez mais um resultado da interacção em vez de uma receita do 
Estado; 
o Além das funções que cada esfera institucional tem no processo de inovação, cada 
hélice ou agente: Estado, Empresa e IES, assume também o papel do outro em alguns 
aspectos. 
O modelo “Triple Helix” pode ser então uma plataforma na criação de novas instituições e 
novas formas de organização como por exemplo, centros de incubação de empresas e parques 
de ciência e tecnologia (Etzkowitz, 2003). Estas novas organizações, que surgem da 
cooperação Empresas/IES/Estado, constituem uma inovação na inovação e são um fenómeno 
global, uma vez que importam modelos organizacionais já existentes e adaptam-nos à sua 
medida, para promover desenvolvimento e competitividade das regiões. 
A estratégia no âmbito do “tripla hélice” pode resultar na criação de uma auto-geração dinâmica 
de desenvolvimento baseado em recursos intelectuais que são, em princípio, sempre 
renováveis e expansíveis (Dzisah e Etzkowitz, 2008). A inovação aparece como um fenómeno 
em permanente transição, resultante de uma série de iniciativas endógenas originadas a partir 
da acção conjunta das esferas privada, académica e pública (Etzkowitz, 2003; Meyer et al, 
2003; Leydesdorff, 2005). 
O modelo da “Triple Helix” tem sido usado, no que respeita a estudos empíricos, para analisar 
a dinâmica de empreendedorismo (Marques et al, 2005; Kim et al., 2008), para estudar o papel 
das Instituições de Ensino Superior empreendedoras na competitividade regional (Meyer et al, 
2003; Goktepe, 2003) e para proceder a estudos comparativos entre diversos sistemas 
nacionais e regionais de inovação (Park et al., 2003; Priego, 2003).  
Face ao exposto, propõem-se como modelo conceptual o representado através do esquema da 
figura 1. Este modelo resume a revisão de literatura e procura evidenciar os factores que 
influenciam a dinâmica empresarial de inovação, bem como a existência de cooperação entre 
os actores do processo de inovação no âmbito do modelo “Triple Helix”. 
No centro do processo de inovação estão as empresas e as outras hélices (Estado e IES) e o 
conceito de circulação “Triple Helix” (Dzisah e Etzkowitz, 2009). A dinamização do sistema 
circulatório nas esferas do “Triple Helix”, reduz os bloqueios de interacção e de cooperação e 
aumenta o movimento dentro e entre as esferas institucionais e desta forma o desenvolvimento 
sustentável das regiões.  
A dinâmica empresarial em termos de inovação está assim relacionada com o tipo, objectivos e 
fontes que levam a inovar. Os obstáculos e dificuldades poderão ser minimizados através da 
interacção e cooperação com as IES que poderão proporcionar benefícios quer para as 
empresas, quer para as próprias IES. O fluxo e interacção entre estas hélices permitirão às 
empresas o acesso a recursos especializados e novos conhecimentos e às IES a obtenção de 
conhecimentos práticos, de recursos financeiros e a realização da função social.  
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Tipo de 
Inovação

• Melhoria de produtos
• Novos produtos
• Processos produtivos
• Reorganização da gestão
• Alterações na organização do 

trabalho
• Sistemas de informação
• Inovação de marketing
• Inovação ecológica
• [Texto]

Objectivos

• Aumento da rentabilidade
• Aumento das vendas
• Satisfação do cliente
• Melhoria da imagem
• Expansão e actuação
• Melhorar a comunicação ou a 

partilha de informação dentro 
da empresa ou com outras 
empresas/instituições

• Adopção voluntária para a 
implementação de boas 
práticas ambientais

• [Texto]

Fonte de 
Inovação

• Empresas
• Clientes
• Trabalhadores
• Fornecedores
• Instituições de Ensino 

Superior
• Consultores
• Associações
• Outras instituições do Estado
• [Texto]

Prestação de serviços
Estudo de investigação

Formação de empregados
Utilização de equipamentos
Contratação de estagiários

Registo de patentes e outras 
protecções dos direitos de 

protecção intelectual
Disseminação, promoção e 

relações públicas
Promoção junto das empresas 

oportunidades de parcerias e de 
trabalhos em rede
Apoio a consultoria

Apoio nas negociações
Definição de estratégias para 
transferência de tecnologia

Apoio no inicio de Spin-offs e 
Start-ups

Participação no processo de 
incubação de empresas e parques 

de ciência e tecnologia
Patrocínio e reestruturação de 

cursos
Outra:

Instituições de Ensino Superior
Associações empresariais
Empresas de consultoria
Clientes e fornecedores
Centros Tecnológicos / 

Laboratoriais
Centros de formação técnica

Centrais sindicais
Câmaras Municipais

Direcções Centrais e Regionais

Compras comuns a fornecedores
Assistência a feiras e exposições

Realização de feiras locais
Publicidade conjunta
Promoção externa

Estudos de mercado
Marcas

Denominação de origem, etc
Estimulo das actividades 

tecnológicas ou criação de novos 
centros de investigação e 

desenvolvimento
Criação de vias que fomentam a 

participação directa das 
comunidades

Forma de Colaboração Parceiro Ideal Espaços de Inovação

Cooperação

• Introdução de novos 
produtos

• Melhoria dos processos 
de produção/inovação

• Acesso aos recursos 
altamente qualificados 
das Instituições de 
Ensino Superior

• Resolução de problemas 
técnicos que geraram a 
necessidade de pesquisa

• Redução de custos e 
riscos envolvidos em 
projectos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D)

• Acesso a novos 
conhecimentos 
desenvolvidos no meio 
académico

• Identificação de alunos 
para recrutamento futuro

• Acesso a estudos de 
mercado especializados

• Riscos elevados
• Falta de informação
• Falta de pessoal 

qualificado
• Reduzida dimensão de 

mercado
• Ausência de parceiros
• Falta de financiamento
• Burocracia das 

Instituições de Ensino 
Superior

• Apoio governamental
• Localização geográfica
• Duração dos projectos
• Diferença de nível de 

conhecimento entre as 
pessoas das Instituições 
de Ensino Superior e da 
Empresa envolvida na 
cooperação

• Realização da função 
social das Instituições de 
Ensino Superior 

• Obtenção de 
conhecimentos práticos 
sobre problemas 
existentes Incorporação 
de novas informações 
aos processos de ensino 
e investigação

• Obtenção de recursos 
financeiros adicionais

• Obtenção de recursos 
materiais adicionais 

• Prestígio para o 
investigador 

• Divulgação da imagem 
das Instituições de 
Ensino Superior 

Empresas

Instituições 
de Ensino 
Superior

Estado

Existência
de Inovação
nas Empresas

•B
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Fomentar SNI =>
Competitividade e  
Desenvolvimento
económico
.Subsidios para Inovação
.Beneficios fiscais
.Redução burocracia
.Acesso informação
.Promoção produtos
.Apoio logístico
.Justiça transparente
.Cooperação

 
Figura 1 - Modelo da Existência de Inovação e Cooperação no Processo de Inovação na 
Perspectiva das Empresas 
Fonte: Elaboração Própria 
 
A interligação entre as hélices e a processo de cooperação para a inovação geram benefícios, 
quer para as Instituições de Ensino Superior, quer para as Empresas (Segatto e Mendes, 
2001). Para as Instituições de Ensino Superior, a interacção e cooperação conduz aos 
seguintes benefícios: 
o Realização da função social da universidade; 
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o Obtenção de conhecimentos práticos sobre os problemas existentes; 
o Incorporação de novas informações aos processos de ensino e investigação; 
o Obtenção de recursos financeiros adicionais; 
o Obtenção de recursos materiais adicionais; 
o Prestígio para o pesquisador;  
o Divulgação da imagem da universidade. 
 
Para as empresas os benefícios mais importantes são: 
o Acesso aos recursos humanos altamente qualificados das universidades; 
o Resolução de problemas técnicos que geraram a necessidade da pesquisa; 
o Redução de custos e riscos envolvidos em projectos de I&D; 
o Acesso a novos conhecimentos desenvolvidos no meio académico;  
o Identificação de alunos para recrutamento futuro. 
O modelo realça assim, o papel das IES no desenvolvimento regional, sob o ponto de vista das 
empresas, uma vez que estas instituições são consideradas a hélice capaz de empreender 
iniciativas de desenvolvimento socioeconómico, harmonizando as suas funções básicas que 
são o ensino e a investigação, a que se acresce a função de incubadoras (Vang, et al. 2007) 
com capacidade de preencher o vazio que possa existir de conhecimento e na capacidade de 
descoberta e cooperação, bem como intermediário na colaboração entre os actores 
intervenientes no processo de inovação.  
O modelo aqui apresentado evidencia também o papel do Estado como elemento catalisador 
na promoção da justiça transparente, da cooperação, do apoio logístico e acesso a informação, 
bem como no investimento à inovação e definição e adopção de legislação que estimulem a 
inovação. Esta hélice pode ainda assumir um papel importante no estabelecimento da 
equidade territorial através dos benefícios fiscais que proporciona às empresas e instituições 
inovadoras. O Estado, no âmbito do modelo de inovação “Triple Helix”, é uma hélice importante 
na complementaridade dos actores Empresas e IES para o desenvolvimento e competitividade 
regional (Alberto e Ferreira, 2010). 
Deste modo, a dinâmica empresarial de inovação, nas regiões em estudo, está condicionada a 
atitudes pró-activas, requerendo fortes ligações entre as três esferas sob a forma de 
cooperação, que pode assumir várias modalidades de colaboração. Neste processo é 
importante encontrar o parceiro ideal (IES, associações empresariais, …) sendo possível 
encontrar diversas formas de interligação nos espaços de inovação. Estes espaços são assim 
encarados como dinamizadores da cooperação contribuindo para estimular a inovação. No 
contexto da “Triple Helix” a dinâmica dos espaços de inovação (Etzkowitz, 2002), que deve ser 
encarada a nível internacional, nacional e regional. Ao nível regional, a sobreposição das 
esferas entre a IES-Empresas-Estado permite a interactividade de conhecimento, o consenso e 
os espaços de inovação. Etzkowitz (2002) refere mesmo que estes espaços de inovação são 
criados como consequência de uma mudança de valores entre os promotores de 
desenvolvimento económico e regional.  
Resumindo, o modelo da figura 1, apresentado nesta investigação, pretende determinar, pela 
perspectiva das empresas, a existência de dinâmicas de inovação e de cooperação entre as 
Empresas, as Instituições de Ensino Superior e o Estado. Estabelece a relação que permite 
saber a forma de colaboração, o parceiro ideal, os espaços de inovação adoptados, assim 
como o tipo de inovação, os objectivos pretendidos com a inovação, as fontes e os benefícios 
para os actores do processo de inovação (Empresas, IES e Estado). Além disso, permite 
identificar as principais dificuldades que as empresas encontram para inovar. 
Espera-se ainda que este modelo permita, entre outros aspectos, conhecer a relação entre os 
vários factores, as suas implicações sobre o desempenho empresarial em termos de inovação 
e proporcionar informação útil para estabelecer medidas que estimulem e promovam a 
capacidade de inovação. Para validar o modelo proposto formularam-se um conjunto de 
hipóteses que irão ser testadas empiricamente.  
A primeira hipótese deste trabalho procura salientar a influência do comportamento das 
empresas relativo ao processo de inovação nomeadamente no que diz respeito aos principais 
tipos de inovação introduzidos pelas empresas e nos motivos ou razões que as levam a inovar. 
O processo pelo qual as empresas colocam em prática o “design” do produto e os 
procedimentos de produção, que são novos para elas, para o universo das empresas ou para o 
país, é um processo amplo (Nelson e Rosenberg, 1993) e vai para além das actividades de 
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Investigação e Desenvolvimento (I&D), para incluir melhorias contínuas na concepção e 
qualidade dos produtos, mudanças na organização e nas rotinas de gestão, criatividade no 
marketing e ainda alterações nos processos de produção que diminuam os custos, melhorem 
a eficiência e assegurem o crescimento sustentado (Mytelka e Farinalli, 2000).  
Assim, existem diferenças significativas nas empresas relativamente aos objectivos que 
estiveram subjacentes ao desenvolvimento da introdução de inovações. Estes diferem de 
empresa para empresa, consoante o sector, o tamanho e a sua disposição para inovar 
(Conceição e Ávila, 2001; Natário et al, 2006). Além disso, o tipo de inovação mais radical ou 
mais incremental também denota a atitude mais pró-activa ou mais reactiva da empresa em 
matéria de inovação. A maioria das empresas não realizam inovações radicais, mas todas 
podem fazer inovações incrementais (Fagerberg, 2004). Estas últimas, podem resultar de uma 
aprendizagem informal realizada no dia-a-dia laboral. As inovações incrementais podem 
ocorrer quando as empresas adoptam e utilizam novos produtos, novos processos ou novas 
formas de organização desenvolvidos por terceiros, que elas adaptam às suas necessidades. 
Tendo em conta estas considerações estabeleceu-se como primeira hipótese: 
H1: A dinâmica empresarial de inovação está associada ao tipo de inovação introduzido 
e aos objectivos das empresas para inovar 
A inovação está enraizada nos processos de aprendizagem interactiva (Andersen et al., 2002). 
A aprendizagem interactiva é um processo que tem lugar quando os agentes interagem com 
outros agentes para criar, desenvolver e trocar conhecimento, informação e outros recursos. 
Assim, a segunda e terceira hipóteses, partindo do modelo “Triple Helix” procuram analisar o 
relacionamento interactivo entre os diversos agentes (hélices) para fomentar o processo de 
inovação. Segundo o modelo as três hélices: Empresas, Estado e Instituições de Ensino 
Superior, estão entrelaçadas e interagem entre si transferindo conhecimento eficiente, 
identificando e aumentando a aplicabilidade das descobertas científicas (Etzkowitz e 
Leydesdorff, 2000), estimulando a inovação e a dinâmica territorial de inovação. O coração da 
inovação e do desenvolvimento económico está no conceito de Circulação “Triple Helix” e a 
interacção do modelo é o fluxo de sangue (Dzisah e Etzkowitz, 2009). Através das artérias é 
dinamizado o sistema circulatório nas esferas do “Triple Helix”, a redução dos bloqueios de 
interacção aumenta o movimento dentro e entre as esferas institucionais e desta forma o 
desenvolvimento sustentável. Este conceito de Circulação “Triple Helix”, apresentado por 
Dzisah e Etzkowitz (2009), baseia-se numa estratégia de circulação e sociedade, onde as 
esferas interagem aumentando as oportunidades para o desenvolvimento socioeconómico 
rápido, próprio para uma sociedade baseada no conhecimento.  
Os elementos críticos de circulação “Triple Helix” são as pessoas, as ideias, as inovações e os 
seus sub-elementos, que auto-geram uma dinâmica de desenvolvimento baseado em recursos 
intangíveis (Dzisah e Etzkowitz, 2008). Os actores encadeiam-se entre si na promoção do 
processo de inovação através de um conjunto de comunicações, redes e organizações 
requerendo reorganização no sentido de dar correspondência às necessidades de cada um e 
de acordo com os recursos existentes (Dzisah e Etzkowitz 2009). A interacção e o processo de 
cooperação para a inovação produz benefícios, quer para as Instituições de Ensino Superior, 
quer para as Empresas (Segatto e Mendes, 2001) e pode ser condicionada pelo 
comportamento do Estado. 
A função do Estado vai além do tradicional papel de correcção das possíveis falhas de 
mercado, de desenvolvimento de diversos instrumentos para favorecer a capacidade de 
inovação tecnológica num país ou região e accionar políticas de promoção da inovação 
(Busom, 1999). O Estado deve intervir em actividades com possível aplicação comercial directa 
e cujos resultados têm aplicações de direito de propriedade, para garantir algum retorno aos 
investidores (McFetridge, 1995). É importante também a intervenção do Estado ao nível dos 
subsídios ou outras formas de apoio de inovação: benefícios fiscais, bonificações de juros, 
garantias públicas em condições favoráveis, etc. quer proporcionado investigação aplicada, o 
desenvolvimento pré-concorrencial e os auxílios de Estado na definição e disciplina das regras 
de concorrência e para aceder a estes auxílios e das compras públicas. Face a estas 
considerações estabeleceu-se as seguintes hipóteses: 
H2: A interacção no âmbito do modelo “Triple Helix” com as IES influencia a dinâmica 
inovação  
H3: A interacção no âmbito do modelo “Triple Helix” com o Estado influencia a dinâmica 
de inovação  
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A cooperação é fundamental e um veículo eficaz para estimular o desenvolvimento de 
processos de inovação empresarial e territorial (Lundvall, 1992; Edquist, 1997; Bramanti, 1999; 
Vang et al, 2007). As relações em rede de cooperação facilitam a produção e transmissão do 
fluxo de conhecimento, determinam a performance inovadora das empresas e influenciam o 
processo territorial de inovação.  
Segundo Verspagen e Fagerberg (2009) podem-se apontar algumas razões para as empresas 
cooperarem entre si e com outras organizações quando inovam. Muitas vezes, a inovação 
depende de alianças estratégicas, mais ou menos formais, que permitem às empresas 
complementar o conhecimento que possuem com o conhecimento de outras organizações. A 
cooperação é ainda mais importante quando se verifica que as inovações tendem a ser cada 
vez mais complexas, envolvendo, por vezes, um conjunto de tecnologias, conhecimentos e 
competências existentes noutros sectores. Subsequentemente as empresas têm de obter o 
conhecimento e as competências complementares através dos “stockholders”, parceiros, e têm 
de coordenar as diferentes actividades que conduzirão ao produto final. A inovação também 
envolve sempre um certo grau de risco. Assim a cooperação com outras organizações poderá 
permitir que as empresas partilhem este risco com os seus parceiros 
É a supremacia da lógica de cooperação sobre a lógica de concorrência (Alberto e Ferreira, 
2010). No âmbito das relações de cooperação entre empresas e as Instituições de Ensino 
Superior, Plonski (1999) apresenta exemplos de iniciativas que facilitam e permitem a sua 
concretização: 
o Participação de empresários no conselho de administração das universidades, já possível 
pelo RJIES (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior) e de docentes nos órgãos 
sociais das empresas. 
o Visitas de directores das IES às empresas; 
o Destaque a empresários que promovam a inovação e a cooperação com as IES; 
o Mesas-redondas para discussão; 
o Encontros para intercâmbio de informações; 
o Sistematização e suporte à contratação de estagiários; 
o Estágios de professores nas empresas; 
o  Investigações tecnológicas em parceria; 
o Parceria de suporte financeiro para o desenvolvimento de teses; 
o Serviço de resposta rápida de informação tecnológica e de consultorias técnica ou de 
gestão; 
o Implantação e gestão de núcleos de desenvolvimento de tecnologia em parceria; 
o Partilha de equipamentos, cedidos pela empresa à universidade; 
o Actividades com ex-alunos que estão em actividade nas empresas; 
o Utilização do estágio, enquanto disciplina, como meio de troca de informações; 
o Pólos, parques tecnológicos e incubadoras; 
o Programa de gestão tecnológica; 
o Programa de educação contínua; 
o Cursos de extensão e cursos extraordinários;  
o Programas de educação à distância. 
 
A adopção de diversas formas ou tipologias de colaborações (relações pessoais formais e 
informais, o envolvimento de uma Instituição de Intermediação, acordos formais com ou sem 
objectivos definidos e acordos com objectivos estratégicos de longo prazo) (Segatto e Mendes, 
2001) influencia os desempenhos dos diferentes actores na dinâmica de inovação. Face a 
estas considerações estabeleceu-se a seguinte hipótese:  
H4: As formas de colaboração influenciam a dinâmica de inovação 
No contexto da “Triple Helix” surge a dinâmica dos espaços de inovação (Etzkowitz, 2002). Os 
espaços de inovação envolvem formas de interligação entre os actores de inovação 
destacando-se o apoio ao associativismo, o financiando de projectos que fomentem a 
cooperação entre as empresas locais e a identificação de novos canais de distribuição dos 
seus produtos no mercado, as compras comuns a fornecedores, a participação e assistência a 
Feiras e Exposições, a realização de Feiras Locais, a publicidade conjunta, a promoção 
externa, os estudos de mercado, as marcas e as denominações de origem, entre outras 
(Lamas, 2007).  
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No desenvolvimento do processo de inovação, segundo Etzkowitz (2002), os espaços de 
inovação assumem um papel relevante, envolvendo três estádios ou espaços: de 
conhecimento, de consenso e de inovação. No espaço de Conhecimento, os diferentes actores 
trabalham para melhorar as condições locais de inovação, relacionando o Investimento e o 
Desenvolvimento com outras actividades relevantes. As Instituições de Ensino Superior 
assumem-se como o potencial de conhecimento e de desenvolvimento económico regional, 
semelhantes aos institutos de pesquisa.  
 
No espaço de Consenso, as ideias e as estratégias são geradas num modelo de “Triple Hélice” 
de múltiplos e recíprocos relacionamentos entre os sectores académico, público e privado. 
Estes são locais, onde as novas empresas de alta tecnologia necessitam de um ambiente para 
nascerem e se desenvolverem. Onde têm apoio organizacional para promoverem a sua 
actividade. Finalmente no espaço Inovação o objectivo é articular consenso e trazer novos 
actores tais como empresas de capital de risco, aconselhamento de negócios, assistência 
técnica e financiamento para a criação de novas empresas.  
Os espaços de inovação geram interactividade de conhecimento e consenso e são promotores 
de processos de inovação e de desenvolvimento do económico e regional. Os espaços de 
inovação são importantes para estimular as relações entre a rede actores (Lamas, 2007). A 
quinta hipótese foi então formulada como: 
H5: A utilização de espaços de inovação no âmbito da cooperação influencia a dinâmica 
de inovação 
 
3. METODOLOGIA  
Com este trabalho pretende-se efectuar uma investigação em torno de modelos que afirmam a 
existência de relações, ligações e sinergias entre os três tipos de actores no processo de 
inovação: o Estado, as Instituições de Ensino Superior e as Empresas. O estudo foi realizado 
sob a óptica que as empresas têm a quota-parte mais prática e o culminar do processo de 
inovação, no âmbito do produto, processo ou mercado.  
Como parte integrante deste estudo, foi efectuado um inquérito por questionário às empresas 
da Guarda, Viseu e Castelo Branco, com o objectivo de compreender a dinâmica empresarial 
de inovação destes distritos e identificar as vantagens da cooperação, particularmente com as 
IES e quais os principais problemas encontrados. 
A população deste estudo contempla todas as empresas com endereço electrónico dos 
Distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu66. A preferência por estes distritos deve-se à 
proximidade das regiões do interior do país e por entendermos que existiriam hipóteses de não 
se correlacionarem da mesma forma em relação ao processo de inovação e desenvolvimento 
regional e na cooperação com as Instituições de Ensino Superior. Saliente-se que nestes três 
distritos estão sedeadas quatros IES, uma universidade (UBI- na Covilhã) e três Institutos 
Politécnicos (IPCB, IPG e IPV). 
A opção recaiu sobre o questionário que foi elaborado e enviado para todas as empresas com 
correio electrónico dos distritos anteriormente referidos. O questionário baseou-se nas 
hipóteses apresentadas na secção anterior e focou apenas os indicadores mais pertinentes 
sem sobrecarregar as empresas. Os dados foram recolhidos através de respostas “online” ao 
questionário via correio electrónico, durante os meses de Julho a Novembro de 2010.  
Depois de concluída a actualização de dados, os mesmos foram seleccionados, o que deixou 
um total de 47 inquéritos respondidos, 18 de Castelo Branco e 18 da Guarda e 11 de Viseu, 
dados estes que definem a amostra e que, depois de tratados, resultaram nas conclusões que 
serão posteriormente apresentadas.  
A análise dos resultados67 tem como suporte a estatística descritiva sob a forma de 
distribuições de frequência para algumas variáveis, calculando-se as percentagens.  

                                                      
 
 
66 Das empresas obtidas da base de dados do INE que dispunham de correio electrónico 201 empresas pertencem ao 
distrito de Castelo Branco, 149 ao distrito da Guarda e 362 dizem respeito ao distrito de Viseu. 
67 Para a análise estatística de dados utilizou-se o software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) na versão 18.0 for Windows, que se demonstra como um programa aconselhado no estudo de correlações 
entre fenómenos (Quivy e Campenhoudt, 1992) 
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Para explorar as relações entre os factores e a dinâmica empresarial de inovação, decidiu-se 
utilizar uma técnica estatística, descritiva e inferencial, denominada análise de cluster e 
consequentemente testes de diferenças múltiplas de médias, para verificar as hipóteses 
formuladas e aferirmos as características únicas de cada cluster.  
 
 
4.  TRATAMENTO DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A amostra deste estudo é constituída por 47 empresas, que responderam ao inquérito, e que 
estão repartidas pelos 3 distritos em análise da seguinte forma: 38% pertencem, 
respectivamente, ao distrito de Castelo Branco e da Guarda e 24% ao distrito de Viseu (Gráfico 
1).  

Gráfico 1 – Repartição da Amostra pelos Distritos 

Castelo 
Branco

38%

Viseu
24%

Guarda
38%

 
Das empresas inquiridas a grande maioria são empresas com actividades no sector dos 
serviços (60%). À indústria e à construção coube, respectivamente, 15% da amostra, seguindo-
se o sector do comércio com cerca de 6% e, por fim, a agricultura, pecuária, silvicultura ou 
pescas representa cerca de 4% das empresas inquiridas (Quadro 1).  
 

Quadro 1 – Sector de Actividade 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 Agricultura e Pescas 2 4,3 4,3 4,3 
Indústria 7 14,9 14,9 19,1 

Comércio 3 6,4 6,4 25,5 

Construção 7 14,9 14,9 40,4 

Serviços 28 59,6 59,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 
Na amostra de empresas predominam as que têm mais de cinco anos. De salientar que 
Castelo Branco é o Distrito que tem maior percentagem de empresas mais jovens e Guarda o 
que tem maior percentagem de empresas mais antigas (Quadro 2).  
 

Quadro 2- Idade das Empresas 

 
Distrito (%) 

% 
 

Castelo 
Branco Guarda Viseu 

Idade < 5 anos 22 11 18 17 
> 5 anos 78 89 82 83 

Total (%) 100 100 100 100 
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Relativamente ao tamanho das empresas da amostra verifica-se (Quadro 3) que a grande 
maioria (45%) têm menos de 10 trabalhadores, 30% têm entre 11 a 49 trabalhadores e apenas 
2 % têm com mais de 250 trabalhadores. 
 

Quadro 3- Tamanho das Empresas segundo o nº de Trabalhadores 

 

Tamanho em %  
 

% Até 10 
trabalhadores 

11 e 49 
Trabalhadores

50 e 249 
Trabalhadores

+250 
Trabalhadores 

Idade < 5 anos 19 14 18 0 17 
> 5 anos 81 85 82 100 83 

Total 45 30 23 2 100 

 
Analisando o tipo de inovação introduzido pelas empresas nos últimos 3 anos (Quadro 4) 
verifica-se que apenas 30% delas introduziram novos produtos, sendo o distrito de Castelo 
Branco o mais representativos com 39%, seguido de Viseu com 27% das respostas positivas. 
Ao nível da introdução de melhoria de produtos (inovação incremental), 28% das empresas 
responderam que introduziram este tipo de inovação, continuando Castelo Branco a destacar-
se pela positiva e neste caso Viseu a destacar-se pela negativa. 
 

Quadro 4 – Tipo de Inovação introduzido pelas Empresas nos últimos 3 anos 

Tipo de inovação (%) 
Castelo Branco Guarda Viseu Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Novos Produtos 39 61 22 78 27 73 30 70 

Melhoria Produtos 39 61 22 78 18 81 28 72 
Processos 6 94 33 67 36 64 23 77 

Reorganização da Gestão 17 83 17 83 18 82 17 83 
Reorganização Trabalho 33 67 11 89 9 91 19 81 
Sistema de Informação 33 67 39 61 45 55 40 60 

Marketing 17 83 0 100 0 100 6 97 
Inovação Ecológica 6 94 22 78 18 82 15 85 

 
Podemos também constatar que as empresas inquiridas apostaram menos na inovação de 
processos que nos tipos anteriores. O Distrito de Viseu foi o que registou maior percentagem 
de empresas que introduziram processos de inovação por oposição a Castelo Branco. Ao nível 
de reorganização da gestão e do trabalho apenas, respectivamente, 17% e 19% das empresas 
introduziram inovações. Saliente-se que estes tipos de inovação são em termos estratégicos 
importantes para a perspectiva de processos internos da empresa. 
Quanto à introdução de inovações nos sistemas de informação, cerca de 40% das empresas 
referiram que investiram neste tipo de inovação, provavelmente sob a forma de computadores. 
A aposta em inovações em Marketing, também não é uma realidade para as empresas em 
análise e só Castelo Branco registou este tipo de inovação. Todavia, por oposição, a introdução 
de inovação Ecológica, começa já a fazer parte das preocupações das empresas, quer seja o 
resultado de legislação quer de iniciativa própria. 
Se procurarmos aferir se as empresas introduziram inovação recorrendo a apoio das IES ou se 
o fizeram isoladamente (Quadro 5) podemos constatar que apenas 6% das empresas 
inquiridas tiveram apoio das Instituições de Ensino Superior para inovar e 34% delas não 
introduziram qualquer tipo de inovação nos três últimos anos. O distrito de Castelo Branco foi 
aquele que teve maior percentagem de empresas que inovaram com recurso às IES e no 
distrito da Guarda nenhuma empresa recorreu ao apoio de uma IES para inovar. 
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Quadro 5 – Introdução de Inovação individual ou com IES 

A empresa introduziu nos últimos três 
anos inovação do produto ou processo 

Distrito 
Total 

Castelo Branco Guarda Viseu 

Não 
Nº 5 7 4 16 
% 28% 39% 36% 34% 

Sim, com apoio de uma IES Nº 2 0 1 3 
% 11% 0% 9% 6% 

Sim, sem apoio de uma IES Nº 11 11 6 28 
% 61% 61% 55% 60% 

Total Nº 18 18 11 47 
% 100% 100% 100% 100% 

 
O principal motivo apresentado pelas empresas para não colaborar com as IES prende-se com 
o facto de não ser aplicável (29%), seguindo-se a complexidade de processos (22%) (Quadro 
6). O tempo de resposta e o desconhecimento, respectivamente, para 17% das empresas 
inquiridas, também ajudaram a não procurar a cooperação com IES. 
 

Quadro 6: Motivo para a não colaboração com uma IES 
  Número % 

Desconhecimento 7,00 17 
Complexidade de processos 9,00 22 

Custo elevado 6,00 15 
Tempo de resposta 7,00 17 

Não aplicável 12,00 29 
 
Em termos de dificuldades sentidas pelas empresas para inovar, (Quadro 7), os principais 
obstáculos apontados pelas empresas são a falta de financiamento (19%), a reduzida 
dimensão de mercado e a falta de pessoal qualificado (respectivamente com 13%), a falta de 
apoio governamental e os riscos elevados (respectivamente com 12%). Apesar da ausência de 
parcerias com as IES podemos verificar que as empresas não entendem a burocracia com 
estas instituições (3%), nem a duração dos projectos (1%) ou mesmo a localização geográfica 
(5%), como factores inibidores para o investimento em inovação.  
O total das empresas ao colocarem a falta de financiamento (19%) e a ausência de apoio 
governamental (13%) como principais inibidores do investimento em inovação, permeiam o 
Estado como parceiro “entrave”, em vez da IES (2%). Relevante, também, é assinalar a taxa de 
14% atribuída à razão da reduzida dimensão de mercado, mas é justificável com a ausência de 
investimento em marketing. A falta de informação, opção escolhida por 10% das empresas é 
relevante se a relacionarmos com a falta de pessoal qualificado. 
 

Quadro 7 - Obstáculos ao investimento em inovação 

Obstáculos ao investimento em inovação Respostas 
positivas % 

Riscos elevados 9 12,33% 
Falta de informação 8 10,96% 

Falta de pessoal qualificado 10 13,70% 
Reduzida dimensão de mercado 10 13,70% 

Ausência de parceiros 6 8,22% 
Falta de financiamento 14 19,18% 

Burocracia das Instituições de Ensino Superior 2 2,74% 
Apoio governamental 9 12,33% 

Localização geográfica 4 5,48% 
Duração dos projectos 1 1,37% 

Diferença de nível de conhecimento 0 0,00% 
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Para classificar a empresa em termos de dinâmica de inovação escolheram-se como variáveis 
o registo de patentes, contribuição de uma IES para o processo de inovação, a avaliação da 
colaboração com uma IES, os investimentos públicos obtidos para financiar processos de 
inovação nos últimos 5 anos, a introdução de inovação e a introdução de inovação sem 
colaboração das IES nos últimos 3 anos. A utilização da metodologia da análise de clusters 
mostrou-se adequada e as variáveis de realização de objectivos utilizadas para classificar as 
empresas foram todas significativas para a solução encontrada, como podemos verificar pelos 
resultados da análise ANOVA, constantes do Quadro 8. 
 
Quadro 8 – Análise ANOVA 

 
A aplicação da análise de clusters permitiu distinguir 3 padrões comportamentais das empresas 
relativamente à sua dinâmica de inovação (Quadro 9). O cluster 1 onde os resultados obtidos 
em termos de dinâmica de inovação são a um nível médio, pode ser caracterizado por ter uma 
atitude activa em termos de inovação e cooperação, o cluster 2 constituído pelas empresas 
com melhores resultados na dinâmica de inovação, é qualificado por ser pró-activo em termos 
de inovação e o cluster 3 é classificado por ter ausência de inovação e uma atitude negativa 
em termos de cooperação. O grupo 1 é constituído por 25 empresas, o grupo 2 por 10 
empresas e o grupo 3 por 12 empresas. 
 

Quadro 9 - Constituição dos Clusters 

Centros de Clusters Finais 
Cluster 

1 2 3 
N=25 N=10 N=12 

A empresa registou patentes nos últimos 5 anos 0 1 0 
Contribuição de uma Instituição de Ensino Superior 

para o processo de inovação 
4 4 2 

Avaliar a colaboração com uma IES 4 2 2 
A empresa obteve nos últimos 5 anos investimentos 

públicos para financiar processos de inovação 
0 1 0 

Introdução de inovação 1 1 0 
A empresa introduziu nos últimos 3 anos inovação 

sem IES 
1 1 0 

 
Para interpretar o modo como se estabeleceu a relação entre as variáveis explicativas e a 
variável dependente da dinâmica de inovação recorreu-se à análise das diferenças de médias 
dos grupos.  
Podemos observar que relativamente os tipos de inovação o grupo 2 mais pró-activo destaca-
se dos grupos 1 e 3 (Quadro 10). A dinâmica empresarial de inovação está associada à 
introdução de novos produtos, no qual se verifica que os grupos 2 e 3 apresentam melhores 

 Mean 
Square df 

Mean 
Square df 

F Sig. 

A empresa registou patentes nos 
últimos 5 anos 

3,903 2 ,373 44 10,467 ,000 

Contribuição de uma Instituição de 
Ensino Superior para o processo de 
inovação 

11,622 2 ,446 44 26,082 ,000 

Avaliar a colaboração com uma IES 11,550 2 ,558 44 20,692 ,000 
A empresa obteve nos últimos 5 anos 
investimentos públicos para financiar 
processos de inovação 

1,376 2 ,184 44 7,472 ,002 

Introdução de Inovação  1,993 2 ,149 44 13,356 ,000 
A empresa introduziu nos últimos 3 
anos inovação sem IES 

1,656 2 ,182 44 9,102 ,000 
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valores que o grupo 1, e à introdução de inovação em Marketing, com o grupo 2 a destacar-se 
dos restantes. 
 

Quadro 10 - Diferenças de Médias entre Grupos – Tipos de Inovação 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference 

Inovação_melhoria_Produtos ,628 2 ,314 1,573 ,219   
Inovação_novos_produtos 1,403 2 ,702 3,663 ,034 2,3>1 
Inovação_Processos ,099 2 ,049 ,261 ,771   
Inovação_Reorganização ,262 2 ,131 ,903 ,413   
Inovação_Reog_Trabalho ,420 2 ,210 1,347 ,270   
Inovação_sist_informação ,159 2 ,080 ,314 ,732   
Inovação_Marketing ,709 2 ,354 7,422 ,002 2>3,1 
Inovação_Ecológica ,497 2 ,249 2,004 ,147   

 
As diferenças entre os grupos são significativas para os objectivos que levam as empresas a 
inovar. Neste caso, verificamos que as empresas do grupo 1 elegem a melhoria da 
comunicação como sendo a principal fonte para inovar. No entanto, não se verificaram 
diferenças significativas entre os grupos nos seguintes objectivos para inovar: aumento da 
rentabilidade, aumento das vendas, melhoria da imagem, expansão e actuação e adopção 
voluntária (Quadro 11).  
 

Quadro 11- Diferenças de Médias entre Grupos - Objectivos para Inovar 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference

Aumento da rentabilidade ,646 2 ,323 1,486 ,237  
Aumento das vendas ,744 2 ,372 1,620 ,209  
Satisfação do cliente ,678 2 ,339 1,348 ,270  
Melhoria da imagem ,310 2 ,155 ,789 ,460  

Melhorar a comunicação ,674 2 ,337 3,252 ,048 1>3,2 
Adopção voluntária ,208 2 ,104 1,075 ,350  

 
No que respeita a desigualdades na interacção com as IES na dinâmica de inovação, observa-
se também um pequeno número de diferenças entre os clusters (Quadro 12). As empresas que 
integram o cluster 1, por oposição às do cluster 2 e 3, são as que evidenciam uma maior 
facilidade de cooperação com as IES. Todavia as empresas do cluster 2, mais pró-activo, são 
as que mais interagem com as IES para aceder a estudos de mercado especializados. 
Saliente-se que o maior distanciamento das IES, verificada no cluster 3, influencia de forma 
negativa os canais de comunicação, conduzindo a menor cooperação e a menores relações 
em rede e por conseguinte condiciona a dinâmica empresarial de inovação.  
 

Quadro 12 - Diferenças de Médias entre Grupos – Interacção com as IES benefícios das 
Empresas 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference

Facilidade de cooperação com as 
Instituições de Ensino Superior 6,353 2 3,177 5,486 ,007 1>3,2 

Introdução de novos produtos ,081 2 ,040 ,302 ,741  
Melhoria dos processos de 

produção/inovação ,599 2 ,300 1,211 ,308  

Acesso aos recursos altamente 
qualificados das Instituições de Ensino 

Superior 

,310 2 ,155 ,789 ,460  

Resolução de problemas técnicos que 
geraram a necessidade de pesquisa 

,674 2 ,337 3,252 ,048 1>3,2 
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Redução de custos e riscos envolvidos em 
projectos de Pesquisa e Desenvolvimento 

,208 2 ,104 1,075 ,350  

Acesso a novos conhecimentos 
desenvolvidos no meio académico 1,050 2 ,525 2,296 ,113  

Acesso a estudos de mercado 
especializados ,957 2 ,479 4,925 ,012 2>3,1 

 
Do ponto de vista das empresas, estas entendem que as IES têm mais benefícios se houver 
interacção principalmente porque acedem a conhecimentos práticos sobre problemas 
existentes (Quadro 13). Neste caso, continuam a ser os grupos 2 e 1, os mais inovadores, que 
registam diferenças significativas e consideram haver ganhos para as IES resultantes da 
interacção destas com as empresas. 
 

Quadro 13- Diferenças de Médias entre Grupos – Interacção e benefícios das IES 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference

Realização da função social das 
Instituições de Ensino Superior ,099 2 ,049 ,261 ,771  

Obtenção de conhecimentos 
práticos sobre problemas existentes 1,136 2 ,568 2,754 ,075 2,1>3 

Incorporação de novas informações 
aos processos de ensino e 

investigação 
,194 2 ,097 ,464 ,632  

Obtenção de recursos financeiros 
adicionais ,099 2 ,049 ,261 ,771  

Prestígio para o investigador 
,424 2 ,212 ,895 ,416  

Divulgação da imagem das 
Instituições de Ensino Superior ,942 2 ,471 1,926 ,158  

 
Em relação à interacção com o Estado, a outra hélice do modelo, as diferenças entre os 
clusters são significativas particularmente aos níveis do financiamento em subsídios para a 
inovação e I&D, através dos benefícios fiscais para actividades de inovação na empresa e na 
redução da burocracia (Quadro 14). O padrão é idêntico ao já observado anteriormente, em 
que o cluster 2 se destaca dos restantes por ter uma maior interacção com o Estado para obter 
financiamento e benefícios fiscais para a inovação e actividades I&D, e desta forma sente 
menor necessidade de redução da burocracia.  
 

Quadro 14 - Diferenças de Médias entre Grupos – Interacção com o Estado 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference

Financiamento directo (subsídios) 
para inovação e I&D 1,498 2 ,749 6,413 ,004 2>1,3 

Benefícios fiscais (em sede de IRC) 
para actividades de inovação na 

empresa 
1,396 2 ,698 4,074 ,024 2,1>3 

Redução da burocracia (governo 
electrónico) 1,538 2 ,769 3,315 ,046 1>3>2 

Promoção dos produtos da região 
,262 2 ,131 ,903 ,413  

Apoio logístico (infra-esturas 
básicas como por ex: terrenos em 
parques, acessos, saneamento, 

redes digitais) 

,766 2 ,383 2,370 ,105  

Funcionamento transparente da 
justiça ,019 2 ,009 ,429 ,654  
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As formas de colaboração entre as empresas e as Instituições de Ensino Superior que mais 
influenciam a dinâmica de inovação são os estudos de investigação, a formação de 
empregados e a contratação de estagiários. No mesmo âmbito que as anteriores, o cluster 2, o 
mais pró-activo, é aquele que continua a registar melhores valores nestas variáveis aludindo ter 
uma maior propensão para cooperar (Quadro 15). 
 

Quadro 15 - Diferenças de Médias entre Grupos – Formas de Cooperação 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference

Prestação de serviços ,022 2 ,011 ,063 ,939  
Estudo de investigação ,491 2 ,246 2,719 ,077 2,3>1 

Formação de empregados ,600 2 ,300 4,311 ,020 2,1>3 
Utilização de equipamentos ,169 2 ,084 1,404 ,256  
Contratação de estagiários 1,212 2 ,606 4,005 ,025 1,2>3 

Apoio a consultoria ,079 2 ,039 1,924 ,158  
Patrocínio e reestruturação de 

cursos ,055 2 ,027 ,649 ,527  

Outra: ,019 2 ,009 ,429 ,654  

 
Quadro 16 - Diferenças de Médias entre Grupos –Espaços de Inovação 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Average 
Diference

Compras comuns a fornecedores 
,377 2 ,189 1,709 ,193  

Assistência a feiras e exposições 1,461 2 ,731 3,423 ,042 1>3,2 
Realização de feiras locais ,106 2 ,053 ,299 ,743  

Publicidade conjunta ,232 2 ,116 ,795 ,458  
Promoção externa ,191 2 ,096 ,985 ,382  

Estudos de mercado ,075 2 ,037 ,895 ,416  

 
As diferenças entre os grupos são significativas ainda para os espaços de inovação 
particularmente em termos de participação em feiras e exposições (Quadro 16). Neste caso é o 
grupo 1, com uma atitude média em termos de inovação a destacar-se dos outros grupos com 
melhores resultados (Quadro 16).  
Os métodos quantitativos permitiram desenhar perfis comportamentais das empresas em 
termos de inovação e encontrar maior ou menor proximidade entre esses padrões. Tendo em 
conta estes perfis, é possível inferir que as condições que estão associadas a uma atitude mais 
activa e pró-activa em termos de inovação e, por conseguinte, à melhor dinâmica de inovação 
são: 
- os diferentes tipos e objectivos das empresas para inovar nomeadamente ao nível da 
introdução de novos produtos e de inovação em marketing e quando procuram melhorar a 
comunicação, verificando-se assim a hipótese 1; 
- a facilidade de cooperação com as IES e a interacção com as IES produzindo benefícios para 
as empresas em termos de acesso a estudos de mercado especializados e para a IES na 
obtenção de conhecimentos práticos sobre problemas existentes (hipótese 2);  
- a interacção no âmbito do modelo “Triple Helix” com o Estado, em termos de financiamento 
directo através de subsídios para a inovação e I&D, de benefícios fiscais, em sede de IRC, 
para actividades de inovação e quando há redução de burocracia (governo electrónico) 
(confirmando a hipótese 3);  
- os diversos tipos de colaboração com as IES adoptados pelas empresas sob a forma de 
estudos de investigação, a formação de empregados e a contratação de estagiários (hipótese 
4);  
- a maior participação em espaços de inovação sob a forma de participação e assistência a 
feiras e exposições (confirmando a hipótese 5). 
 



 
 

447 
 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho procurou-se analisar os factores que influenciam o investimento em inovação e 
em cooperação das Empresas dos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu, tendo em 
conta o modelo proposto no âmbito do “Triple Helix”. Da análise dos resultados constata-se que 
a maioria das empresas investe em inovação sem recorrer à cooperação das IES, contudo as 
empresas consideram estas como os melhores parceiros para realizar uma possível aposta em 
inovação. As empresas dos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu estão a investir em 
inovação, não em inovação virada estrategicamente para a exploração de novos mercados 
como o marketing ou para o ambiente mas mais para a inovação do produto e sistemas de 
informação.  
Saliente-se que as empresas destes distritos enfrentam uma série de obstáculos ao 
desenvolvimento de processos de inovação. Os seus principais condicionantes são a falta de 
financiamento (19%), a reduzida dimensão do mercado e a falta de pessoal qualificado (13%). 
Daí que seja necessário sensibilizar os empresários e informá-los das mais-valias que podem 
obter com a aposta em inovação e na cooperação com as IES, para ajudar a colmatar alguns 
dos seus problemas neste processo.  
Apesar das empresas de serviços serem as mais representativas da amostra, todos os 
sectores estão presentes no estudo. Contudo, 97% das empresas do estudo são Pequenas e 
Médias Empresas. Se a maioria (90%) das empresas destes distritos aposta em inovação sem 
a cooperação das IES, torna-se pertinente saber em qual dos distritos mais se nota esse factor 
inibidor. Concluímos que foi o distrito da Guarda que apresenta uma maior relutância em 
relação a cooperar com as IES para Inovar, uma vez que surge sem qualquer empresa nestas 
circunstâncias, Viseu cabe-lhe a quota de 33% e Castelo Branco surge como o distrito com 
mais cooperação entre empresas e IES, no que respeita à introdução de inovação. 
Relativamente ao tipo de inovação mais seleccionado, foi a introdução de sistemas de 
informação seguido de novos produtos e melhoria de processos. A introdução de inovação 
ecológica (8% - sendo a Guarda a que apresenta maior investimento 57% destas empresas o 
fizeram, possivelmente condicionadas pelas condições climáticas ou pela sensibilização 
ambiental por parte dos gestores). 
Relativamente ao modelo apresentado e desenhado para esta investigação, verifica-se 
genericamente que o mesmo explica as melhores dinâmicas de inovação das empresas e por 
conseguinte dos territórios. As principais diferenças nos desempenhos de inovação estão 
associadas ao eficiente funcionamento da “Triple Helix”, o que envolve a combinação entre os 
tipos e objectivos das empresas e interacção das empresas com as IES e com o Estado, na 
determinação da direcção e do rácio das actividades de inovação, as formas de colaboração e 
a utilização e partilha de espaços de inovação como fonte de cooperação e espaço de 
consenso e de transferência de conhecimento, como é defendido na teoria por Etzkowitz 
(2002). 
Com efeito, a melhor dinâmica empresarial de inovação está associada aos tipos e objectivos 
das empresas para inovar nomeadamente ao nível da introdução de novos produtos e a 
inovação de marketing e quando se procura melhor a comunicação (hipótese 1). As empresas 
mais activas e pró-activas são as que investiram em inovação com interacção com as IES no 
âmbito do modelo “Triple Helix”, com benefícios significativos para as empresas, ao nível da 
facilidade de cooperação com as IES e do acesso a estudos de mercado especializados, e 
para as Instituições de Ensino Superior em termos de obtenção de conhecimentos práticos 
(hipótese 2). 
A interacção no âmbito do modelo “Triple Helix” com o Estado também influencia positivamente 
a dinâmica de inovação e as empresas escolhem três grandes linhas de actuação de 
intervenção do Estado: o financiamento directo através de subsídios para a inovação em I&D; 
os benefícios fiscais, em sede de IRC, para actividades de inovação e a redução de burocracia 
(governo electrónico) (hipótese 3). 
Conclui-se também, no âmbito da cooperação Empresas-IES, que “os estudos de investigação, 
a formação de empregados e a contratação de estagiários” foram as formas de colaboração 
que as empresas entendem serem as mais significativas para a dinâmica empresarial (hipótese 
4). Podemos ainda verificar que sendo as empresas de Pequenas e Médias dimensão, 
maioritariamente com mais de 5 anos, a não opção pelos seguintes tipos de serviços: apoio a 
consultoria, utilização de equipamentos ou mesmo patrocínio e reestruturação de cursos; 
denota a falta de ligação histórica e cooperação com as IES. As Instituições de Ensino Superior 
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parecem estar cimentadas na sua forma de actuar, investindo principalmente no ensino e na 
investigação, não procuram serem elas a tomar a iniciativa e incentivo dinamizador do 
processo de investigação e interligação com as empresas, e isso é bem visível nos apenas 
10% das empresas que responderam positivamente à introdução de inovação com apoio das 
IES.  
O facto das empresas não optarem pelo patrocínio e reestruturação de cursos parece ser 
indicador da separação de filosofias não convergentes tanto para a cooperação em inovação, 
como estratégico numa política de emprego. É sinal da existência de uma conduta histórico-
normativa de políticas centrais e aparentemente pouco regionais. Desta forma não é de 
estranhar que as empresas respondam que nenhum parceiro possa influenciar 
significativamente a dinâmica empresarial. 
A ideia de isolamento da Empresa perante o mercado é reforçada quando verificamos a 
utilização de espaços de inovação no âmbito da cooperação influencia a dinâmica empresarial 
(hipótese 5), na qual podemos constatar que as empresas consideram, com significância, a 
participação/assistência a feiras e exposições; e colocam de lado, por exemplo, as compras 
comuns a fornecedores, a publicidade conjunta ou mesmo a constituição de marcas. Constata-
se, assim, que os espaços de inovação, nas suas diferentes vertentes, ainda não têm a 
materialidade desejada, independentemente dos benefícios que qualquer dos actores possam 
usufruir. 
Esta aparente falta de estratégia comum entre os promotores da inovação pode ser indicador 
de que o conhecimento do modelo de inovação “Triple Helix” ainda não é uma realidade para a 
maioria dos actores ou hélices, nos distritos em estudo. O estudo aos Sistemas de Inovação 
mostra a importância destes para o desenvolvimento e competitividade, nomeadamente em 
termos regionais e locais. Os agentes da inovação, quer Câmaras, Associações Empresariais, 
Laboratórios, Incubadoras, Instituições de Ensino Superior e outros “Stakeholders” existentes 
nos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu não são ainda, no âmbito da cooperação, 
referenciados como relevantes para que se processe a introdução de inovação nas empresas.  
Podemos também considerar que este trabalho permitiu contribuir para um melhor 
conhecimento teórico das variáveis que influenciam a dinâmica de inovação no âmbito do 
modelo “Triple Helix”, avançando com medidas em termos de conceptualização, dos 
promotores e das instituições enquadrados nos espaços de inovação, nomeadamente 
objectivos, tipos de inovação interacção e benefícios para as hélices, forma de colaboração e 
cooperação e espaços de consenso e de transferência de conhecimento. A análise dos 
resultados permitiu confirmar as hipóteses formuladas em diversas componentes da “Triple 
Helix” e em termos de envolvimento e interacção das Instituições de Ensino Superior e mostrar 
a sua relevância na compreensão de dinâmicas de inovação diferenciadas mais ou menos pró-
activas. 
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O SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
NO INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P. 
 
Ascensão Braga68 , Maria Isabel Henriques69 
 
RESUMO 
A reforma da Administração Pública (AP) é um tema central na actualidade e ocupa um lugar 
de destaque nas agendas dos decisores políticos. A perspectiva estratégica da AP encontra-se 
agora voltada para a gestão por objectivos como grande matriz da mudança, dando resposta 
às crescentes exigências dos cidadãos. 
Neste contexto de mudança da AP as questões da Avaliação de Desempenho dos 
colaboradores assumem um lugar de relevo nos organismos públicos, uma vez que 
simultaneamente conjugam a perspectiva do avaliador, do avaliado e dos serviços. Mas com o 
Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP) exige-se, 
acima de tudo, a credibilidade do seu funcionamento, pelo que importará, que com uma 
implementação equilibrada sejam acautelados tanto os direitos como os deveres dos 
trabalhadores promovendo, assim, uma atitude de responsabilização construtiva do indivíduo 
pelo seu desempenho, como parte de um todo organizacional que se deseja eficiente e 
produtivo na prossecução do interesse público. 
Pretende-se com este trabalho contribuir para uma melhor compreensão do SIADAP e fazer 
uma análise aos resultados da Avaliação de Desempenho para o período de 2005 a 2007, no 
Instituto de Segurança Social, I.P., procurando evidenciar os seus principais constrangimentos 
uma vez que, apesar de o mesmo se encontrar implementado desde 2005, ainda subsistem 
lacunas a colmatar e aprendizagens a fazer.  
Palavras- Chave: Administração Pública, Avaliação de Desempenho, SIADAP 
 
 
Introdução 
Perante os desafios civilizacionais colocados pela globalização, o Estado procura, hoje, novas 
missões e novos modos de intervenção. A uma sociedade mais exigente, mais participativa e 
assente em acelerados ritmos de mudança, terá que responder uma Administração Pública 
eficaz e eficiente, economicamente sustentável e integrada num processo de crescimento 
global do país. 
A reforma da Administração Pública (AP) é um tema central na actualidade e ocupa um lugar 
de destaque nas agendas dos decisores políticos. A perspectiva estratégica da AP encontra-se 
agora voltada para a gestão por objectivos como grande matriz da mudança, dando resposta 
às crescentes exigências dos cidadãos. 
Neste contexto de mudança da AP as questões da Avaliação de Desempenho dos 
colaboradores assumem um lugar de relevo nos organismos públicos, uma vez que 
simultaneamente conjugam a perspectiva do avaliador, do avaliado e dos serviços. De facto, a 
Avaliação de Desempenho permite estimular os colaboradores para um desempenho de 
qualidade, reconhecendo-lhes para tal o mérito e a excelência permitindo que este 
desempenho contribua para o sucesso organizacional e individual. 
Com o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP) 
exige-se, acima de tudo, a credibilidade do seu funcionamento. Porém, existem dois desafios 
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críticos na implementação do SIADAP: um ao nível da organização do sistema e outro ao nível 
das práticas de utilização do mesmo. 
Para além da legislação aplicável que permite a organização interna do SIADAP, com a 
atribuição de competências e responsabilidades, estabelecendo-se mecanismos de 
coordenação e instrumentos de formalização, torna-se fundamental assegurar que a sua 
utilização seja correcta, de forma a evitar que se gerem práticas de avaliação de desempenho 
inadequadas ou mesmo frustradas. 
Importará, pois, que com uma implementação equilibrada do SIADAP e soluções introduzidas 
para acompanhamento e controlo, sejam acautelados tanto os direitos como os deveres dos 
trabalhadores promovendo, assim, uma atitude de responsabilização construtiva do indivíduo 
pelo seu desempenho, como parte de um todo organizacional que se deseja eficiente e 
produtivo na prossecução do interesse público. Assim, após um enquadramento teórico do 
contexto de mudança em que a AP se encontre envolvida e do SIADAP, é efectuada uma 
análise aos resultados da avaliação qualitativa em sede de SIADAP do Instituto de Segurança 
Social, I.P., no período de 2005 a 2007 (global e agregada por grupos de Centros Distritais). 
Por fim, são apresentadas as principais conclusões que resultam da análise e discussão dos 
dados evidenciando-se os principais constrangimentos decorrentes da aplicação do SIADAP 
uma vez que, apesar de o mesmo se encontrar implementado desde 2005, ainda subsistem 
lacunas a colmatar e aprendizagens a fazer, tendo sempre como plano de fundo os 
trabalhadores, pois eles são o pilar do Instituto. 
 
 
A Emergência de uma gestão inovadora  
O Estado procura, hoje, novas missões e novos modos de intervenção, perante os desafios 
civilizacionais colocados pela globalização e pela rede de políticas internacionais. 
Consequentemente, a uma sociedade mais exigente, mais participativa e assente em 
acelerados ritmos de mudança, terá que responder uma Administração Pública (AP) eficaz e 
eficiente, economicamente sustentável e integrada num processo de crescimento global do 
país que: 
• Permita dar respostas aos cidadãos, não apenas em quantidade mas onde, cada vez 
mais, a qualidade surge como factor preponderante; 
• Difunda valores de desenvolvimento e responsabilidade para a sociedade, assente não 
só em valores administrativos, mas que potencie uma plataforma de participação: sociedade 
versus administração, com um compromisso de objectivos partilhados. 
Este ambiente de mudança da sistémica administrativa passa igualmente pela modernização 
das estruturas, pela profissionalização da gestão pública, pelo achatamento das hierarquias, 
por uma gestão por objectivos e pela avaliação dos serviços e dos agentes intervenientes, de 
forma a desenvolver um clima de responsabilidade, confiança e consequentemente para uma 
melhoria dos desempenhos, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2004, 
de 21 de Abril. 
Efectivamente, a reforma da Administração Pública é hoje palavra de ordem nas agendas dos 
decisores políticos e nas exigências da sociedade no seu todo. A perspectiva estratégica 
deverá assentar na introdução de novas práticas de gestão, elegendo a gestão por objectivos 
como grande matriz da mudança, ligando-se assim o sector público a objectivos e a resultados. 
A desburocratização, descentralização e aproximação da Administração Pública aos cidadãos, 
decorre de um quadro legal integrado e renovado que pretende tornar a Administração Pública 
mais eficiente e eficaz, imprimindo-lhe maior rigor e qualidade, no qual se enquadra o Sistema 
de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP).  
A Avaliação do Desempenho é um instrumento fundamental na promoção de uma cultura de 
mérito, no desenvolvimento profissional e individual dos funcionários da Administração Pública, 
através da melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, à sociedade civil, às 
empresas e comunidades bem como o aumento da responsabilização e do controlo dos 
intervenientes no processo. 
Segundo Chiavenato (2001) a Avaliação de Desempenho é uma apreciação sistemática do 
desempenho de cada indivíduo em função das actividades que ele desenvolve, das metas e 
dos resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Porém, trata-se de 
um processo complexo e controverso como defende Roberts (1998), existindo factores que 
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aniquilam até os melhores sistemas de avaliação, diminuindo assim a validade e a confiança 
nos mesmos. 
Neste sentido, a Avaliação de Desempenho não pode ser entendida como um instrumento de 
controlo, mas sim como um meio de obter um conhecimento mais eficaz do desempenho do 
colaborador, de forma objectiva e rigorosa, garantindo a melhoria contínua e o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, pelo que a Avaliação do Desempenho tem como 
objectivo principal a melhoria dos resultados dos colaboradores na organização. 
A perspectiva humana da Avaliação de Desempenho é diversa (Fernandes, 2007), existem 
aqueles que a desejam, os que a receiam e os que não a compreendem. O processo de 
mudança na Administração Pública deve ser tratado com transparência, clareza e objectividade 
de forma a permitir a toda a organização entender que a avaliação é um instrumento de 
desenvolvimento individual e organizacional e não uma ferramenta para controlar o trabalho 
desenvolvido por cada colaborador. 
A Avaliação do Desempenho é, também, uma das ferramentas mais poderosas para a gestão 
de recursos humanos, pelo que a instituição de um modelo credível de avaliação é fundamental 
para a introdução de uma nova cultura de gestão pública, para uma correcta apreciação dos 
recursos alocados a cada um dos organismos e funções criando condições para uma maior 
motivação profissional, qualificação e formação permanente dos recursos humanos. Sendo um 
instrumento de gestão, a sua utilização correcta permitirá identificar desequilíbrios funcionais, 
deficiências organizacionais, responsabilizar trabalhadores e dirigentes criando um clima de 
exigência, de mérito e de transparência na acção dos serviços. 
A Avaliação do Desempenho permite, ainda, identificar as necessidades de formação e 
desenvolvimento dos funcionários de forma a facilitar e adequar o Plano de Formação dos 
serviços ou organismos às necessidades reais dos mesmos, devendo a identificação das 
necessidades de formação associar as necessidades prioritárias e a exigência do posto de 
trabalho que lhes está adstrito. 
A Administração Pública deve, pois, evoluir para uma gestão por objectivos, orientada para 
resultados e provida dos instrumentos de gestão necessários para actuar e responsabilizar, 
motivando os colaboradores para um desempenho de qualidade com o reconhecimento do 
mérito e da excelência. 
Neste contexto, em 22 de Março de 2004 foi criado o Sistema Integrado de Avaliação do 
Desempenho da Administração Pública (SIADAP), através da Lei n.º 10/2004 e do Decreto 
Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio que integra a Avaliação do Desempenho dos 
funcionários, dos agentes e demais trabalhadores, dos dirigentes de nível intermédio e dos 
serviços e organismos da administração directa do Estado e dos institutos públicos. 
Posteriormente a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, veio revogar estes diplomas e 
estabelecer o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública, que se aplica à avaliação do ano de 2008 e seguintes. 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (SIADAP) 
O Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho para a Administração Pública (SIADAP) 
enquadra-se no processo de reforma assente nos objectivos de Qualidade, Excelência, 
Liderança, Responsabilidade, Mérito e Qualificação. Este é regido pelos seguintes diplomas 
legais: Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, complementada com o Decreto Regulamentar n.º 19-
A/2004, de 14 de Maio e da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 
 
Lei n.º 10/2004 e Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004 
De acordo com o n.º 1 e n.º 2, do artigo 2.º, da Lei n.º 10/2004, a presente lei aplica-se a todos 
os organismos da administração directa do Estado e dos institutos públicos, a todos os seus 
funcionários e agentes bem aos dirigentes de nível intermédio, abrangendo ainda os demais 
trabalhadores da administração directa do Estado e dos institutos públicos independentemente 
do título jurídico da relação de trabalho, desde que o respectivo contrato seja por prazo 
superior a seis meses. 
De acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 10/2004, o SIADAP integra-se no ciclo anual de gestão 
dos serviços da Administração Pública, constando do mesmo a elaboração do plano de 
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actividades para o ano seguinte, de acordo com os objectivos estratégicos, as orientações da 
tutela e as atribuições orgânicas; a definição dos objectivos de cada unidade orgânica a 
prosseguir no ano seguinte; a definição dos objectivos a atingir por cada trabalhador e/ou 
equipa no ano seguinte; a elaboração do relatório de actividades e a avaliação dos 
desempenhos. 
De acordo com o artigo 11.º o processo de avaliação tem periodicidade anual, integrando-se no 
ciclo anual de gestão de cada serviço ou organismo e reportando-se ao tempo de serviço 
prestado e não avaliado do ano civil anterior.  
De acordo com o artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, a diferenciação do 
desempenho de mérito é garantida através da fixação de percentagens máximas para as 
seguintes classificações: Muito Bom – 20% e Excelente – 5%. Estas percentagens são 
aplicadas a cada serviço ou organismo, equitativamente aos diferentes grupos profissionais, 
quando o número de avaliados por grupo profissional é superior a 20 ou através da agregação 
dos grupos profissionais, quando o número de avaliados por grupo profissional é inferior a 20. 
 
Fases do processo de Avaliação: 
O processo de Avaliação do Desempenho desenvolve-se ao longo de sete fases, conforme o 
disposto no artigo 22.º do Decreto Regulamentar n.19-A/2004, são elas: Auto-Avaliação; 
Avaliação prévia; Harmonização das avaliações de desempenho; Entrevista com o avaliado; 
Homologação; Reclamação para o dirigente máximo do serviço; e Recurso Hierárquico. 
Sem prejuízo das fases enunciadas, o processo de avaliação contempla ainda a fase de 
Definição de Objectivos, de Revisão de Objectivos e de Divulgação de Resultados, 
considerando-se, assim, 10 fases neste processo, apresentando-se a seguir as principais 
características de cada fase que compõe o processo de Avaliação de Desempenho. 
Fase 1: Definição de Objectivos 
A definição dos objectivos é um processo coerente com os objectivos e com o plano de 
actividades dos serviços e organismos e a missão da unidade orgânica. Os avaliadores e 
avaliados acordam na definição dos objectivos, indicadores de medida, valores e respectiva 
ponderação, sendo os objectivos fixados na Ficha de Avaliação do Desempenho que é 
assinada pelo avaliador e pelo avaliado. No início do ano, o avaliador tem um papel 
fundamental na determinação dos objectivos com o avaliado, devendo assim conhecer e 
aplicar as regras e princípios definidos para o processo de avaliação.  
Fase 2: Revisão de Objectivos 
A revisão dos objectivos, legalmente prevista, tem carácter excepcional. Esta revisão deve 
obedecer aos mesmos procedimentos que a definição dos objectivos, devendo ser 
fundamentada pelo avaliador e deve ser efectuada logo que verificada a impossibilidade do 
cumprimento dos objectivos previamente fixados. 
Fase 3: Auto-Avaliação 
Esta fase tem carácter preparatório da avaliação e não constitui componente vinculativa da 
avaliação a atribuir pelo avaliador. De acordo com o disposto no artigo 23.º do Decreto 
Regulamentar n.º 19-A/2004, esta tem como objectivo principal envolver o avaliado no 
processo de avaliação e fomentar o relacionamento com o superior hierárquico, de modo a 
identificar oportunidades de desenvolvimento profissional. 
A auto-avaliação é a apreciação que o colaborador faz do seu próprio desempenho de acordo 
com as mesmas referências que o avaliador tem, ou seja, objectivos, metas, comportamentos, 
entre outras. Esta deve referir os aspectos positivos e as necessidades de melhoria ao nível 
dos objectivos definidos individualmente. 
Nesta fase devem identificar-se os pontos fortes e as necessidades de desenvolvimento ao 
nível das competências individuais, bem como apontar as principais necessidades e acções de 
formação sentidas pelo colaborador. Esta não se sobrepõe à avaliação da chefia, mas a sua 
apresentação na entrevista de avaliação visa apoiar a participação do avaliado no processo e 
facilitar a comunicação entre o avaliado e o respectivo superior hierárquico. 
Fase 4: Avaliação Prévia 
Esta fase está prevista no artigo 24.º do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, sendo nesta 
fase que o avaliador procede à avaliação prévia dos funcionários sob a sua responsabilidade e 
que apresenta a mesma em reunião de harmonização de avaliações. 
A avaliação prévia consiste no preenchimento inicial da ficha de avaliação do desempenho, a 
apresentar ao Conselho Coordenador da Avaliação para efeitos de harmonização das 
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avaliações no âmbito do serviço ou organismo, antes do conhecimento da avaliação pelo 
avaliado, traduzindo uma apreciação preliminar do desempenho do avaliado. 
Fase 5: Harmonização das Avaliações 
A harmonização das avaliações encontra-se prevista no artigo 25.º do Decreto Regulamentar e 
consiste na verificação e ajustamento das avaliações atribuídas a todos os avaliados de um 
serviço ou organismo às percentagens máximas de diferenciação do mérito e da excelência, a 
efectuar em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação. 
As percentagens máximas de 5% para as classificações de Excelente e 20% para as de Muito 
Bom são aplicadas por serviço ou organismo e de forma equitativa a cada grupo profissional. 
Quando o número de avaliados por grupo profissional for inferior a vinte, pode o Conselho 
Coordenador da Avaliação proceder à agregação dos grupos profissionais, para efeito de 
aplicação das referidas percentagens máximas. 
Fase 6: Entrevista de Avaliação 
A entrevista de avaliação consiste numa reunião entre o avaliador e o avaliado, na qual será 
analisada a auto-avaliação, comunicada a avaliação relativa ao ano anterior, identificadas as 
acções de formação a propor e a fixação dos objectivos para o ano em curso, de acordo com o 
artigo 26.º, retomando-se a seguir a Fase 1 do processo. 
Fase 7: Homologação 
Nesta fase, o dirigente máximo do organismo procede à aprovação final das avaliações. De 
acordo com o artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º19-A/2004, as avaliações de 
desempenho ordinárias devem ser homologadas até 15 de Março.  
Fase 8: Reclamação e Decisão Final 
Os avaliados podem apresentar reclamação da avaliação efectuada ao dirigente máximo do 
serviço. Este decidirá da reclamação apresentada depois de ouvido o Conselho Coordenador 
de Avaliação. O prazo legal para a apresentação da reclamação é de 5 dias úteis após 
homologação e a decisão deverá ocorrer nos 15 dias úteis após a apresentação de 
reclamação, conforme disposto no artigo 28.º do Decreto Regulamentar. 
Fase 9: Recurso 
De acordo com o artigo 29.º, da decisão do dirigente máximo do serviço sobre a reclamação, 
pode haver lugar a recurso hierárquico para o membro do Governo competente. O recurso não 
pode fundamentar-se na comparação entre os resultados de avaliações, sendo o prazo legal 
para a apresentação do mesmo de 5 dias úteis após decisão da reclamação e a decisão 
ocorrerá 15 dias úteis após o recurso. 
Fase 10: Divulgação dos Resultados 
A competência para a elaboração do relatório síntese sobre a aplicação do SIADAP pertence à 
Secretaria-Geral de cada Ministério, conforme disposto no artigo 36.º do Decreto Regulamentar 
n.º19-A/2004. Tendo presente o disposto no artigo 37.º, do mesmo Decreto, a gestão da base 
de dados específica do sistema de Avaliação do Desempenho é da responsabilidade da 
Direcção Geral da Administração Pública (DGAP), actualmente designada por Direcção Geral 
da Administração e do Emprego Público (DGAEP). 
 
COMPONENTES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
O sistema de Avaliação do Desempenho integra um conjunto de componentes, nomeadamente 
Objectivos, Competências e Atitude Pessoal, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto 
Regulamentar n.º 19-A/2004, que individualmente se apresentam de seguida. 
A) Objectivos 
A avaliação dos objectivos visa comprometer os trabalhadores com os objectivos estratégicos 
da organização e responsabilizar pelos resultados, promovendo uma cultura de qualidade, 
responsabilização e optimização de resultados, de acordo com o disposto no artigo 3.º do 
Decreto Regulamentar. 
Os Objectivos são os resultados/metas devidamente mensuráveis, relacionados com o 
desenvolvimento de uma actividade específica, desempenhada por um funcionário ou por uma 
equipa num determinado período de tempo e pretendem avaliar os contributos individuais para 
a concretização dos resultados previstos. 
A definição de metas é um processo fundamental que permite clarificar os níveis de exigência 
requeridos no cumprimento do objectivo, tornar o processo de avaliação mais transparente e 
possibilitar um acompanhamento contínuo por parte do avaliado, ao nível da realização do 



 
 

456 
 

objectivo ao longo do ano, para que possa tomar medidas correctivas em caso de 
incumprimento. 
No final do ano, caberá ao avaliador efectuar a avaliação dos objectivos definidos no início do 
período de avaliação, tendo em conta a métrica definida. Neste sentido, e tendo presente o 
disposto no n.º 2, do artigo 3.º, a avaliação de cada objectivo deve ter em consideração a 
seguinte escala de avaliação: 
Superou claramente o objectivo  Nível  – 5 
Cumpriu com o objectivo – Nível 3 
Não cumpriu com o objectivo – Nível 1 
Do n.º 3, do artigo 3.º retira-se que o resultado da avaliação final dos objectivos será igual à 
média ponderada da avaliação dos diferentes objectivos, expressa em números inteiros. 
B) Competências 
O artigo 4.º do Decreto Regulamentar estipula que a avaliação das competências 
comportamentais visa promover o desenvolvimento e qualificação dos dirigentes e 
trabalhadores, maximizar o seu desempenho e promover uma cultura de excelência e 
qualidade. 
As Competências são as características pessoais que diferenciam os níveis de desempenho de 
uma função, pretendendo-se assim valorizar não só os resultados obtidos (em função de 
objectivos), mas também a forma como foram alcançados (competências demonstradas), no 
sentido de promover as condições geradoras de níveis elevados de desempenho a médio e 
longo prazo. A avaliação das competências deve ter em conta as seguintes regras: 
• Definição prévia dos perfis de competências por parte da Administração Pública para 
cada um dos grupos profissionais (Dirigente, Técnico superior e Técnico, Técnico-Profissional e 
Administrativo, Operário e Auxiliar. Os perfis de competências definidos consideram um mínimo 
de 4 e um máximo de 6 competências, em função dos diferentes grupos profissionais. 
• Ponderação de Competências – O avaliador deve determinar qual a importância 
relativa de cada competência por grupo profissional, no âmbito da respectiva unidade orgânica, 
numa perspectiva de valorização dos comportamentos mais relevantes para o desempenho da 
função naquele serviço, não podendo a ponderação de cada competência ser inferior a 10%. 
A fixação da ponderação das competências deve ser efectuada no início do ano e ser dado 
conhecimento ao avaliado. No final do ano, caberá ao avaliador efectuar a avaliação das 
competências quantificando o conjunto de comportamentos que as constituem de acordo com 
a seguinte escala de avaliação qualitativa e quantitativa apresentada na tabela 1. 
 

Tabela 1: Avaliação das Competências 
Avaliação Descrição 
Qualitativa Quantitativa 

Excelente 5 

Excede claramente o modelo de comportamentos definido 
para a competência, destacando-se no conjunto de 
funcionários da mesma categoria por um desempenho 
especialmente relevante, contribuindo significativamente para 
a melhoria do serviço. 

Muito Bom 4 

Supera o modelo de comportamentos definido para a 
competência, revelando grande qualidade de desempenho e 
uma actuação activa, contribuindo para a qualidade do 
serviço. 

Bom 3 

Enquadra-se no modelo de comportamentos definido para a 
competência, revelando capacidade de desempenho e 
actuando de forma positiva, contribuindo assim para a 
qualidade do serviço. 

Necessita de 
Desenvolvimento 2 

Não atinge o modelo de comportamentos definido para a 
competência, actuando de modo irregular e variável, 
revelando algumas dificuldades de desempenho. 

Insuficiente 1 
Está claramente abaixo do modelo de comportamentos 
definido para a competência, evidenciando deficiências 
graves de desempenho e revelando comportamentos 
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desadequados à função. 
Fonte: Elaboração própria 
 
A avaliação de competências será efectuada no final do período de avaliação, devendo o 
resultado ser igual à média ponderada do resultado das diferentes competências, expressa em 
números inteiros. 
C) Atitude Pessoal 
Esta componente do sistema de Avaliação encontra-se regulada no artigo 5.º do Decreto 
Regulamentar n.º19-A/2004 e destina-se a permitir uma apreciação geral da forma como a 
actividade foi desempenhada pelo colaborador, traduzindo a vontade pessoal do funcionário 
para alcançar desempenhos superiores, incluindo aspectos como o esforço realizado, o 
interesse e empenho e a motivação demonstrada no desempenho da função. 
Pretende-se que esta componente permita ao avaliador efectuar uma apreciação global do 
avaliado, de acordo com a atitude manifestada por este ao longo do ano. No final do mesmo, 
caberá ao avaliador efectuar a avaliação da Atitude Pessoal, de acordo com a seguinte escala 
de avaliação qualitativa e quantitativa apresentada na tabela 2. 
 

Tabela 2: Avaliação da Atitude Pessoal 
Avaliação 

Descrição 
Qualitativa Quantitativa 

Excelente 5 

Evidenciou uma notável dinâmica na prossecução dos objectivos, 
demonstrou sempre elevado interesse em aprofundar os seus 
conhecimentos, distinguiu-se por manter um elevado nível de 
motivação pessoal, assim como elevados padrões de exigência em 
relação àquilo que faz, mantém excelentes relações interpessoais 
com os colegas e promove acentuadamente o esforço da equipa a 
que pertence, destacando-se claramente como uma referencia no 
grupo de trabalho. 

Muito Bom 4 

Demonstrou grande dinâmica na prossecução dos objectivos, 
manifestou muito interesse em aprofundar os seus conhecimentos, 
manteve um alto nível de motivação pessoal, assim como altos 
padrões de exigência em relação àquilo que faz, mantém muito boas 
relações interpessoais com os colegas e fomenta activamente o 
esforço da equipa a que pertence. 

Bom 3 

Revelou dinamismo na prossecução dos objectivos e evidenciou 
interesse em aprofundar os conhecimentos, manteve um bom nível 
de motivação pessoal, assim como bons padrões de exigência em 
relação àquilo que faz, mantém boas relações interpessoais e 
fomenta o esforço da equipa a que pertence. 

Necessidade 
desenvol - 
vimento 

2 

Revelou pouca dinâmica na prossecução dos objectivos, não 
manifestou interesse em aprofundar os seus conhecimentos e 
melhorar as suas competências, demonstrou um baixo nível de 
motivação pessoal, assim como baixos padrões de exigência em 
relação àquilo que faz, tem uma relação cordial com os colegas e 
participa do esforço da equipa a que pertence. 

Insuficiente 1 

Revelou passividade e negligência na prossecução dos objectivos, 
manifestou desinteresse em aprofundar os seus conhecimentos e 
melhorar as suas competências, evidenciou falta de motivação 
pessoal, assim como indiferença em relação àquilo que faz, tem 
dificuldades de relacionamento com os colegas e de integração nas 
equipas de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria 
 
A avaliação efectuada deve ser expressa em números inteiros e devidamente fundamentada 
com um parecer qualitativo sobre a atitude demonstrada pelo funcionário ao longo do ano. A 
Avaliação Global do Desempenho do colaborador é determinada pelos resultados obtidos nas 
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componentes Objectivos, Competências e Atitude Pessoal, afectado por um coeficiente de 
ponderação. Nesse sentido, de acordo com o artigo 7.º, (aplicável aos colaboradores não 
Dirigentes) e de acordo com o artigo 31.º (aplicável aos Dirigentes), do Decreto Regulamentar 
n.º 19-A/2004, os coeficientes de ponderação a aplicar são os constantes na tabela 3. 
 

Tabela 3: Coeficientes de ponderação das componentes da avaliação 

Grupos de pessoal Objectivos Competências Atitude pessoal 

Dirigente 75% 25% Não Aplicável 
Técnico Superior e 

Técnico 60% 30% 10% 

Técnico Profissional e 
Administrativo 50% 40% 10% 

Operário 40% 50% 10% 

Auxiliar 20% 60% 20% 

Fonte: Ministério das Finanças (2004, p. 30) 
 
A Avaliação Global encontra-se definida no artigo 6.º e exprime-se na seguinte escala 
qualitativa e quantitativa: 
Excelente – de 4,5 a 5 valores; 
Muito Bom – de 4 a 4,4 valores; 
Bom – 3 a 3, 9 valores; 
Necessita Desenvolvimento – 2 a 2,9 valores; 
Insuficiente – 1 a 1,9 valores. 
Sempre que a Avaliação Global apurada corresponda às avaliações qualitativas de Muito Bom 
ou Excelente deve o respectivo avaliador justificar a sua atribuição, bem como identificar os 
factores que para tal contribuíram. Quando a avaliação qualitativa for de Excelente, o avaliador 
deve ainda identificar os contributos relevantes do colaborador para o serviço que serão 
incluídos na base de dados sobre boas práticas. 
O sistema de Avaliação do Desempenho permite ainda identificar as necessidades de 
formação e desenvolvimento profissional dos trabalhadores de forma a facilitar e adequar o 
Plano de Formação dos serviços às suas necessidades reais. Neste sentido, o artigo 30.º prevê 
que no final da avaliação, sejam identificados pelo avaliador até três tipos de acções de 
formação, a frequentar pelo avaliado como suporte ao seu desenvolvimento profissional.  
 
RESPONSABILIDADE DOS INTERVENIENTES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
De acordo com o artigo 11.º, do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, intervêm no processo de 
Avaliação de Desempenho o Avaliador, o Conselho de Coordenador de Avaliação e o Dirigente 
Máximo do Serviço, no entanto, foi também considerado como interveniente activo deste 
processo o Avaliado. Todos os intervenientes mencionados têm responsabilidades definidas: 
A) Avaliador 
O avaliador é o superior hierárquico imediato ou o coordenador do avaliado que reúna no 
mínimo, 6 meses de contacto funcional com este, tendo a seu cargo as atribuições definidas no 
artigo 12.º do Decreto Regulamentar e que a seguir de referem: 
• Definir objectivos dos seus colaboradores directos, de acordo com os objectivos fixados 
para o organismo e respectiva unidade orgânica; 
• Avaliar anualmente os colaboradores directos; 
• Garantir o cumprimento do calendário de avaliação; 
• Assegurar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho de acordo com as 
regras legais e nos termos do procedimento interno do organismo; 
• Contribuir para a harmonização e equilíbrio do sistema de avaliação e o estímulo do 
mérito; 
• Promover e realizar a entrevista de apreciação anual de desempenho; 
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• Ponderar as expectativas dos avaliados na identificação das respectivas necessidades 
de desenvolvimento. 
B) Conselho Coordenador de Avaliação 
O Conselho Coordenador de Avaliação funciona junto do dirigente máximo do serviço, de 
acordo com o disposto no artigo 13.º, do Decreto Regulamentar, tendo a constituição que a 
seguir se apresenta: 
• Dirigente máximo do respectivo serviço ou organismo, que presidirá; 
• Dirigentes de nível superior; 
• Dirigentes de nível intermédio de 1.º grau;  
• Dirigentes directamente dependentes do dirigente máximo. 
Para facilitar o funcionamento do conselho coordenador de avaliação nos serviços de grande 
dimensão e de acordo com o n.º 3, do artigo 13.º, este órgão pode ver a sua a sua constituição 
ser reduzida a: 
• Dirigente máximo do serviço ou organismo, que presidirá; 
• Dirigente responsável pela área dos recursos humanos; 
• Um número reduzido de dirigentes sujeitos ao regime da rotatividade. 
De acordo com o n.º 4, do artigo 13.º fará sempre parte do conselho coordenador de avaliação, 
o dirigente máximo do departamento responsável pela organização e recursos humanos ou o 
seu representante, quando este seja um serviço partilhado. O n.º 5 do mesmo artigo, prevê que 
de acordo com a natureza e dimensão do serviço ou organismo, deve ser elaborado um 
regulamento de funcionamento do conselho coordenador de avaliação. 
O conselho coordenador de avaliação é o garante final da aplicação objectiva e criteriosa do 
sistema de Avaliação do Desempenho e tem como principais responsabilidades as que a 
seguir se referem: 
• Fixar os critérios para a harmonização das avaliações, designadamente através da 
agregação de grupos profissionais; 
• Validar as avaliações finais iguais ou superiores a Muito Bom; 
• Esclarecer dúvidas que sejam colocadas na aplicação do sistema de avaliação; 
• Emitir parecer sobre as reclamações dos avaliados; 
• Proceder à avaliação nos casos de ausência do superior hierárquico; 
• Propor a adaptação dos perfis de competências às características específicas do 
respectivo serviço ou organismo. 
C) Dirigente Máximo do Serviço 
De acordo com o artigo 14.º do Decreto Regulamentar, considera-se dirigente máximo do 
serviço o titular de cargo de direcção superior de 1.º grau ou outro dirigente responsável pelo 
serviço ou organismo directamente dependente do membro do Governo, pelo que compete ao 
dirigente máximo do serviço: 
• Garantir a adequação do sistema de Avaliação do Desempenho às realidades 
específicas do serviço ou organismo; 
• Desenvolver procedimentos internos para minimização de situações de não 
concordância do avaliado na definição de objectivos; 
• Coordenar e controlar o processo de Avaliação do Desempenho anual de acordo com 
as normas legais aplicáveis; 
• Garantir o equilíbrio das avaliações respeitando, nomeadamente, as percentagens 
máximas estabelecidas para as classificações de Muito Bom e Excelente; 
• Homologar as avaliações anuais; 
• Decidir das reclamações dos avaliados, após parecer do conselho coordenador de 
avaliação; 
• Avaliar, sempre que não homologar a classificação proposta; 
• Assegurar a elaboração do relatório anual da Avaliação do Desempenho. 
D) Avaliado 
Ao avaliado, como interveniente no processo de Avaliação do Desempenho compete colaborar 
com o respectivo avaliador na definição dos objectivos e respectivos níveis de concretização a 
atingir anualmente, efectuando a sua auto-avaliação, através do preenchimento da respectiva 
ficha e participando na entrevista anual de desempenho com o avaliador. 
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O avaliado deve conhecer os critérios de avaliação, nomeadamente, os objectivos e as 
ponderações a considerar, podendo reclamar ou recorrer em caso de discordância da 
avaliação atribuída sendo a sua avaliação confidencial não podendo ser divulgada pelo 
avaliador. 
Após a apresentação da Lei n.º10/2004, de 22 de Março e do Decreto Regulamentar n.º 19-
A/2004, de 14 de Maio, de seguida é descrita a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro 
(aplicável ao processo de Avaliação de Desempenho do ano de 2008 e seguintes) bem como 
as principais alterações registadas. 
 
Lei n.º 66-B/2007 
A gestão do desempenho é um instrumento fundamental na promoção de uma cultura de 
mérito, no desenvolvimento profissional dos funcionários e na melhoria da qualidade dos 
serviços prestados ao cidadão, à sociedade civil, às empresas e às comunidades. Neste 
sentido e para dar continuidade ao processo de Avaliação de Desempenho foi aprovada a Lei 
n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro que revoga a Lei n.º10/2004, o Decreto Regulamentar n.º 
19-A/2004 e a Lei n.º 15/2006. De referir que a Lei n.º 66-B/2007 foi complementada pela 
Portaria n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro. Assim, as principais inovações da Lei nº 66-
B/2007 face à legislação anterior são: 
Introdução do SIADAP 1 (Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços de 
Administração Pública), do SIADAP 2 (Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 
Dirigentes da Administração Pública) e do SIADAP 3 (Subsistema de Avaliação do 
Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública); 
Introdução de percentagens para diferenciação do mérito dos Dirigentes; 
Os Parâmetros de Avaliação passam a ser Resultados e Competências, deixando de ser 
Objectivos, Competências e Atitude Pessoal; 
Instituição de uma Comissão Paritária que funcionará junto do dirigente máximo do serviço, 
tendo uma competência consultiva para apreciar propostas de avaliação dadas a conhecer a 
trabalhadores avaliados, antes da homologação (artigo 59.º). 
COMPONENTES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
A) Resultados 
O parâmetro Resultados decorre da verificação do grau de cumprimento dos objectivos 
previamente definidos (não inferior a três) e os resultados obtidos em cada objectivo tendo 
presente o disposto no n.º 3, do artigo 36.º, artigo 46.º e artigo 47.º. A avaliação dos resultados 
obtidos em cada objectivo é expressa nos termos que a seguir se apresentam. 
Objectivo superado – a que corresponde uma pontuação de 5; 
Objectivo atingido – a que corresponde uma pontuação de 3;  
Objectivo não atingido – a que corresponde uma pontuação de 1. 
A pontuação final a atribuir ao parâmetro Resultados é a média aritmética das pontuações 
atribuídas aos resultados obtidos em todos os objectivos. 
B) Competências 
As Competências são as características pessoais que diferenciam os níveis de desempenho de 
uma função, devendo por isso assentar em competências previamente escolhidas para cada 
dirigente e trabalhador em número não inferior a cinco, tendo presente o disposto no n.º 5, do 
artigo 36.º, artigo 48.º e artigo 49.º. 
A ponderação de cada Competência é valorada através de uma escala com três níveis e que 
se apresenta a seguir, sendo a pontuação final a atribuir a este parâmetro a média aritmética 
das pontuações a atribuir. 
Competência demonstrada a um nível elevado – pontuação de 5; 
Competência demonstrada – pontuação de 3; 
Competência não demonstrada ou inexistente – pontuação de 1. 
De acordo com o n.º 10, do artigo 36º, para a fixação da classificação final em sede de SIADAP 
2, relativa à avaliação dos dirigentes, é atribuída ao parâmetro Resultados uma ponderação 
mínima de 75% e ao parâmetro Competências uma ponderação máxima de 25%. 
Em sede de SIADAP 3 e de acordo com o artigo n.º 50 do mesmo diploma, é atribuído ao 
parâmetro Resultados uma ponderação mínima de 60% e ao parâmetro Competências uma 
ponderação máxima de 40%. Assim, a classificação final é o resultado da média ponderada 
das pontuações obtidas nos dois parâmetros de avaliação, expresso até às centésimas, 
conforme o n.º 12, do artigo 36.º, aplicável a dirigentes e trabalhadores. 
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De acordo com o artigo 37.º (SIADAP 2) e artigo 50.º (SIADAP 3), da Lei n.º 66-B/2007, a 
Avaliação Final exprime-se na seguinte escala qualitativa e quantitativa: 
Desempenho Relevante (no qual se enquadra o Desempenho Excelente) – a que corresponde 
uma avaliação final de 4 a 5; 
Desempenho Adequado – a que corresponde uma avaliação final de 2 a 3,999; 
Desempenho Inadequado – a que corresponde uma avaliação final de 1 a 1,999. 
A atribuição da menção qualitativa de Desempenho Relevante é, por iniciativa do avaliado ou 
do avaliador, objecto de apreciação pelo Conselho Coordenador da Avaliação para efeitos de 
eventual reconhecimento do mérito. Tratando-se de proposta para Desempenho Excelente, a 
mesma deve ser acompanhada de uma caracterização que especifique os respectivos 
fundamentos evidencie os contributos relevantes para o serviço. (n.º 2 do artigo 37.º e artigo 
51.º). 
 
 
METODOLOGIA 
A Avaliação de Desempenho enquadra-se no processo de reforma da Administração Pública, 
aplicando-se aos serviços da administração directa e indirecta do Estado e, 
consequentemente, ao Instituto de Segurança Social, I.P.. Neste sentido, todos os funcionários 
devem ser alvo de avaliação, pois esta reveste-se de grande importância na vida profissional e 
pessoal dos avaliados, uma vez que dela depende a sua progressão. 
De acordo com o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 214/2007, o Instituto de Segurança Social, I.P. 
(ISS, I.P.) é um instituto público, integrado na administração indirecta do Estado, dotada de 
autonomia administrativa, financeira e património próprio prosseguindo as atribuições do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, sob a superintendência e tutela do respectivo 
ministro. A Portaria n.º 638/2007, de 30 de Maio determina a organização interna do ISS, I.P. e 
aprova os seus estatutos, passando o Instituto a ser constituído pelos seguintes serviços: a) Os 
serviços centrais; b) Os centros distritais; c) O Centro Nacional de Pensões (CNP); d) O Centro 
Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (CNPRP). 
O desenvolvimento do presente trabalho pretende fazer uma análise à evolução da Avaliação 
de Desempenho ordinária nos anos de 2005, 2006 e 2007, ocorrida nos 18 Centros Distritais e 
a Avaliação de Desempenho global do ISS, I.P., procurando contribuir para uma melhor 
compreensão do SIADAP. Neste sentido, começou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica e 
documental relacionada com a temática em estudo e posteriormente efectuou-se a recolha e 
tratamento da informação sobre a aplicação do SIADAP no ISS, I.P. no período em análise e, 
por fim, apresentam-se os resultados desta análise bem como os principais constrangimentos.  
Inicialmente, quando se pensou na realização deste projecto, pretendia-se desenvolver um 
trabalho mais ambicioso, colocando-se a hipótese de realizar uma análise aos resultados do 
SIADAP em toda a Administração Pública. Porém, à medida que se foi desenrolando o 
trabalho, esta hipótese tornou-se inviável não só pelo número elevado de trabalhadores da 
Administração Pública; como pela dificuldade em obter autorização de acesso aos dados dos 
diversos organismos. Em face destas condicionantes, decidiu-se cingir a análise apenas a um 
instituto público: o ISS, I.P., por se tratar de um organismo pioneiro na aplicação do SIADAP no 
período 2005-2007,uma vez que os ciclos avaliativos que já se encontravam encerrados à data 
da decisão. Neste sentido, começa-se por apresentar a análise dos resultados globais do ISS, 
I.P. de acordo com as avaliações qualitativas, seguida da análise dos resultados agregada por 
grupos de Centros Distritais (de acordo com a sua dimensão). Por fim é apresentada uma 
análise comparativa dos mesmos com os resultados globais do ISS, I.P.. 
É de salientar que a informação que nos foi fornecida não se encontrava organizada de forma a 
permitir uma utilização directa, pelo que alguns dados tiveram que ser organizados de modo a 
serem encontrados pontos comparáveis. 
 
AVALIAÇÕES DE SIADAP, NO ISS, I.P. 
No ISS, I.P., para além da Avaliação de Desempenho Ordinária, realizada através de 
Objectivos, Competências e Atitude Pessoal e cujos resultados se apresentarão a seguir, 
existiram também trabalhadores avaliados através de Ponderação Curricular, de acordo com o 
previsto no artigo 18.º do Decreto Regulamentar, 19-A/2004 e trabalhadores não avaliados. 
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De acordo com a legislação aplicável relativa às carreiras do pessoal da Função Pública e 
tendo presente as orientações do CCA de 1.º Nível, foram criados os grupos de avaliados de 
Dirigente; de Técnico Superior, Técnico e Especialista de Informática; de Técnico de 
Informática, Técnico Profissional e Administrativo e de Operário e Auxiliar. A avaliação 
qualitativa, de acordo com o artigo 6.º, do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, varia entre 
Insuficiente, Necessidade de Desenvolvimento, Bom, Muito Bom e Excelente. 
 
Avaliações Globais Nacionais  
Numa primeira análise às avaliações globais no ISS, I.P. (ver tabela 4) constata-se uma ligeira 
redução do número total de avaliados, no período de 2005-2007, no entanto, os grupos de 
avaliados de Dirigente e de Técnico Superior, Técnico e Especialista de Informática registaram 
uma evolução oposta, um aumento do número de avaliados, no mesmo período. Uma 
explicação para este aumento poderá estar relacionada com o facto de em 2005 e 2006 a 
avaliação das Chefias ter sido considerada nos grupos de avaliados de acordo com a sua 
carreira profissional, pelo que no número de Dirigentes avaliados não se encontra reflectida a 
avaliação das Chefias. No ano de 2007, de acordo com as orientações do CCA de 1.º Nível, as 
Chefias avaliadas já integraram o grupo de avaliados de Dirigente, aumentando assim o 
número de avaliados neste grupo. 
Da visualização da tabela 4 conclui-se que a categoria de classificação mais utilizada nos 
vários grupos de avaliados é a de Bom, tendo esta maior relevo no grupo de Técnico de 
Informática, Técnico-Profissional e Administrativo, uma vez que é este grupo que apresenta 
maior número de trabalhadores, comparativamente com os restantes grupos. No entanto, de 
2005 para 2007, foram avaliados menos 322 trabalhadores neste grupo. 
 

Tabela 4: Avaliações Globais no ISS, I.P. (2005-2007) 
   TOTAL AVALIAÇÃO ORDINÁRIA 

   
Insuficien
te Nec. Des. Bom 

Muito 
Bom Excelente  

Total 
Avaliados

2005 

Dirigente   0 1 66 111 14  192 
Técnico Superior,
Técnico e Especialista de
Informática  2 47 1650 400 38  2137 
Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  5 113 5258 1002 45  6423 

Operário e Auxiliar  4 91 1881 203 9  2188 
  TOTAL  11 252 8855 1716 106  10940 

2006 

Dirigente  0  50 215 29  294 
Técnico Superior, 
Técnico e Especialista de
Informática  0 37 1683 452 35  2207 
Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  5 60 4905 1196 64  6230 

Operário e Auxiliar   23 1645 229 12  1909 
  TOTAL  5 120 8283 2092 140  10640 

2007 

Dirigente  0 1 100 492 86  679 
Técnico Superior,
Técnico e Especialista de
Informática  0 21 1710 473 75  2279 
Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  5 44 4593 1158 108  5908 
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Operário e Auxiliar  1 23 1691 267 16  1998 
  TOTAL  6 89 8094 2390 285  10864 
Fonte: Elaboração própria 
 
Fazendo uma análise da evolução do peso relativo das avaliações do grupo de Dirigente no 
período em análise, verificando-se que a classificação de Muito Bom é a mais significativa no 
total das avaliações, tendo aumentado de 2005 para 2006 (57,8% e 73,1%, respectivamente) e 
decrescido ligeiramente em 2007. Por sua vez, o peso relativo da avaliação de Excelente 
aumentou de 7,3% em 2005 para 12,6% em 2007. Estes comportamentos podem ser 
explicados pela não existência de quotas para este grupo de avaliados, no período de 2005-
2007. No que se refere à avaliação de Bom, esta apresenta um decréscimo significativo de 
34,4% em 2005 para 14,7% em 2007. As restantes categorias de classificação têm um peso 
insignificante neste grupo de avaliados. 
Poderemos questionar se o peso assumido pelas classificações de Excelente e Muito Bom no 
grupo de Dirigente se manteve nos restantes grupos de avaliados não Dirigentes (Técnico 
Superior, Técnico e Especialista de Informática; Técnico de Informática, Técnico-Profissional e 
Administrativo; Operário e Auxiliar). De facto, as avaliações registadas nestas categorias de 
classificação não ultrapassaram os 21%, pois a grande maioria dos restantes avaliados obteve 
a classificação de Bom.  
Em face destes resultados levanta-se, ainda, a questão quanto aos critérios utilizados para 
avaliar Dirigentes e não Dirigentes. Sendo os objectivos definidos em cascata, não seria de 
esperar que os resultados dos Dirigentes dependessem dos resultados alcançados pelos 
restantes trabalhadores e que as quotas legais se encontrassem preenchidas?  
Para o grupo de avaliados não Dirigentes, a grande maioria das classificações situou-se no 
Bom e Muito Bom, verificando-se que em 2005, a classificação de Bom foi atribuída a mais de 
80% dos avaliados e em 2007 a 76,1%. Relativamente à categoria de Muito Bom, 14,9% dos 
avaliados obtiveram esta classificação em 2005 e 20,7% em 2007. Verifica-se ainda, que 
apenas residualmente encontramos classificações de Excelente (0,9 % em 2005 e 2,1% em 
2007). 
Se até agora analisámos os resultados da Avaliação de Desempenho Ordinária, realizada 
através de Objectivos, Competências e Atitude Pessoal, considerámos que seria importante 
fazer uma análise aos dados relativos aos trabalhadores avaliados através de Ponderação 
Curricular (artigo 18.º do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004) e trabalhadores não avaliados, 
tendo presente a informação disponibilizada. Na tabela 5 podemos observar o número de 
trabalhadores enquadrados em cada uma destas situações, no período em análise. 
  

Tabela 5: Avaliados e não Avaliados no ISS, I.P. (2005-2007) 
  Avaliados Não Avaliados 

Ano Nº Total de 
Trabalhadores

Avaliação 
Ordinária 

Avaliação 
Ponderação 
Curricular 

Total % Total % Total % Total % 

2005 14.575 10.940 94,4% 652 5,6% 11.592 79,5% 2.983 20,5% 

2006 13.559 10.640 95,0% 560 5,0% 11.200 82,6% 2.359 17,4% 

2007 12.795 10.864 95,5% 514 4,5% 11.378 88,9% 1.417 11,1% 
Fonte: Elaboração própria 
 
Uma análise à tabela 5 e tendo por base o número total de trabalhadores, permite verificar que 
no ano de 2005, 20,5% dos trabalhadores não foram sujeitos a avaliação (em 2007 este 
número decresceu para cerca de metade). Dos trabalhadores avaliados apenas 5,6% o foram 
por Ponderação Curricular. Apesar de os não Avaliados terem algum peso no período em 
análise, continua a ser a Avaliação Ordinária (Objectivos, Competências e Atitude Pessoal) a 
ter o maior peso no número total dos avaliados. 



 
 

464 
 

Após a apresentação e análise dos resultados das avaliações globais de SIADAP no ISS, I.P. 
será realizada uma análise dos resultados da avaliação dos 18 Centros Distritais agrupados, de 
acordo com a sua dimensão, e comparando-os com os resultados da avaliação global. 
 
Avaliações Agregadas por Grupos de Centros Distritais 
De acordo com o já referido os Centros Distritais reflectem realidades distritais diversas quer 
em dimensão quer em complexidade, o que necessariamente se traduz numa estrutura 
orgânica diferenciada. 
Igualmente, com base no disposto no n.º 2, do artigo n.º 29, da Portaria n.º 638/2007, de 30 de 
Maio e no sentido de harmonizar as diversas realidades bem como a estrutura dos serviços, 
foram identificados 4 Grupos de Centros Distritais, definidos em função do número de 
beneficiários abrangidos e que são: 
Grupo A - Grande Dimensão - Lisboa e Porto (Centros Distritais com mais de 800.000 
beneficiários activos); 
Grupo B – Dimensão Média / Alta – Aveiro, Braga e Coimbra (Centros Distritais com mais de 
300.000 e menos de 800.000 beneficiários activos); 
Grupo C – Dimensão Média / Baixa – Faro, Leiria, Santarém, Setúbal e Viseu (Centros 
Distritais com mais de 100.000 e menos de 300.000 beneficiários activos); 
Grupo D – Pequena Dimensão – Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, 
Viana do Castelo e Vila Real (Centros Distritais com menos de 100.000 beneficiários activos). 
Deste modo, com o objectivo de apresentar uma análise mais homogénea, de acordo com a 
dimensão dos Centros Distritais, primeiramente são analisados os dados relativos à avaliação 
registada nos Grupos A, B, C, e D e respectiva comparação com os dados globais, e 
posteriormente serão comparados os dados da avaliação global com os resultados da 
avaliação dos quatro Grupos.  
 
AVALIAÇÕES DO GRUPO A 
Encontram-se considerados no Grupo A os Centros Distritais de Lisboa e Porto, sendo os 2 
Centros de maior dimensão do país, com mais de 800.000 beneficiários activos. 
Na tabela 39 são apresentados os dados da avaliação, no período de 2005 a 2007, dos 
Centros Distritais considerados no grupo A, por grupos de avaliados e categorias de 
classificação. 
 

Tabela 6: Avaliações Totais do Grupo A (2005-2007) 
   TOTAL AVALIAÇÃO ORDINÁRIA 

 
  Insuficiente

Nec. 
Des. Bom 

Muito 
Bom Excelente  

Total 
Avaliado
s 

2005 

Dirigente   0 0 16 38 2  56 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de 
Informática  

0 19 593 152 7  771 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

0 28 1801 370 5  2204 

Operário e Auxiliar  2 41 867 105 1  1016 
  TOTAL  2 88 3277 665 15  4047 

2006 

Dirigente  0 0 6 56 2  64 
Técnico Superior, Técnico 
e Especialista de
Informática  

0 16 568 146 4  734 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

2 30 1726 441 4  2203 
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Operário e Auxiliar  0 18 739 123 2  882 
  TOTAL  2 64 3039 766 12  3883 

2007 

Dirigente  0 0 16 127 13  156 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 8 549 143 18  718 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

1 18 1444 372 19  1854 

Operário e Auxiliar  0 4 695 147 2  848 
  TOTAL  1 30 2704 789 52  3576 
Fonte: Elaboração própria 
 
Uma análise à tabela 6 permite constatar uma redução significativa (cerca de 500 
trabalhadores dos quais 300 foram no Centro Distrital de Lisboa) no número de efectivos 
avaliados nos dois maiores Centros Distritais do país, durante o período 2005-2007. Em 2005 
foram avaliados 4.047 trabalhadores; em 2006 foram avaliados 3.883 e em 2007 foram 
avaliados 3.576 trabalhadores. 
Esta redução é menos sentida no grupo de avaliados de Técnico Superior, Técnico e 
Especialista de Informática (cerca de 7%). No grupo de Técnico de Informática, Técnico-
Profissional e Administrativo a redução do número de avaliados atinge os 16% e representa 
16,5% no grupo de Operário e Auxiliar. Por sua vez, o grupo de avaliados de Dirigente viu 
incrementado o número de efectivos avaliados. 
Em todo o Grupo A se verifica que a grande maioria dos trabalhadores foi avaliada com a 
classificação de Bom (apesar da tendência decrescente), seguida de Muito Bom o que se 
traduziu no bom desempenho profissional dos Centros Distritais de Lisboa e Porto e da boa 
execução das metas de SIADAP. A classificação de Muito Bom registou um aumento de 2005 
para 2007, tendo sido atribuída a 665 avaliados em 2005 e a 789 avaliados em 2007. 
Neste Grupo, verifica-se que a classificação de Excelente apenas foi atribuída a 15 avaliados 
em 2005, número que aumentou para 52 em 2007. Foram os grupos de avaliados de Técnico 
de Informática, Técnico-Profissional e Administrativo e de Técnico Superior, Técnico e 
Especialista de Informática que registaram o maior número de avaliados com a classificação de 
Excelente. 
Em termos absolutos, a classificação de Necessidade de Desenvolvimento foi bastante 
reduzida e decrescente, tendo sido atribuída em 2005 a 88 avaliados e em 2007 a apenas 30. 
Dos cerca de 4.000 trabalhadores avaliados em 2005 e 2006 apenas 2 deles foram objecto de 
classificação de Insuficiente, baixando esta classificação em 2007, para apenas um avaliado. 
Com o intuito de fazer uma análise comparativa das avaliações deste Grupo A com os 
resultados nacionais, apresentamos o gráfico 1 cuja análise evidencia que: 
A classificação de Excelente, com um peso relativo muito reduzido (inferior a 1,5%); regista um 
sentido crescente (tal como os resultados nacionais), mas apresenta valores inferiores à 
classificação global nacional do ISS, I.P.; 
• A classificação de Muito Bom regista um sentido crescente (assim como os resultados 
nacionais), e é ligeiramente superior à classificação global nacional do ISS, I.P.; 
• A classificação de Bom é a que predomina. Apesar de ter decrescido ao longo do 
período em análise (tal como os resultados nacionais), verifica-se que é ligeiramente superior à 
classificação global nacional do ISS, I.P.; 
• As classificações de Insuficiente e de Necessidade de Desenvolvimento, registam 
valores irrisórios e com tendência decrescente apresentando valores inferiores à classificação 
global nacional do ISS, I.P.. 
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Gráfico 1: Evolução do Peso Relativo das Avaliações Nacionais/Grupo A 
(2005-2007) 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
Após esta análise e sendo o Grupo A composto pelos Centros Distritais com o maior número 
de trabalhadores avaliados do país não é surpreendente que os resultados das avaliações por 
categoria de classificação se aproximem dos resultados globais nacionais.  
 
AVALIAÇÕES DO GRUPO B 
Fazem parte do Grupo B os Centros Distritais de Aveiro, Braga e Coimbra, considerados de 
dimensão média/alta, com mais de 300.000 beneficiários activos e menos de 800.000 
beneficiários activos. 
Conforme se pode verificar na tabela 7, o número total de avaliados neste Grupo apresentou 
um decréscimo pouco significativo de 2005 para 2007 (redução de 3,4%), mais acentuado no 
grupo de avaliados de Técnico de Informática, Técnico-Profissional e Administrativo, 
constatando-se que o grupo Dirigente regista um comportamento oposto, tendo o número de 
avaliados crescido de 160%. 
 

Tabela 7: Avaliações Totais do Grupo B (2005-2007) 
   TOTAL AVALIAÇÃO ORDINÁRIA 

 
  Insuficiente

Nec. 
Des. Bom 

Muito 
Bom Excelente  

Total 
Avaliado
s 

2005 

Dirigente   0 0 19 15 6  40 
Técnico Superior, Técnico 
e Especialista de
Informática  

1 10 212 48 6  277 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

3 22 872 165 20  1082 

Operário e Auxiliar  0 16 198 33 6  253 
  TOTAL  4 48 1301 261 38  1652 

2006 
Dirigente  0 0 11 32 11  54 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de 0 1 216 55 7  279 
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Informática 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

1 10 778 192 17  998 

Operário e Auxiliar  0 1 196 36 5  238 
  TOTAL  1 12 1201 315 40  1569 

2007 

Dirigente  0 0 13 64 27  104 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 1 216 57 9  283 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

1 9 743 195 24  972 

Operário e Auxiliar  0 0 189 42 6  237 
  TOTAL  1 10 1161 358 66  1596 
Fonte: Elaboração própria 
 
À semelhança do verificado para o Grupo A, também no Grupo B, a grande maioria dos 
avaliados (76%) obteve a classificação de Bom, seguida da de Muito Bom (19,4%). A 
classificação de Excelente não ultrapassou os 5% da totalidade das avaliações, respeitando-se 
as quotas legais definidas. 
Das restantes categorias destacam-se duas situações, uma, a de o número de avaliados com a 
classificação de Insuficiente ser exíguo, o que não deixa de ser um dado importante de análise, 
uma vez que, num universo tão grande de avaliados, apenas 6 obtiveram essa classificação, 
representando por isso, 0,12% da totalidade dos avaliados e a outra, na classificação de 
Necessidade de Desenvolvimento em que se regista um decréscimo no número destas 
avaliações entre 2005 e 2007 na ordem dos 79%. De qualquer forma, os valores verificados 
não deixam de ser reveladores da pouca utilização destes dois tipos de classificação por parte 
dos avaliadores. 
Fazendo uma análise comparativa anual das classificações obtidas no Grupo B (Aveiro, Braga 
e Coimbra) e as classificações nacionais (ver gráfico 2), podemos concluir que: 
• A classificação de Excelente regista neste Grupo um sentido crescente (tal como os 
resultados nacionais) e apresenta valores superiores à classificação global nacional do ISS, 
I.P.; 
• A classificação de Muito Bom regista um sentido crescente (assim como os resultados 
nacionais), apresentando-se ligeiramente superior à classificação global nacional do ISS, I.P.; 
• A classificação de Bom é a que predomina tem um comportamento decrescente ao 
longo do período em análise (tal como os resultados nacionais) mantendo-se inferior à 
classificação global nacional do ISS, I.P.; 
• As classificações de Insuficiente e de Necessidade de Desenvolvimento, registam 
valores irrisórios e com tendência decrescente apresentando valores inferiores à classificação 
global nacional do ISS, I.P.. 
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Gráfico 2: Evolução do Peso Relativo das Avaliações Nacionais/Grupo B  
(2005-2007) 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
Após esta análise e sendo o Grupo B composto pelos três Centros Distritais considerados de 
dimensão média/alta, verifica-se que são as classificações de Bom e as de Excelente as que 
se afastam mais dos resultados globais nacionais respectivos (a classificação de Bom foi 
inferior e a classificação de Excelente foi superior aos resultados globais nacionais). 
 
AVALIAÇÕES DO GRUPO C 
Fazem parte do Grupo C os Centros Distritais de Faro, Leiria, Santarém, Setúbal e Viseu, 
considerados de dimensão média/baixa, com mais de 100.000 beneficiários activos e menos 
de 300.000 beneficiários activos. Na tabela 8 são apresentadas as avaliações ocorridas nos 
diversos grupos de avaliados, por categoria de classificação. 
 

Tabela 8: Avaliações Totais do Grupo C (2005-2007) 
   TOTAL AVALIAÇÃO ORDINÁRIA 

 
  Insuficiente

Nec. 
Des. Bom 

Muito 
Bom Excelente  

Total 
Avaliado
s 

2005 

Dirigente   0 1 11 29 6  47 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 7 259 68 7  341 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

1 23 1011 183 5  1223 

Operário e Auxiliar  2 26 321 19 0  368 
  TOTAL  3 57 1602 299 18  1979 

2006 

Dirigente  0 0 14 42 5  61 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 11 283 75 5  374 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

1 9 941 212 11  1174 
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Operário e Auxiliar  0 3 276 19 1  299 
  TOTAL  1 23 1514 348 22  1908 

2007 

Dirigente  0 0 15 103 14  132 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 9 325 87 15  436 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

3 6 972 219 25  1225 

Operário e Auxiliar  1 17 405 25 5  453 
  TOTAL  4 32 1717 434 59  2246 
Fonte: Elaboração própria 
 
Uma análise à tabela 8 permite verificar que o número total de avaliados apresentou um 
aumento considerável, do ano de 2006 para 2007 (mais 338 trabalhadores dos quais 205 se 
registaram no Centro Distrital de Setúbal), antecedido por uma diminuição de 71 trabalhadores 
de 2005 para 2006. Este acréscimo foi consequência do aumento do número de avaliados, 
registado nos vários Centros, com excepção para o Centro Distrital de Faro, em que se 
verificou uma diminuição do número de avaliados. 
Focalizando a análise nas categorias de classificação, denota-se que a classificação de 
Excelente apresenta um aumento no período em análise mas com pouco peso ao longo de 
cada ano (0,9 % em 2005 e 2,6% em 2007). 
À semelhança dos Grupos A e B verifica-se que são as classificações de Bom e Muito Bom as 
mais atribuídas, no entanto, constata-se que o número de avaliados com a classificação de 
Bom decresceu de 2005 para 2006 e cresceu no ano seguinte. Comportamento idêntico teve a 
categoria de classificação de Necessidade de Desenvolvimento para o qual contribuiu o 
aumento do número de avaliados do grupo de Operário e Auxiliar com esta classificação. De 
referir que para este grupo de avaliados se verificam oscilações desarticuladas, na medida em 
que no ano de 2005 obtiveram esta classificação 26 avaliados; em 2006 apenas 3 e em 2007 
aumentou para 17, desconhecendo-se a razão que levou a este comportamento por parte dos 
intervenientes. 
No ano de 2007, constatou-se um crescimento bastante acentuado da classificação de Bom, 
no grupo de avaliados de Operário e Auxiliar, face ao ano anterior, influenciado sobretudo 
pelas avaliações atribuídas no Centro Distrital de Setúbal. 
Com o intuito de saber se o comportamento deste Grupo C (Faro, Leiria, Santarém, Setúbal e 
Viseu) em termos de classificações obtidas na avaliação diferem muito das avaliações globais 
nacionais, apresenta-se o gráfico 3 onde é feita uma análise comparativa podendo constatar-se 
que: 
• A classificação de Excelente regista neste Grupo um sentido crescente (assim como os 
resultados nacionais), e apresenta valores inferiores à classificação global nacional do ISS, I.P. 
nos anos de 2005 e 2006. No ano de 2007 não se registam diferenças com os resultados 
nacionais. 
• A classificação de Muito Bom regista um sentido crescente (tal como os resultados 
nacionais), no período em análise, e apresenta-se inferior à classificação global nacional do 
ISS, I.P.; 
• A classificação de Bom é a que predomina. Apesar de ter decrescido ao longo dos 
anos (assim como os resultados nacionais), verifica-se que é superior à classificação global 
nacional do ISS, I.P.; 
• As classificações de Insuficiente e de Necessidade de Desenvolvimento, registam 
valores reduzidos, mas ligeiramente superiores à classificação global nacional do ISS, I.P.. 
 

Gráfico 3: Evolução do Peso Relativo das Avaliações Nacionais/Grupo C  
(2005-2007) 
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Fonte: Elaboração própria 
 
Neste Grupo C composto por 5 Centros Distritais considerados de dimensão média/baixa, 
verifica-se que são as classificações de Bom e as de Muito Bom as que se afastam mais dos 
resultados globais nacionais respectivos (a classificação de Bom foi superior e a classificação 
de Muito Bom foi inferior aos resultados globais nacionais). 
 
AVALIAÇÕES DO GRUPO D 
Fazem parte do Grupo D os Centros Distritais de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, 
Guarda, Portalegre, Viana do Castelo e Vila Real, considerados de pequena dimensão, com 
menos de 100.000 beneficiários activos, sendo este o Grupo que engloba maior número de 
Centros Distritais. 
Da análise à tabela 9 onde são apresentadas as avaliações registadas no Grupo D, por grupos 
de avaliados e categorias de classificação, no período de 2005 a 2007, verifica-se que o 
número total de avaliados diminuiu de 125 trabalhadores. 
 

Tabela 9: Avaliações Totais do Grupo D (2005-2007) 
   TOTAL AVALIAÇÃO ORDINÁRIA 

 
  Insuficiente

Nec. 
Des. Bom 

Muito 
Bom Excelente  

Total 
Avaliado
s 

2005 

Dirigente   0 0 20 29 0  49 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 0 319 59 1  379 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

0 7 1008 154 7  1176 

Operário e Auxiliar  0 4 422 40 2  468 
  TOTAL  0 11 1769 282 10  2072 

2006 

Dirigente  0 0 7 43 7  57 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 5 324 84 5  418 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

1 4 887 200 11  1103 
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Operário e Auxiliar  0 1 386 41 4  432 
  TOTAL  1 10 1604 368 27  2010 

2007 

Dirigente  0 1 12 122 11  146 
Técnico Superior, Técnico
e Especialista de
Informática  

0 0 296 76 8  380 

Técnico Informática,
Técnico-Profissional e
Administrativo  

0 2 799 195 15  1011 

Operário e Auxiliar  0 2 364 43 1  410 
  TOTAL  0 5 1471 436 35  1947 
Fonte: Elaboração própria 
 
À semelhança do observado nos restantes Grupos, também neste se verifica que a 
classificação mais utilizada é a de Bom, a que se segue a classificação de Muito Bom. A 
classificação de Excelente não ultrapassou 5% da totalidade das avaliações. 
A classificação de Necessidade de Desenvolvimento e Insuficiente têm uma representatividade 
quase nula, tendo em conta o número total de avaliados. Nos três anos em análise, apenas 26 
avaliados obtiveram classificação de Necessidade de Desenvolvimento e apenas 1 obteve a 
classificação de Insuficiente (em 2006 no Centro Distrital de Portalegre), o que é um pouco 
estranho (pela positiva e pela negativa), facto que suscita curiosidade dado o total de avaliados 
neste Grupo (cerca de 6.000) e o número de Centros Distritais envolvidos. Esta situação 
singular poderia ser colmatada com uma definição clara dos critérios de avaliação a utilizar. 
Pela observação da tabela anterior constata-se que apenas neste Grupo se regista a atribuição 
da classificação de Necessidade de Desenvolvimento a 1 Dirigente.  
Comparando os resultados da avaliação do Grupo D (Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, 
Guarda, Portalegre, Viana do Castelo e Vila Real) com os resultados globais nacionais, o 
gráfico 4 permite constatar que: 
• A classificação de Bom é a que predomina mas apresenta uma evolução decrescente 
no triénio (tal como os resultados nacionais), porém, sempre superior à classificação global 
nacional do ISS, I.P.; 
• A classificação de Muito Bom apresenta uma tendência crescente (assim como os 
resultados nacionais), e inferior à classificação global nacional do ISS, I.P. com excepção do 
ano de 2007em que se apresenta ligeiramente superior; 
• A classificação de Excelente regista um sentido crescente (tal como os resultados 
nacionais) mas apresenta valores inferiores à classificação global nacional do ISS, I.P.  
• A classificação de Necessidade de Desenvolvimento, regista valores reduzidos e 
abaixo da classificação global nacional do ISS, I.P.; 
• A classificação de Insuficiente é inexistente com excepção para o ano de 2006. 
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Gráfico 4: Evolução do Peso Relativo das Avaliações Nacionais/Grupo D 
 (2005-2007) 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
À semelhança dos Grupos A, B e C, também no Grupo D (Centros Distritais considerados de 
pequena dimensão), a classificação de Bom é a que mais sobressai no global das 
classificações, seno neste Grupo a classificação que mais se distancia dos resultados globais 
nacionais. 
 
 
CONCLUSÃO 
Encontrando-se a Administração Pública em contexto de mudança em que urge a adopção de 
novos modelos de gestão para responder aos desafios que hoje lhe são colocados 
decorrentes, sobretudo, de uma sociedade cada vez mais exigente, a Avaliação de 
Desempenho surge como fundamental para a adopção de uma nova cultura de gestão pública. 
Da análise aos resultados globais de SIADAP, de 2005 a 2007, no ISS, I.P. e dos Centros 
Distritais agregados por dimensão de acordo com o número de beneficiários activos, constata-
se que o Centro Distrital de Lisboa é o que apresenta o maior número de avaliados, sendo o de 
maior dimensão e o Centro Distrital de Bragança é o que apresenta o menor número de 
avaliados, seguido do Centro Distrital da Guarda, considerados de pequena dimensão. 
As categorias de classificação mais atribuídas foram as de Bom e de Muito Bom, sendo a 
classificação de Excelente atribuída em todos os Centros Distritais, com excepção de um 
Centro Distrital do Grupo D. Situação oposta ocorreu num Centro Distrital do Grupo B que 
atribuiu o maior número de Excelentes. 
A maior ou menor atribuição das 5 categorias de classificação segue a tendência global 
nacional. No período em análise as classificações de Muito Bom e Excelente aumentaram em 
detrimento da classificação de Bom. O facto de 2005 ter sido o ano do arranque do SIADAP, 
em que os intervenientes ainda não tinham total consciência do processo e concretamente das 
quotas definidas para o mérito e excelência, pode justificar a alteração das classificações 
atribuídas nos anos seguintes. Possíveis explicações para o facto de as classificações nos 
grupos de avaliados não Dirigentes não acompanharem as classificações obtidas pelos 
Dirigentes são: não existência de quotas legais de mérito e excelência para o grupo de 
Dirigente, no período em análise e planeamento deficiente e distribuição em cascata dos 
objectivos (os objectivos definidos pelos Dirigentes aos trabalhadores estarem em desacordo 
com os seus próprios objectivos). 
No ano de 2005, para a classificação de Excelente o Grupo B é o mais representativo e o 
Grupo A (grande dimensão) o menos representativo. No Grupo A encontra-se a maior 
percentagem de avaliados com a classificação de Muito Bom e no Grupo D, a menor. Na 
classificação de Bom sobressai pela positiva o Grupo D e pela negativa o Grupo B. As 
restantes categorias de classificação apresentam percentagens pouco significativas. Todos os 
Grupos que lideram cada categoria de classificação apresentam valores percentuais acima dos 
registados a nível global nacional. 
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Em 2006, para a classificação de Excelente o Grupo B é o mais representativo e o Grupo A o 
menos representativo. No Grupo B encontra-se a maior percentagem de avaliados com a 
classificação de Muito Bom e no Grupo C, a menor. Na classificação de Bom sobressai pela 
positiva o Grupo D e pela negativa o Grupo B. As restantes categorias de classificação 
apresentam percentagens irrelevantes e inferiores às de 2005. Todos os Grupos que lideram 
cada categoria de classificação apresentam valores percentuais acima dos registados a nível 
global nacional. 
No ano de 2007, para a classificação de Excelente o Grupo B é o mais representativo e o 
Grupo A o menos representativo. No Grupo B e no Grupo D encontram-se as maiores 
percentagens de avaliados com a classificação de Muito Bom e no Grupo C, a menor. Na 
classificação de Bom sobressai pela positiva o Grupo C e pela negativa o Grupo B. As 
restantes categorias de classificação apresentam percentagens irrelevantes à semelhança dos 
anos anteriores. Todos os Grupos que lideram cada categoria de classificação apresentam 
valores percentuais acima dos registados a nível global nacional. 
Uma análise global permite constatar que é no Grupo B que se registam os melhores 
resultados em termos de categorias de classificação, nomeadamente na categoria de 
Excelente e de Muito Bom. 
Pensamos ter contribuído para uma melhor compreensão do SIADAP e dos métodos 
relacionados com a sua aplicação, bem como, identificado os seus principais 
constrangimentos. Esperamos que este trabalho possa vir a ser utilizado para a realização de 
benchmarking com outros organismos públicos. 
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RESUMO 
O Sítio Serra de Montemuro é um dos 60 Sítios da Rede Natura 2000. Trata-se de um território 
de montanha, de baixa densidade populacional e classificado como rural frágil.  
O trabalho desenvolvido por uma equipa multidisciplinar da UTAD na elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Rural Integrado e de Gestão Multifuncional do Sítio PTCON0025 Serra de 
Montemuro constituiu um exercício piloto de planeamento e gestão intermunicipal, de avaliação 
e resolução das problemáticas do território, replicável a espaços semelhantes.  
Neste artigo apresenta-se o processo metodológico de elaboração do Plano referido e o 
resultado desse mesmo processo. Enfatizam-se as principais dimensões do “exercício” de 
planeamento: 1) Diagnóstico do Território; 2) Envolvimento das Populações e; 3) Abordagem 
Integrada do Desenvolvimento. Como resultado das acções de planeamento desenvolvidas 
explicita-se a natureza integrada do desenvolvimento do território, descrevendo as principais 
propostas de intervenção (eixos, acções e sub-acções) e a sua inter-relação, em função das 
especificidades do espaço geográfico em causa e da necessária articulação com a 
conservação da natureza.  
Palavras-Chave: Planeamento de Programas, Desenvolvimento Rural Integrado, Rede Natura, 
Áreas Classificadas. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A generalidade dos espaços florestais e silvopastoris evoluem sob naturais regimes de 
perturbação, aos quais se adaptam. A este propósito, Bengtsson et al., (2000) afirmam que a 
compreensão da dinâmica dos distúrbios naturais e a forma como se relacionam com as 
perturbações de origem humana, assim como com as práticas de gestão e intervenção é 
essencial para gerir a biodiversidade nos ecossistemas humanizados dos actuais espaços 
silvopastoris europeus  
Na Europa, a agricultura inclui um conjunto de sistemas agro-silvopastoris com uma profunda 
relação entre a natureza e a cultura local e cada vez mais reconhecidos como sistemas 
sustentáveis de práticas agrícolas base de uma utilização mais sustentável do solo (Freitas, 
2009: 1). Os sistemas tradicionais de agricultura, em particular a policultura de minifúndio, são 
uma actividade económica relevante para a manutenção de um tecido social mínimo em zonas 
rurais marginais e possuem valor indiscutível do ponto de vista ambiental, da conservação da 
natureza e da promoção da biodiversidade.  Em concordância com esta linha de pensamento, 
Freitas (2009: 2) assinala que “uma parte importante das paisagens europeias mais valiosas 
são resultado da actividade agrícola, que permite práticas de uso do solo nas quais os 
processos ecológicos têm lugar”. O mesmo autor (2009: 4) acrescenta ainda que “apesar 
destes sistemas terem sido sempre dinâmicos, respondendo a muitas alterações, em particular 
aos sistemas de pastoreio, têm uma longa história de relação com a vida selvagem”, pelo que 
“a manutenção destas paisagens e do seu valor natural reclama a continuação da gestão 
tradicional da actividade agrícola e dos sistemas de pastoreio”, extensivo e de percurso. De 
acordo com Pinto-Correia et al. (2008: 2), a paisagem rural depende directamente das 
transformações operadas pelo homem através dos sistemas de uso do solo, agrícolas, 
florestais ou mistos.  
Hubert (1993) considera que os espaços mantidos abertos pelo pastoreio ao longo de muitos 
séculos tornaram-se densos e fechados e com uma diversidade limitada em resultado do 
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abandono progressivo da pastorícia. Por outro lado, a degradação da ocupação do espaço 
florestal aumenta a sua vulnerabilidade aos incêndios. A devastação de vastas áreas de 
floresta por incêndios tem obrigado as autoridades públicas ligadas à administração florestal a 
mudar de atitude perante a política de utilização do fogo e do pastoreio na floresta (Rubino, 
1996). Nesta óptica, Rego (1991) sugere que a gestão dos espaços florestais deverá passar 
pela reintrodução de práticas tradicionais como o pastoreio, o corte e o fogo controlado. A 
prática do pastoreio ajuda a reduzir a biomassa e contribui para a formação de mosaicos de 
vegetação que alternam formações arbóreas com clareiras dominadas por comunidades 
herbáceas. Neste contexto, Svenning (2002) afirma que uma das prioridades da política de 
conservação deve ser a promoção dos herbívoros autóctones e dos regimes de fogo 
controlado.  
Por outro lado, Telles (2004) salienta que “o maior desafio da agricultura de montanha não é o 
da produção, mas o da fixação da população”. Todavia, as condições para a fixação são 
inexistentes. As aldeias de montanha não usufruem, em geral, de fáceis acessibilidades. A 
orografia é agreste, o clima é rigoroso, os alojamentos têm fracas condições de habitabilidade 
e a actividade económica centra-se em actividades agrícolas e agro-alimentares tradicionais 
pouco rentáveis., Tais actividades em áreas protegidas são, frequentemente, desincentivadas 
ou condicionadas por legislação restritiva “conservacionista” acentuando o cenário de 
despovoamento e abandono dos sistemas de agricultura tradicionais. Aliás, Pinto-Correia 
(2008:2) assinala que o espaço rural não é já definido pela importância do sector agrícola, que 
tem vindo a perder em termos sociais e económicos, mas sim pela baixa densidade 
populacional. O Sítio PTCON0025 Serra de Montemuro da Rede Natura 2000 não foge a esta 
realidade. Acerca deste temática, Grando (2007), assinala que os parques naturais são 
instituições importantes para a preservação dos ambientes naturais e da biodiversidade. 
Estudando o caso do Parque Nacional Aspromonte, este autor refere que um parque natural 
pode favorecer o desenvolvimento sustentável mesmo em áreas economicamente atrasadas. 
Analisando as grandes linhas de desenvolvimento e as opções disponíveis para as zonas 
rurais da Comunidade Europeia, e levando em consideração várias limitações na agricultura, 
silvicultura e actividades de conservação da natureza, Conrad (1990) identifica a emergência 
de três tipos de regiões agro-estruturais: 1) Zonas rurais com agricultura intensiva; 2) Zonas 
rurais, fundamentalmente agrárias, constituindo-se como periferias turísticas que exploram as 
suas potencialidade de desenvolvimento endógeno com base no quase-turismo; 3) Zonas 
menos favorecidas, com tendência para o despovoamento, que podem servir como áreas de 
equilíbrio ecológico. Dada a sua natureza e enquadramento específico no contexto da política 
de ordenamento do território, a implementação de planos de gestão adequados e adaptados à 
realidade de cada área classificada é fundamental para o sucesso da gestão, conservação e 
desenvolvimento das áreas da Rede Natura 2000 (Gil, 2006: 52). O Plano de Desenvolvimento 
Rural Integrado e de Gestão Multifuncional proposto para o Sítio Serra de Montemuro procura 
atender às especificidades do território de incidência. 
 
 
OBJECTIVOS E METODOLOGIA 
Tendo como referencial o Plano de Desenvolvimento Rural Integrado e de Gestão 
Multifuncional elaborado para o Sítio PT CON0025 Serra de Montemuro da Rede Natura 
200070, o principal objectivo deste artigo consiste em enfatizar as principais dimensões do 
planeamento de programas presentes no processo metodológico de elaboração do Plano 
referido e o resultado desse mesmo processo. O artigo descreve o processo metodológico de 
elaboração do plano e o resultado desse mesmo processo. Enfatizam-se as principais 
dimensões do “exercício” de planeamento: 1) Diagnóstico do Território; 2) Envolvimento das 
Populações e; 3) Abordagem Integrada do Desenvolvimento. Como resultado das acções de 
planeamento desenvolvidas explicita-se a natureza integrada do desenvolvimento do território, 
                                                      
 
 
70  O Plano de Desenvolvimento Rural Integrado e de Gestão Multifuncional do Sítio PTCON0025 Serra de Montemuro 
foi elaborado por equipa multidisciplinar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), por solicitação da 
Associação de Municípios do Vale do Douro Sul (AMVDS) e financiado pelo Programa Operacional do Norte 2007-
2013, Eixo Prioritário III “Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial”, Regulamento Específico “Gestão Activa de 
Espaços Protegidos e Classificados” (AMVDS, 2009). 
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descrevendo as principais propostas de intervenção (eixos, acções e sub-acções) e a sua inter-
relação, em função das especificidades do espaço geográfico em causa e da necessária 
articulação com a conservação da natureza e da biodiversidade em áreas protegidas e 
classificadas. 
A metodologia geral do estudo compreendeu: a) A promoção de contactos institucionais; b) A 
análise documental; c) A observação no terreno através dos itinerários “Conhecer o 
Montemuro”; d) A realização dos encontros participativos “Abrir as Portas de Montemuro”; e) A 
animação de reuniões participativas com promotores e parceiros do projecto; f) A realização de 
reuniões de trabalho com actores locais e regionais com responsabilidade no desenvolvimento 
do Montemuro: associações locais de desenvolvimento, associações de produtores florestais e 
associações de baldios; g) A identificação de ideias de projecto e promotores potenciais. 
 
RESULTADOS: O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DO SÍTIO SERRA DE MONTEMURO 
ASPECTOS METODOLÓGICOS GERAIS: DO DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO À 
NATUREZA PARTICIPATIVA 
Um plano de gestão é um documento escrito, discutido e aprovado que descreve um território 
ou espaço, identificando os problemas e oportunidades decorrentes da gestão orientada para a 
preservação dos seus valores naturais, geomorfológicos e paisagísticos, de modo que os 
objectivos estabelecidos, em função da informação exposta, possam ser atingidos, trabalhando 
de forma organizada e eficaz durante um período de tempo determinado (Gil, 2006: 40). O 
mesmo autor, citando Costa (2004) refere ainda que plano de gestão é um documento que 
actua como um consenso entre os indivíduos e as organizações envolvidas na conservação do 
sítio, o qual traduz um processo para atingir o objectivo fundamental que é o de assegurar a 
conservação dos valores naturais de uma área classificada. Do nosso ponto de vista, o 
conceito apresentado revela uma dimensão redutora dado que ignora a necessária articulação 
entre conservação da natureza e desenvolvimento socioeconómico do território. 
Na elaboração de qualquer plano de gestão ou de desenvolvimento territorial, dois importantes 
instrumentos de planeamento devem ser considerados: 1) o diagnóstico do território e; 2) o 
envolvimento da população no processo de desenvolvimento do respectivo plano. Fazer um 
diagnóstico, elaborar um plano, motivar uma equipa, fixar uma estratégia…, são expressões 
pertencentes ao mundo empresarial mas que são também utilizadas para descrever a 
elaboração de um projecto ou programa de desenvolvimento rural. Também aqui é preciso 
identificar problemas e oportunidades, inventariar trunfos e deficiências, envolver a comunidade 
e os actores-chave, definir uma estratégia, elaborar um programa de acção (Cadernos 
LEADER, nd, a: 3). Serve esta referência para, de forma simples, balizar a filosofa de 
orientação que norteou a elaboração do plano de desenvolvimento rural e de gestão 
multifuncional para o Sítio Serra de Montemuro. 
O diagnóstico ou caracterização do território comporta, em geral, a recolha de informação que 
permita descrever e analisar a situação existente e as tendências em curso, no que respeita a 
aspectos diversos de cariz económico, social, ambiental e cultural (Cadernos LEADER, nd, a: 
31). A estrutura e profundidade do diagnóstico, bem como as técnicas usadas na sua 
realização, dependem de vários factores (Cadernos LEADER, nd, a: 32): i) a natureza e 
dimensão do espaço geográfico onde se pretende intervir; ii) a disponibilidade de informação; 
iii) os objectivos que se pretendem alcançar e; iv) os recursos disponíveis. A profundidade e a 
metodologia usadas na realização do diagnóstico do Sítio Serra de Montemuro foram 
condicionadas, fundamentalmente, pela disponibilidade de informação. Em primeiro lugar, o 
território em estudo não é um espaço estatístico e administrativo individualizado, o que por si 
só, condiciona a existência de elementos estatísticos para os diferentes sectores de actividade. 
Em segundo lugar, o território em análise integra, apenas, os espaços mais marginais e frágeis 
de cada um dos quatro concelhos envolvidos. Deste modo, o uso de indicadores estatísticos ao 
nível do concelho não forneceria um diagnóstico fiável do território em estudo. Por outro lado, a 
agricultura e agropecuária constituem os principais sectores de actividade e existe informação 
estatística ao nível da freguesia caracterizadora destes sectores. Estas constatações 
recomendavam a opção por uma análise mais “fina” e aprofundada ao nível da freguesia. A 
este nível de análise, a disponibilidade de informação estatística para outros sectores de 
actividade (de menor importância para este território) é mais escassa ou inexistente. Tal facto 
foi colmatado pelo recurso a outras técnicas de recolha de informação como a entrevista, a 
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observação de terreno, através dos percursos “conhecer o Montemuro”, e dos encontros 
participativos “abrir as portas de Montemuro”. 
A fase de “Diagnóstico” do território em estudo envolveu instrumentos metodológicos diversos 
com destaque para: a analise documental, os contactos institucionais com promotores do 
estudo, os itinerários “conhecer o Montemuro”, os encontros participativos “abrir as portas de 
Montemuro”, as reuniões com actores locais e a participação em eventos locais (seminários, 
workshops, festas e feiras locais). Esta fase de planeamento permitiu: 1) identificar recursos 
naturais e humanos; 2) descrever os principais traços caracterizadores do território; 3) apontar 
desafios ao desenvolvimento; 4) sugerir um lema, uma filosofia, um paradigma de 
desenvolvimento territorial; 5) estabelecer uma ambição; 6) definir objectivos estratégicos; 7) 
apresentar objectivos específicos e operacionais. 
A promoção da participação e envolvimento dos potenciais beneficiários das acções é 
fundamental para garantir o sucesso de qualquer plano de desenvolvimento territorial. O pleno 
envolvimento das populações locais em projectos de desenvolvimento responde a três grandes 
necessidades (Cadernos LEADER, nd, b: 7): 1) tirar pleno partido dos conhecimentos, 
competências, dinâmicas e recursos existentes a nível local; 2) obter a adesão e o apoio dos 
actores locais nos esforços conduzidos para a abordagem dos problemas e soluções possíveis; 
3) encorajar a apropriação local dos projectos para que o desenvolvimento possa ser 
duradouro.  
Conscientes da importância do envolvimento das populações locais nos diferentes níveis do 
desenvolvimento de programas, foi nossa preocupação, e na medida do possível, garantir essa 
participação no debate, na consulta sobre propostas e na tomada de decisões relativas à 
elaboração do plano de acção para o Montemuro. A dimensão participativa esteve presente ao 
longo das diferentes etapas de preparação e elaboração do plano de acção. Em concreto, a 
abordagem e a natureza participativa deste processo foi conseguida através das seguintes 
acções: 1) realização dos encontros participativos “abrir as portas de Montemuro”; 2) promoção 
de reuniões participativas com as entidades parceiras do estudo; 3) promoção de reuniões de 
trabalho com actores locais e regionais com responsabilidade no desenvolvimento do território 
(associações de desenvolvimento local, associações de produtores florestais e associações de 
baldios); 4) identificação de ideias de projecto e promotores potenciais. 
Pelo seu significado destacamos, nesta comunicação, os encontros participativos “abrir as 
portas de Montemuro” (Figura 1), cujos objectivos foram: 1) promover e dar a conhecer o 
estudo a desenvolver aos principais destinatários (a população local); 2) envolver líderes e 
actores locais institucionais, (públicos e privados), mas também pessoas a título individual, na 
identificação de acções e projectos, tendo em vista a elaboração do plano de intervenção; 3) 
garantir a natureza participada do plano de acção.  
O guião metodológico que orientou as quatro sessões realizadas contemplou quatro etapas: 1) 
apresentação dos objectivos do estudo, objectivos da sessão e papel dos participantes (5 a 10 
minutos); 2)  organização de grupos de trabalho, de forma a responder aos desafios 
lançados (20 a 30 minutos): i) como gostaria que fosse o Montemuro no horizonte de 10 anos, 
ii) para o conseguir em que áreas/sectores se deveria apostar e iii) o que deveria ser feito em 
cada uma dessas áreas; 3)  apresentação dos resultados (30 minutos); 4) avaliação da 
sessão (15 minutos). 
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Fonte: AMVDS, 2008b: 7 

Figura 2 – Pormenor de um encontro participativo 
 

A Figura 2 sintetiza a metodologia geral do estudo e compreendeu as seguintes actividades 
principais: 1) promoção de contactos institucionais e análise documental; 2) observação no 
terreno: itinerários “conhecer o Montemuro”; 3)  realização de encontros participativos “abrir as 
portas de Montemuro”; 4) animação de reuniões participativas com promotores e parceiros do 
projecto; 5) realização de reuniões de trabalho com actores locais e regionais com 
responsabilidade na gestão e desenvolvimento do sítio; 6) identificação de projectos e 
promotores potenciais; 7) elaboração de projecto-piloto de exploração sustentável dos 
recursos. 
 

 
 

Fonte: AMVDS, 2009: 27 
Figura 3 – Metodologia geral do estudo 
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A cronologia geral das actividades desenvolvidas, bem como os documentos produzidos ao 
longo das diferentes fases do estudo estão esquematizadas na Figura 3 (AMVDS, 2009: 28). 

Fase I Fase II Fase III Fase IV

Relatório Preliminar Relatório FinalRelatório Intercalar IIRelatório Intercalar I

Enquadramento 
do estudo e 
caracterização do 
território
‐ Junho 2008 ‐

Diagnóstico síntese
‐ Julho 2008 ‐

Programa de acção: 
Primeira proposta
‐ Setembro 2008 ‐

Projecto ‐piloto  de 
exploração 
sustentável  dos 
recursos
‐ Outubro 2008 ‐

Listagem de projectos e 
promotores 
‐ Out./Nov./Dez. 2008 ‐

Preparação de 
candidatura ON2
‐ Jan./Fev. 2009 ‐

Elaboração do plano 
de acção
‐Março/Abr. 2009 ‐

Edição de suporte de 
comunicação e 
divulgação de resultados
‐Maio 2009 ‐

Sessão pública
‐Maio/Junho 2009 ‐

 
Fonte: AMVDS, 2009: 28 

Figura 4 – Cronologia geral do estudo 
 
Do diagnóstico à acção: Dos principais traços caracterizadores aos desafios ao 
desenvolvimento 
Um território classificado e tipicamente de montanha  
O Sítio Serra de Montemuro PT CON0025 71 é um dos 60 sítios da Lista Nacional de Sítios da 
Rede Natura 200072. Estende-se por uma área aproximada de 39 mil hectares, numa zona de 
transição litoral-interior. O seu ponto mais elevado situa-se próximo dos 1300 metros de 
altitude.  
É um território tipicamente de montanha, de relevo acidentado e vertentes declivosas, em que 
a maioria dos aglomerados urbanos se situa a altitudes acima dos 800 metros. No que respeita 
ao coberto vegetal, predominam as áreas de matos, incultos e áreas florestais dispersas. As 
áreas de maior altitude são cobertas por afloramentos rochosos e mato rasteiro. 
 
Um território rural em transformação e a perder população  
Estima-se que a população residente atinja os 13 mil habitantes (ICN, 2006a), distribuídos por 
35 freguesias de 4 concelhos73. Trata-se de um território marcadamente rural74, em que a 
agricultura, a pecuária e as tradições a elas associadas são a sua marca distintiva. Os núcleos 
populacionais de maior dimensão localizam-se na periferia da área classificada, nas 
proximidades das cidades e centros urbanos sedes de concelho. Algumas destas localidades 

                                                      
 
 
71  Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto. 
72 A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço Comunitário da União Europeia resultante da aplicação 
das Directivas nº 79/409/CEE (Directiva Aves)  e     nº 92/43/CEE (Directiva Habitats) e tem por ”objectivo contribuir 
para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no 
território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável”. Esta rede é formada por 
(http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Rede+Natura+2000/): Zonas de Protecção Especial (ZPE), 
estabelecidas ao abrigo da Directiva Aves, que se destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de 
aves, e seus habitats, listadas no seu anexo I, e das espécies de aves migratórias não referidas no anexo I e cuja 
ocorrência seja regular; Zonas Especiais de Conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Directiva Habitats, com o 
objectivo expresso de "contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais (anexo 
I) e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II), considerados ameaçados no espaço da União 
Europeia". A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinados 
habitats e espécies, nas quais as actividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, 
visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social.  
73  O Sítio Serra de Montemuro abrange freguesias dos concelhos de Castro Daire, Cinfães, Lamego e Resende. 
74  Classificado como rural frágil em 100% da área do sítio (ICN, 2006). 
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assumem características peri-urbanas, em virtude da sua proximidade aos centros urbanos e 
da generalizada perda de importância das actividades agrícola e agro-pecuária tradicionais.  
As dinâmicas observadas no Montemuro não diferem da descrição que, em regra, se faz da 
generalidade das áreas rurais (Mafra e Amado da Silva, 2004): i) a diminuição sucessiva das 
oportunidades de emprego; ii) o despovoamento acentuado e envelhecimento das populações; 
e iii) a falta de massa crítica endógena para suportar o arranque e a sustentabilidade do 
desenvolvimento. Os jovens tendem a rumar às cidades em busca de melhores oportunidades 
de emprego, de educação e de lazer, ao mesmo tempo que grupos de população aposentada 
tendem a regressar às aldeias. Como salientam Mafra e Amado da Silva (2004), a resultante 
destes dois fluxos é geralmente negativa e tem duas consequências imediatas 1) 
envelhecimento da população rural; e 2) criação de uma nova estrutura demográfica temporária 
e sem dimensão para justificar determinados serviços públicos. Estes fenómenos são 
particularmente evidentes no território em estudo. À semelhança de outros territórios rurais de 
montanha ou do interior de Portugal, o Sítio Serra de Montemuro tem sido, também, afectado 
pelos fenómenos do despovoamento e do envelhecimento demográfico. Um grande número de 
localidades possui menos de 200 habitantes.  
 
Um território de elevado interesse para protecção e conservação da natureza  
O Sítio Serra de Montemuro é uma das áreas da Rede Natura de maior expressão na Região 
Norte de Portugal com elevada importância para preservação de habitats naturais e semi-
naturais específicos de elevado valor ambiental e paisagístico. É importante habitat da espécie 
Canis lúpus (ICN, 2006b). Os valores naturais aos quais o sítio deve a sua classificação no 
âmbito da Rede Natura 2000 englobam (ICN, 2006b): 1) quinze habitats naturais e semi-
naturais, dos quais quatro são prioritários: Charcos temporários mediterrânicos, Charnecas 
húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliares e Erica tetralix, Formações herbáceas de 
Nardus e Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior; 2) duas espécies de flora, 
a Festuca elegans e os Narcissus asturiensis; 3) dez espécies de fauna, das quais duas são 
prioritárias, a Calimorpha quadripunctaria e a Canis lúpus. Existem ainda diversas espécies de 
flora e fauna com elevado valor ambiental. O sítio possui importantes manchas de carvalhal 
(Quercus pyrenaica) e duas áreas de turfeira, sendo também habitat importante para a Lacerta 
schreiberi (lagarto-de-água) e a Chioglossa lusitanica (salamandra-lusitânica). Os rios 
Balsemão, Bestança e Cabrum são habitat apropriado para a toupeira-de-água (Galemys 
pyrenaicus). Alguns destes habitas estão em risco, em virtude do despovoamento humano, da 
redução da actividade agro-pecuária e práticas agrícolas associadas e dos incêndios.  
 
Território de aptidão florestal, mas os matos e incultos tendem a cobrir os solos  
A altitude, a orografia e o tipo de solo e clima não conferem particulares aptidões agronómicas 
à Serra de Montemuro. A Superfície Agrícola Utilizável (SAU) é apenas de aproximadamente 3 
mil hectares, menos de 10% da área total do sítio. A área florestal propriamente dita representa 
73% (ICN, 2006a). As zonas de aptidão silvopastoril75 assumem grande expressão e 
importância na alimentação de bovinos, caprinos e ovinos. Porém, dado o abandono da 
actividade agro-pecuária, aquelas superfícies estão em mutação e a evolução da ocupação do 
solo revela o crescimento das áreas de incultos e matos e o decréscimo da área agrícola e 
povoamentos florestais (Quadro 1). 
 

Quadro 1. Evolução da ocupação do solo do sítio Serra de Montemuro 

Classes 1990 2008  
(ha) % (ha) % VAR 

Espaços agrícolas 10 021 25,9 8 200 21,1 -4,8% 
Povoamentos florestais 9 582 24,7 7 475 19,2 -5,5% 
Áreas Incultas/matos 18 622 48,0 22 700 58,4 +10% 
Outros usos (Urbano+Improdutivos) 537 1,4 475 1,2 -0,2% 

                                                      
 
 
75 Produto da interligação da actividade agrícola, animal e florestal, designa aos espaços naturais ou semi-naturais que 
não são sujeitos a cultivo ou a corte de forragem mas passíveis de serem utilizados regularmente por rebanhos de 
animais domésticos. 
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TOTAL 38 762 100,0 38 850 100,0  
 
As cartas de ocupação do solo mostram que a área de matos ascende a mais de 22 mil 
hectares, representando cerca de 50% da área total do sítio. Entre 1990 e 2008 observa-se, 
também, uma tendência de diminuição dos espaços florestais arborizados (povoamentos) e da 
área agrícola em favor das áreas incultas. 
O êxodo rural e o abandono agrícola são responsáveis pela evolução verificada, em particular 
pelo avanço do matagal em áreas outrora destinadas à agricultura e pecuária. Os incêndios e a 
consequente diminuição das áreas de povoamento florestal contribuem também para o 
aumento das áreas incultas, pois o fogo continua a ser a forma preferencial de gestão dos 
combustíveis, sobretudo na renovação de áreas de pastagem. 
No que respeita aos povoamentos florestais verifica-se um aumento da área ocupada pelo 
eucalipto, resultante de arborizações realizadas durante a década de 90. Igual tendência se 
verifica ao nível de outras folhosas, em particular o castanheiro, os carvalhos e as espécies 
ripícolas. Estas espécies tendem a concentrar-se ao longo dos principais vales agrícolas.  
Do exposto anteriormente fica claro que o Sítio Rede Natura 2000 Serra de Montemuro 
apresenta tendência acentuada para a perda do seu revestimento arbóreo e deve merecer 
especial atenção a beneficiação e protecção das áreas de carvalhal e aproveitamento da 
regeneração natural. Tal pretensão é possível de concretizar pelo fomento da actividade 
silvopastoril. O fogo76, a deficiente gestão do espaço florestal77, o despovoamento e o 
abandono progressivo da agricultura concorrem, em conjunto, para i) o desaparecimento de 
habitats e biótopos característicos que estiveram na base da classificação do território, ii) a 
invasão progressiva por espécies arbustivas de menor valor biológico, iii) o aumento da erosão, 
e iv) mudanças nefastas e irreversíveis na paisagem típica.  
 
A agricultura e a pecuária estão em franca regressão 
A produção de bovinos de raça autóctone, os pequenos ruminantes e as culturas agrícolas 
anuais de sequeiro ou regadio são a base da actividade económica do território. No entanto, 
quer a agricultura quer a pecuária estão em franca regressão. A fraca rentabilidade e o 
consequente abandono da actividade pecuária colocam em risco práticas ancestrais como o 
pastoreio extensivo nos baldios, a vezeira ou vigia78, a rega de lima e a limpeza dos lameiros. 
O abandono destas práticas é negativo para a conservação da natureza e da biodiversidade. 
Contudo, apesar da evolução negativa da população e da actividade agro-pecuária, a área de 
estudo possui ainda produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais com potencial de 
desenvolvimento. A produção pecuária, as forragens e as culturas hortícolas para auto-
consumo (batata, milho, feijão), confinadas aos terrenos mais férteis que circundam as 
localidades, além de plantas aromáticas e medicinais são as mais importantes. Importa 
valorizar este tipo de produções de modo a promover a actividade económica e a criação de 
emprego, garantindo um limiar de povoamento mínimo necessário à preservação do ambiente, 
da biodiversidade e sustentabilidade do território.  
De modo sintético, os principais traços caracterizadores do Sítio Serra de Montemuro podem 
resumir-se da seguinte forma (AMVDS, 2008: 54): 
− Um território rural frágil, de montanha, em que a agricultura, a pecuária, a diversidade 
ambiental, paisagística, histórica, cultural, etnográfica são a marca distintiva; 
− Uma população envelhecida e dispersa por pequenas localidades, algumas revelando 
sinais evidentes de abandono; 
− Não possui no seu interior um centro populacional com dimensão, agregador e fixador de 
população; 
− No que respeita à dinâmica populacional sofre o efeito de atracção exercida pelas quatro 
sedes de concelho que se localizam na periferia do território; 
                                                      
 
 
76 Embora as áreas ardidas registem franca evolução negativa, a carta de risco de incêndio do Montemuro evidencia 
uma clara exposição do território a riscos elevados ou muito elevados de incêndio. 
77 Ausência de instalação de novos povoamentos, selecção inadequada de espécies e recurso sistemático e incorrecto 
de queimadas. 
78 Vezeira ou vigia descreve um sistema comunitário tradicional local de maneio de gado (maneio à vez). 
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− Os jovens saem das aldeias. Alguns reformados tendem a regressar, muitas vezes por 
períodos curtos. A resultante destes dois fluxos é negativa para o desenvolvimento do território; 
− As condições agro-ecológicas não são particularmente favoráveis à prática da agricultura, a 
qual está em franca recessão; 
− A pecuária é a principal fonte de rendimento mas está também em retrocesso; 
− A valorização económica dos seus produtos agrícolas e agro-alimentares é incipiente; 
− Revela grande diversidade paisagística e ambiental, com interesse particular para a 
protecção e conservação da natureza; 
− Os sistemas agro-silvopastoris tradicionais estão em mudança com implicações negativas 
no ambiente e paisagem típica e a sua sustentabilidade exige medidas ao nível da valorização 
das fileiras produtivas; 
− Particularmente rico em património natural, história e cultura associados à ruralidade mas, 
do ponto de vista do património arquitectónico, não possui um elemento que possa servir de 
âncora; 
− O turismo cultural e de natureza são potencialidades ainda não aproveitadas; 
− Pode tornar-se local de visitação e destino turístico complementar do Vale do Douro ou 
alternativa ao Caramulo e Serra da Estrela; 
− O desenvolvimento do Sítio Serra de Montemuro deve ser perspectivado em relação 
estreita com o Sítio Serra da Freita e Arada e Sítio Rio Paiva. 
 
Os desafios ao desenvolvimento do Montemuro 
Afirma-se, com frequência, que o despovoamento é o principal factor condicionador do futuro 
da generalidade dos territórios rurais do interior do país. Contudo, estamos de acordo com um 
técnico local quando, a propósito do desenvolvimento da Serra de Montemuro, afirma que 
“desertificação humana há em qualquer lado e na serra mais se acentua” e que “a 
desertificação humana não pode constituir um entrave ao desenvolvimento, pois começamos a 
ter no nosso concelho jovens com qualificação que apenas precisam de um click”. Todavia, 
inverter ou estancar o despovoamento é apenas um dos múltiplos desafios que se colocam ao 
Montemuro. Dos principais traços caracterizadores do Sítio Serra de Montemuro emerge um 
conjunto de desafios ao desenvolvimento sustentável da área classificada que se pode 
sintetizar da seguinte forma (adaptado de AMVDS 2009,a: 14 e 2009,b: 30): 
− Garantir a conservação de valores naturais (habitats, fauna e flora) prioritários do ponto de 
vista ambiental; 
− Promover o desenvolvimento e conservação de espécies autóctones, em particular o 
carvalho; 
− Impulsionar acções de valorização das fileiras produtivas como forma de garantir a 
sustentabilidade dos sistemas agro-silvopastoris; 
− Formar e envolver a população para a valorização dos recursos, a preservação do 
ambiente e conservação da natureza;  
− Promover a notoriedade do Sítio Serra de Montemuro, enquanto território rural de 
montanha com identidade própria e classificado do ponto de vista ambiental e de conservação 
da natureza; 
− Promover a atractividade e competitividade do território através da melhoria das condições 
de vida e de bem-estar social da população; 
− Inverter a tendência de abandono populacional e das actividades económicas tradicionais 
pela criação de emprego local; 
− Transformar microproduções agrícolas de autoconsumo em produtos orientados para o 
mercado; 
− Aumentar dimensão media dos efectivos pecuários, em particular dos pequenos 
ruminantes; 
− Criar condições de viabilidade para a transformação local de produtos de origem animal; 
− Promover a qualificação e valorização comercial de produtos agrícolas e agro-alimentares; 
− Promover a integração dos produtos locais na gastronomia; 
− Desenvolver o mercado dos produtos locais, facilitando a relação entre produtores, 
distribuidores, operadores de restauração, unidades TER e consumidores; 



 
 

483 
 

− Preservar práticas agro-pecuárias tradicionais como a vezeira e o pastoreio extensivo nos 
baldios;  
− Desenvolver a componente turística e socio-económica da caça; 
− Melhorar sinalética e sinalização de pontos de interesse; 
− Transformar recursos naturais e patrimoniais em recursos turísticos: a paisagem, o 
ambiente, a natureza, as tradições e a ruralidade, o património edificado, os produtos agrícolas 
e agro-alimentares, o artesanato, as plantas aromáticas e medicinais; 
− Promover a oferta de produtos e serviços de qualidade; 
− Qualificar o Património e Comunicar o Território. 
De uma forma global, o grande desafio que se coloca ao Montemuro, enquanto região rural 
frágil e de montanha, é o desafio da sua sustentabilidade, materializada em (adaptado de 
AMVDS 2009, a: 15): i) desenvolvimento económico, ou seja, criação de emprego e fixação de 
população jovem; ii) desenvolvimento social, sinónimo de qualificação, bem-estar e qualidade 
de vida das populações e; iii) desenvolvimento ambiental, traduzido na preservação dos 
recursos naturais e biodiversidade do território. Mafra e Amado da Silva, (2004) referem que as 
políticas de desenvolvimento para as áreas rurais devem conferir particular atenção 1) a 
investimentos estratégicos para o desenvolvimento de novas actividades; 2) a recursos locais, 
nomeadamente algumas especialidades capazes de gerarem novas vantagens competitivas, 
com destaque para recursos naturais, culturais e patrimoniais que podem ser aproveitados 
para turismo, recreio e lazer; bens de produção local, com qualidade e identidade própria, 
tecnologia de produção e qualidades garantidas através de rotulagens ou outras formas de 
ligação dos produtos aos locais de produção; 3) a esforços para o reforço das economias 
rurais, principalmente através da diversificação de actividades. Afinal, e como salientam 
aqueles autores, tudo se resume no apoio à melhoria da competitividade dos territórios rurais, 
que muitas vezes têm mais recursos e potencialidades do que se julga. Assim, para fazer face 
aos desafios enunciados, e à semelhança de outros territórios rurais, o Montemuro deve 
(AMVDS, 2009b: 31): 1) basear as estratégias de desenvolvimento na afirmação das suas 
especificidades, que lhe advêm do facto de ser um território rural, de montanha e classificado 
do ponto de vista ambiental; 2) empreender a diversificação das suas actividades, 
redescobrindo a multifuncionalidade de uma agricultura orientada para a qualidade dos 
produtos regionais; 3) apostar no agro-turismo e turismo activo, associado ao sector do 
artesanato, da produção agro-silvopastoril e da transformação dos produtos; 4) promover a 
valorização patrimonial e paisagística. Em síntese, o futuro do território passa por saber 
explorar e aproveitar aqueles que são os seus principais trunfos e potencialidades (adaptado 
de AMVDS 2009, a: 15 e AMVDS, 2009, b: 31): 1) tratar-se de um território de montanha; 2) ser 
uma área classificada do ponto de vista ambiental e da conservação da natureza; e 3) possuir 
vasto leque de recursos naturais, culturais e patrimoniais. Ou seja, o desenvolvimento do 
Montemuro deve assentar na valorização integrada dos seus recursos singulares e que são 
(AMVDS, 2009a: 23 e AMVDS, 2009b: 31, 32): 1) o património natural e paisagístico; 2) os 
produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais de qualidade; 3) as tradições rurais 
associadas aos sistemas tradicionais locais de produção e de transformação agro-alimentar; 4) 
as manifestações culturais recreadoras da ruralidade local; 5) o património arqueológico, 
arquitectónico e etnográfico. Mafra e Amado da Silva, (2004) referem que as políticas de 
desenvolvimento para as áreas rurais devem conferir particular atenção 1) a investimentos 
estratégicos para o desenvolvimento de novas actividades; 2) a recursos locais, 
nomeadamente algumas especialidades capazes de gerarem novas vantagens competitivas, 
com destaque para recursos naturais, culturais e patrimoniais que podem ser aproveitados 
para turismo, recreio e lazer; bens de produção local, com qualidade e identidade própria, 
tecnologia de produção e qualidades garantidas através de rotulagens ou outras formas de 
ligação dos produtos aos locais de produção; 3) a esforços para o reforço das economias 
rurais, principalmente através da diversificação de actividades. Afinal, e como salientam 
aqueles autores, tudo se resume no apoio à melhoria da competitividade dos territórios rurais, 
que muitas vezes têm mais recursos e potencialidades do que se julga.  
 
AMBIÇÃO E OBJECTIVOS DO PLANO DE GESTÃO 
Os principais traços caracterizadores do Montemuro e os desafios ao seu desenvolvimento 
enunciados conduzem-nos a traduzir a ambição para o Sítio Serra de Montemuro, através da 
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seguinte expressão: “um território de oportunidades, sustentável e atractivo para residentes 
(permanentes e temporários), visitantes e turistas potenciais”. Tal ambição, identificada pela 
população no âmbito dos encontros participativos, tem tradução naquele que assumimos como 
o grande objectivo estratégico do Plano de Desenvolvimento Rural e de Gestão Multifuncional 
do Sítio Serra de Montemuro: “promover o desenvolvimento socio-económico do território em 
articulação com a preservação do ambiente, a conservação da natureza e da biodiversidade”.  
Num território rural e de montanha, como é o Sítio Serra de Montemuro, o desenvolvimento 
económico e conservação da natureza não podem, nem devem, ser objectivos antagónicos. 
Apesar de estarmos perante uma área classificada, na qual estão presentes valores naturais 
específicos, alguns dos quais prioritários do ponto de vista da conservação das espécies, a 
filosofia orientadora do plano de acção não assenta “na proibição”, mas “na acção”. Tal 
orientação justifica-se pelo facto de o território em causa não sofrer, nem se perspectiva que 
venha a sofrer, de problemas de sobreutilização dos seus recursos, mas de despovoamento e 
abandono continuado de sistemas de exploração agro-silvopastoris tradicionais que, em si 
mesmo, são promotores da biodiversidade e das principais actividades económicas do 
território: a agricultura e a pecuária. A preservação e desenvolvimento de actividades 
económicas tradicionais ligadas à agricultura, à silvopastorícia e à transformação agro-
alimentar são fundamentais para a própria conservação dos valores naturais prioritários em 
presença. Nesta perspectiva, a expressão “desenvolver para preservar e proteger” traduz o 
lema do plano de acção proposto, o qual visa promover o desenvolvimento do território a partir 
da valorização dos seus recursos, em particular os valores paisagísticos e patrimoniais, a 
ruralidade, os sistemas de agricultura tradicionais e produtos agro-alimentares artesanais 
típicos associados, a floresta e a caça, em estreita ligação com a preservação do ambiente e a 
conservação da natureza. Na proposta de plano de acção elaborada para a área classificada 
do Sítio Serra de Montemuro assume-se que conservação da natureza e preservação da 
biodiversidade e o desenvolvimento socioeconómico são elementos indissociáveis e “faces da 
mesma moeda”. O desenvolvimento social e económico é condição necessária para garantir a 
conservação dos habitas prioritários que estão na base da classificação do território em causa 
e a preservação da paisagem típica. 
O Plano de Desenvolvimento Rural e de Gestão Multifuncional do Sitio Serra de Montemuro 
assume como objectivos específicos fundamentais (AMVDS 2009a: 24 e AMVDS, 2009b: 33): 
1) contribuir para a manutenção de práticas e sistemas de produção tradicionais de elevado 
valor ambiental, em sintonia com a conservação do património natural e cultural; 2) promover a 
valorização dos recursos naturais e patrimoniais do território; 3) contribuir para a preservação 
da biodiversidade; 4) reduzir os riscos de incêndio; 5) potenciar actividades de lazer e turismo 
de natureza em zona de montanha; 6) promover a notoriedade da Serra e Sítio Montemuro; 7) 
contribuir para a melhoria geral da qualidade de vida das populações. A concretização de tais 
objectivos assenta na filosofia orientadora anteriormente definida e requer a elaboração de um 
plano de gestão que privilegie uma abordagem integrada e integradora. 
 
Estrutura geral do plano: uma perspectiva integrada e integradora 
O Plano de Desenvolvimento Rural e de Gestão Multifuncional para o Sítio Serra de 
Montemuro estrutura-se em torno de seis eixos estratégicos, um dos quais (Eixo da 
Governação), transversal aos restantes (Figura 4). 

 

 
 

Fonte: AMVDS, 2009a: 25 
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Figura 4 – Plano de Acção: Eixos Estratégicos 
 
Tendo como referência os principais traços caracterizadores do Montemuro diagnosticados, a 
Figura 5 ilustra a articulação dos eixos do plano com a a ambição projectada, o objectivo 
estratégico delineado e os objectivos específicos definidos em função dos desafios ao 
desenvolvimento do território traçados. 
 

Fonte: AMVDS, 2009a: 26 
Figura 5 – Plano de Desenvolvimento Rural “Sítio Serra de Montemuro” 

 
Cada um dos eixos materializa-se num conjunto de linhas de orientação, acções, sub-acções e 
“projectos emblemáticos”. A estrutura apresentada segue uma abordagem mista, assente 
numa base ampla e generalista, permitindo a apresentação, pelos diferentes tipos de 
promotores, de carteiras de projectos sectoriais, enquadrados em instrumentos financeiros 
existentes. Em paralelo, é identificado um conjunto de ideias de projectos que designamos de 
“projectos emblemáticos”, de natureza transversal e territorial, enquadrados nas acções ou 
sub-acções específicas definidas.  
 
Eixo A – Produtos de qualidade do território 
O Eixo “Produtos de qualidade do Território” engloba os sectores da agricultura e pecuária, da 
agro-indústria, da gastronomia e do artesanato. Apesar da evolução negativa da população e 
da actividade agrícola e agro-pecuária, abundam ainda no território um leque diversificado de 
produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais79 e de artesanato80 que importa valorizar, de 
forma a promover a actividade económica e a criação de emprego, garantindo um limiar de 

                                                      
 
 
79 Produtos hortícolas diversos (batata, feijão, couve, nabo, cebola, abóbora…), transformados de origem animal 
(carnes, queijo e fumeiros), mel e compotas diversas, plantas aromáticas e medicinais, cogumelos silvestres. 
80 Cestaria, tamancaria, tanoaria, latoaria, chapelaria, moleiros e sapateiros, tecelagem de linho, lã e burel, rendas e 
bordados, mantas e tapetes diversos. 
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povoamento mínimo necessário à preservação do ambiente, da biodiversidade e 
sustentabilidade territorial. Contudo, não foi ainda desenvolvido para a fileira agro-alimentar e 
do artesanato do Sítio Serra de Montemuro um traço diferenciador ou uma imagem de 
tipicidade própria, o que aliado às desvantagens competitivas naturais condiciona a sua 
rendibilidade. Assim, os agentes de desenvolvimento do Montemuro devem promover esforços 
no sentido de (AMVDS, 2009a: 27): 1) fomentar a diversificação das actividades, redescobrindo 
a multifuncionalidade da agricultura; 2) promover a qualidade dos produtos típicos do território 
pela via da transformação e valorizando a sua especificidade pelo uso comercial das 
qualificações DOP, IGP, ETG e Modo de Produção Biológico (MPB); 3) incentivar a inovação e 
a diversificação das formas e mecanismos de acesso aos mercados. Os produtos agro-
alimentares locais devem ser “acarinhados” pela distribuição e restauração local, através da 
gastronomia típica, de forma a convertê-los em recurso turístico.  
Sob a forma de estudos de natureza técnico-científica ou de acções concretas no terreno, são 
múltiplas as iniciativas de valorização de produtos agrícolas, agro-alimentares e de artesanato 
levadas a cabo por todo o país. Este tipo de produtos, outrora esquecidos por investigadores, 
técnicos e decisores políticos são agora apontados como um instrumento de desenvolvimento 
agrícola e rural de territórios particularmente desfavorecidos, de tal forma que a temática da 
valorização e preservação dos produtos tradicionais foi incorporada nas políticas europeias de 
desenvolvimento rural e de qualidade dos produtos. No entanto, os processos de valorização 
de produtos agro-alimentares tradicionais e de artesanato em regiões de montanha 
particularmente desfavorecidas, como é o caso do Montemuro, enfrentam alguns 
condicionalismos que devem ser considerados e podem ser agrupadas em três níveis distintos 
(Tibério et al., 2005: 179): 1) limitações associadas ao território: um espaço geográfico 
envelhecido e desvitalizado (em particular as aldeias do interior da serra), com condições agro-
ecológicas desfavoráveis à prática da agricultura; 2) limitações produtivas e organizativas: 
produtos de pequena escala produtiva, em alguns casos próximos da extinção, obtidos em 
condições de produção e modos de vida pouco dignificantes, onde escasseiam as 
organizações sectoriais de apoio; e 3) limitações comerciais: a fraca visibilidade e orientação 
comercial são características da generalidade destes produtos, salvo raras excepções81. A 
deficiente articulação da oferta dos produtos às procuras turísticas emergentes é também 
condicionadora de qualquer processo de valorização. 
O lançamento de iniciativas de valorização dos produtos locais deve visar dois objectivos 
centrais: 1) criar auto-emprego e revitalizar a economia local; 2) preservar a tipicidade dos 
produtos laborados e a diversidade e a riqueza da paisagem agrária tradicional, variáveis que 
constituem factores de competitividade do território. Apesar de todos os constrangimentos 
produtivos e comerciais, os produtos agrícolas, agro-alimentares e de artesanato locais são, 
objectivamente, um dos principais recursos do território em estudo. A valorização dos produtos 
do Montemuro pode seguir duas estratégias principais (AMVDS, 2009a: 29): 1) o 
aproveitamento de mecanismos formais e institucionais de valorização como as Denominação 
de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional 
Garantida (ETG), o Modo de Produção Biológico (MPB) e a Produção Integrada (PI), criados 
pela administração e orientados para a promoção de produtos específicos com características 
qualitativas particulares; 2) a valorização pela intervenção ao nível da fileira dos produtos, ou 
seja, pela implementação de um conjunto de acções melhoradoras do seu perfil de qualidade e 
orientadas para: i) a dinamização da transformação local dos produtos; ii) a aproximação dos 
produtos ao mercado (diversificação de circuitos e canais de comercialização, compromisso 
com a qualidade, eventos de promoção e venda directa); iii) melhoria da comunicação e 
promoção (marca e imagem associada ao território); iv) organização da oferta de produtos 
(oferta integrada de produtos agrícolas e agro-alimentares, artesanato, turismo, ambiente, e 
património cultural). A valorização das produções tradicionais da Serra do Montemuro, tendo 
no horizonte a sua viabilidade socioeconómica e, consequentemente, a preservação de 
sistemas de agricultura e agro-silvopastoris tradicionais, é condição essencial para a 

                                                      
 
 
81 Carne Arouquesa (ANCRAS), Ervas aromáticas e medicinais (ERVITAL), artesanato (Capuchinhas de Montemuro 
em Campo Benfeito, Cooperativa de Artesãos de Montemuro no Mezio e Lançadeiras de Picão). 
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sustentabilidade do território enquanto área classificada. O plano de desenvolvimento e de 
gestão multifuncional proposto tem em consideração estas dimensões.  
O Eixo Produtos de Qualidade do Território tem como foco principal a valorização e 
preservação dos sistemas de produção agro-silvopastoris e processos de laboração 
tradicionais, na dupla perspectiva da sua viabilidade socioeconómica e do seu contributo para a 
preservação da biodiversidade da área classificada. Com o desenvolvimento de acções e 
projectos no âmbito deste eixo visa-se atingir os seguintes objectivos específicos (AMVDS, 
2009a: 30): a) modernizar e adaptar os sistemas de produção agro-silvopastoris tradicionais a 
formas de produção sustentável; b) melhorar as infra-estruturas de apoio à produção; c) 
fomentar a produção de produtos de qualidade tradicionais, devidamente qualificados e 
certificados; 4) reforçar os níveis de qualificação e valorizar a actividade dos produtores. 
 
Eixo B – Conservação da natureza, floresta e ambiente  
As acções propostas no âmbito do Eixo B “Floresta, Conservação da Natureza e Ambiente” 
têm em consideração a expressão do espaço florestal relativamente à área total do Sítio e a 
importância da conservação dos valores naturais para o desenvolvimento integrado e 
sustentado do território. A presença de grandes áreas florestais degradadas ou a ausência de 
coberto vegetal comportam elevados riscos de erosão e um elevado número de fogos florestais 
que podem limitar seriamente a viabilidade e sustentabilidade de outras actividades 
económicas como a agricultura, a pecuária e o turismo ambiental e de natureza. A 
implementação das acções previstas alvejam atingir os seguintes objectivo (AMVDS, 2009a: 
41): a)  recuperar e conservar a floresta autóctone; b) revitalizar e aproveitar a cultura do 
castanheiro; c) proteger e conduzir a floresta actual; d) promover a actividade silvopastoril; e) 
conservar e gerir os habitats prioritários da fauna e flora da RN 2000; f) promover o correcto 
ordenamento da caça e pesca. 
 
Eixo C – Turismo  
O Plano de Gestão Integrada do Sítio Montemuro contempla um eixo dedicado ao turismo. O 
conjunto de actividades associadas ao turismo, em particular o de natureza e cultural, e ao 
lazer, enquanto actividades económicas complementares aos produtos do território, à floresta e 
aos recursos naturais, constituem importante instrumento de desenvolvimento local. Com a 
implementação das acções previstas neste eixo, pretende-se criar as condições para atrair um 
número crescente de visitantes e turistas, provenientes principalmente dos mercados de 
proximidade e nacional, nas modalidades de “touring” genérico e temático, turismo rural, 
turismo de natureza e turismo cinegético. Pretende-se tornar o Montemuro num destino de 
visitação complementar do Vale do Douro e alternativo às Serras da Estrela e do Caramulo, 
promovendo o produto “Turismo de Natureza” (aventura/ecoturismo/natureza) e oferecendo 
serra, ambiente, natureza, aventura, tradições rurais e produtos agro-alimentares de qualidade. 
Ambiciona-se que, com a crescente atracção de visitantes e turistas, se expanda o mercado 
local para os produtos e serviços de qualidade do território e o seu reconhecimento.  
Do diagnóstico realizado verificou-se que para atrair visitantes e turistas ao território torna-se 
necessário implementar um conjunto de acções que atenuem e resolvam os problemas 
relacionados com a inexistência, insuficiência e/ou reduzida qualidade das infra-estruturas 
hoteleiras e estruturas de apoio e das actividades e serviços de animação disponíveis. Para 
colmatar estas debilidades, as intervenções a efectuar no âmbito do Eixo C têm como 
objectivos (AMVDS, 2009a: 69): a) desenvolver e qualificar a oferta de alojamento e 
restauração; b) qualificar património e promover o seu aproveitamento turístico; c) integrar as 
diferentes iniciativas na filosofia da "Marca Montemuro"; d) reforçar os níveis de qualificação 
dos operadores e sensibilizar a população para o turismo. 
Para além da necessidade de actuar ao nível das infra-estruturas e equipamentos físicos e dos 
recursos humanos, desenvolvendo e qualificando a oferta de alojamento e restauração, 
aperfeiçoando a sinalização turística e outros suportes apropriados de informação e 
melhorando os níveis de qualificação dos recursos humanos, é fundamental actuar ao nível do 
enriquecimento da oferta, desenvolvendo e inovando conteúdos tradicionais e diversificando 
produtos e motivos de interesse, que constituam factores de diferenciação turística. Para isso, 
é necessário assegurar a conservação e a preservação do património natural e construído e a 
qualificação, recuperação e até reinvenção de actividades ligadas à cultura e aos recursos 
locais, associando à dimensão infra-estrutural, vivências específicas ligadas à história e às 
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tradições. É necessário ainda estruturar a oferta, integrando as diferentes iniciativas em rotas e 
percursos, genéricos ou temáticos, e promovendo elevados níveis de cooperação e de 
articulação, em rede, do conjunto dos serviços que interferem na descoberta do território, 
envolvendo, em todo o processo, as comunidades locais. 
Em matéria de promoção e oferta turística, o desafio para o Montemuro consiste em 
desenvolver uma oferta estruturada, distintiva e inovadora, apoiada na valorização das 
condições naturais e culturais do sítio e na diversidade concentrada de recursos com interesse 
turístico que respeite o ambiente e preserve esta área protegida. 
Para a concretização dos objectivos acima definidos para o Eixo do Turismo, o plano prevê um 
conjunto de acções e sub-Acções, dirigidas aos empreendedores privados e ao poder público 
local. São também sugeridos um conjunto de projectos prioritários e/ou “emblemáticos” 
integradores, com carácter exemplificativo e demonstrativo e com efeitos indirectos na 
dinamização dos agentes locais e de novos projectos.   
 
Eixo D – Bem-estar social e qualidade de vida 
Os estudos sobre despovoamento humano e abandono de territórios rurais identificam 
inúmeras causas para estes processos, tendo todas elas subjacentes a procura de maior 
rendimento económico, associado ao bem-estar social e/ou à qualidade de vida. As condições 
de bem-estar e de qualidade de vida constituem, assim, um eixo importante a investir para a 
sustentabilidade do território em análise, dado este encontrar-se com sérios problemas de 
despovoamento humano e fixação das populações. Os diagnósticos sociais dos concelhos 
integrantes do Sítio Serra de Montemuro fazem referência a um leque diversificado de 
carências de cariz social, algumas das quais foram, inclusive, enumeradas no âmbito dos 
encontros participativos “abrir as portas de Montemuro”. As principais privações de nível social 
do território em causa estão relacionados com (AMVDS, 2009a: 79): a) insucesso e abandono 
escolar; b) cuidados de saúde deficientes em algumas localidades; c) envelhecimento 
demográfico; d) desemprego; e) alcoolismo e toxicodependência; f) situações de pobreza e 
exclusão social; g) habitações degradadas; h) acesso limitado às tecnologias de informação. 
O eixo D tem como objectivo geral promover a atractividade das localidades do sítio e o bem-
estar da população residente e, de alguma forma, contribuir para a ambição traduzida na 
expressão “As pessoas nas aldeias a viver em boas condições de saúde, ambiente, educação 
e emprego …”. 
São objectivos do Eixo D (AMVDS, 2009a: 80): a) elevar o nível de escolaridade e melhorar 
qualificação profissional da população; b) promover a atractividade das localidades e fomentar 
conforto e bem-estar da população residente. Este eixo está estruturado em acções e 
respectivas sub-acções e contempla também alguns “projectos emblemáticos” 
 
Eixo E – Comunicação do território 
Para que a Serra de Montemuro deixe de ser definitivamente uma zona periférica e marginal e 
de ostentar o epíteto da “mais desconhecida Serra de Portugal”, as acções e projectos a 
desenvolver no contexto dos eixos A, B, C e D necessitam de ser complementadas por uma 
estratégia de comunicação do território. Com a estratégia e acções de comunicação a 
implementar pretende-se atrair um número crescente de turistas provenientes dos mercados de 
proximidade e nacional, que procuram os ambientes rurais humanizados e ambientalmente 
preservados. Complementarmente, as acções de comunicação serão também um meio de 
dinamização do sítio e dos seus agentes de desenvolvimento, encorajando o aparecimento de 
novas iniciativas de empreendedores locais e externos ao território.  
Mais especificamente, são objectivos do eixo E (AMVDS, 2009a: 87): a) desenvolver 
informação e documentação do e no sítio Montemuro; b) promover e divulgar o Montemuro; c) 
criar uma identidade institucional para a marca Montemuro. 
O desenvolvimento deste eixo está dependente da produção dum conjunto de conteúdos 
informativos, que possam ser usados em diferentes acções de promoção e disponibilizados em 
diversos suportes de comunicação. Torna-se também necessário desenvolver suportes 
informativos que permitam organizar e reunir os conteúdos produzidos e aglutinar as 
contribuições individuais e institucionais na produção desses mesmos conteúdos. 
Para as acções de promoção e divulgação, o plano prevê o recurso a diversos meios, de 
acordo com os públicos alvo. Procurar-se-á valorar junto dos públicos alvo uma imagem do 
Montemuro como um espaço de montanha, vivo e diverso, dotado de recursos ambientais, 
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paisagísticos, culturais, económicos e humanos que estão a ser preservados e continuamente 
valorizados. Um espaço em que as actividades humanas contribuem para a conservação 
ambiental. Um espaço que encerra oportunidades de investimento. Um espaço rico em 
tradições e património, eventos e produtos locais. 
Uma última peça da estratégia de comunicação deste território refere-se à criação duma 
identidade visual para o Montemuro que possa ser utilizada em toda a informação e 
documentação produzida para o sítio e por todos os agentes económicos e instituições locais. 
Para concretizar os objectivos definidos, o Eixo E prevê um conjunto de acções, sub-acções e 
projectos a serem promovidas e implementadas pelas autarquias, associações de 
desenvolvimento e empreendedores privados.  
 
2.5.7 Eixo F – Gestão e governação 
O Modelo de Gestão do Plano de Desenvolvimento Rural Integrado e de Gestão Multifuncional 
proposto contempla uma Estrutura de Gestão e um Conselho Consultivo (Figura 6). A estrutura 
de gestão baseia-se numa equipa técnica na dependência institucional da Associação de 
Municípios do Vale do Douro Sul (AMVDS) e recebe a designação de Grupo de Animação para 
a Valorização dos Recursos Endógenos do Montemuro (GAVRE-montemuro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: AMVDS, 2009a: 93 
Figura 6 – Modelo de gestão 

 
O GAVRE-montemuro tem por missão colocar em prática a estratégia de desenvolvimento 
definida no âmbito do Plano de Gestão Integrada do Sítio Serra de Montemuro, concretizando 
a sua ambição, objectivo estratégico e objectivos específicos estabelecidos. Pretende ser um 
grupo de trabalho dinamizador, facilitador e aglutinador de vontades, ideias e projectos 
orientados para a valorização económica dos recursos endógenos e, em consequência, 
promovendo o desenvolvimento integrado do território. 
De forma mais específica são funções do GAVRE-montemuro (AMVDS, 2009b: 53): 
− Identificar promotores e ideias de projecto que concretizem o plano de gestão integrada 
proposto; 
− Assumir a figura de facilitador, de animador e de coordenação das intervenções; 
− Apoiar os promotores potenciais na formatação da ideia de negócio e elaboração de 
projectos de execução; 
− Implementar, monitorizar e avaliar a execução do plano de acção, procedendo à sua 
eventual revisão;  
− Estabelecer parcerias entre entidades públicas e/ou privadas interessadas, necessárias à 
execução do plano; 
− Dinamizar estruturas associativas profissionais e interprofissionais; 
− Fomentar a integração e as sinergias entre os diferentes sectores de actividade; 
− Dinamizar a promoção conjunta de projectos e iniciativas de valorização de recursos; 
− Coordenar a execução global do plano; 
− Elaborar plano anual de actividades e produzir relatório do trabalho desenvolvido. 

ESTRUTURA DE 
GESTÃO 

GAVRE-montemuro 
(dedicada, permanente, 

autónoma, com corpo técnico 
próprio) 

 

Conselho 
Consultivo 

(EMD/CCDRN, Câmaras, 
ICNB, DRAPN, AFN, 

Agências de 
Desenvolvimento, UTAD) 

AMVDS 
(Presidente/Secretário Geral)
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O “Conselho Consultivo para o Desenvolvimento do Montemuro” (CCD-montemuro) é o órgão 
de reflexão estratégica sobre a problemática do desenvolvimento do Sítio Serra de Montemuro 
e de acompanhamento da implementação do plano de gestão e de desenvolvimento rural 
proposto. Tem, entre outras, a missão de acompanhar o trabalho desenvolvido pelo GAVRE-
montemuro. 
O plano de acção para o Montemuro visa promover o desenvolvimento do território, a partir da 
valorização dos seus recursos, em particular os valores paisagísticos e patrimoniais, a 
ruralidade, os sistemas de agricultura tradicionais e produtos agro-alimentares artesanais 
típicos, a floresta e a caça, em estreita ligação com a preservação do ambiente e a 
conservação da natureza. De forma a enfatizar a natureza integrada da abordagem proposta, o 
Plano de Gestão do Sítio PTCON0025 Montemuro apresenta, de forma esquemática, o 
contributo das diferentes acções e sub-acções para a concretização dos objectivos do próprio 
plano e dos desafios que se colocam ao desenvolvimento do território. O conjunto de propostas 
elaboradas tem ainda em consideração as orientações de gestão previstas no Plano Sectorial 
da Rede Natura 2000 (ICN, 2006a,b), facto que reforça a perspectiva integrada e integradora 
do plano de acção. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Promover o desenvolvimento socioeconómico em territórios ambientalmente sensíveis reclama 
uma gestão adequada dos recursos do território. Tal implica a elaboração de planos de gestão 
e de desenvolvimento rural onde as principais dimensões de planeamento estejam presentes. 
O desenvolvimento de territórios sensíveis do ponto de vista social, económico e ambiental 
requer a adopção de uma abordagem territorial, integrada e participativa do processo de 
desenvolvimento. Tal abordagem deve privilegiar uma determinada filosofia orientadora que 
privilegie a acção em detrimento da interdição e um modelo e gestão de proximidade, 
facilitador e aglutinador de vontades e projectos orientados para a valorização económica dos 
recursos endógenos. Desenvolver para preservar e proteger é o paradigma orientador do Plano 
de Desenvolvimento Rural e de Gestão Multifuncional para o Sítio Serra de Montemuro. Apesar 
das debilidades socioeconómicas do território, o Montemuro possui recursos naturais e 
humanos com vontade de empreender. O desenvolvimento concretiza-se com pessoas 
disponíveis para participar e construir. Durante a fase de “Identificação de projectos e 
promotores”, foram contactados 150 promotores potenciais, 110 dos quais eram operadores 
privados, 40 dos quais pessoas a título individual. Foram apresentadas 130 ideias de projecto, 
55 das quais por parte de promotores privados. O Montemuro tem pessoas empreendedoras 
com ideias de projecto e vontade de as concretizar. Todavia, do trabalho de terreno 
desenvolvido, ficou a sensação de que recursos humanos com vontade de empreender na sua 
região não são condição suficiente para que o processo de desenvolvimento aconteça. 
Sentimos que a criação de uma estrutura de gestão dedicada e facilitadora de processos que 
estimule e anime a implementação do plano proposto é essencial. O modelo de gestão de 
proximidade proposto assenta na figura do GAVRE-montemuro e visa suprir essa lacuna. 
O Plano de Gestão Integrado do Sítio Serra de Montemuro faz o diagnóstico do território, 
identifica os recursos, descreve os principais traços caracterizadores, aponta os desafios ao 
desenvolvimento, estabelece uma ambição “Montemuro, território de oportunidades, atractivo e 
sustentável”, define um objectivo estratégico “promover o desenvolvimento socio-económico 
em articulação com a preservação do ambiente e a conservação da natureza e biodiversidade”, 
sugere um lema “desenvolver para preservar e proteger”, apresenta objectivos gerais e 
específicos e propõe um modelo de gestão integrada, integradora e de proximidade. 
A natureza integrada e integradora do plano de gestão é evidenciada pela natureza dos eixos 
de desenvolvimento propostos, pela interdependência entre eixos, pela ligação entre acções e 
sub-acções do mesmo eixo, pela relação entre acções e sub-acções de eixos diferentes, pelo 
carácter integrador dos projectos “prioritários” e “emblemáticos” propostos, pela articulação 
com instrumentos específicos de planeamento e ordenamento do sítio e pela conexão das 
acções, sub-acções e projectos com objectivos e desafios ao desenvolvimento do território. Do 
exposto, torna-se perceptível que o Plano de Desenvolvimento Rural Integrado e de Gestão 
Multifuncional do Sítio PTCON0025 Serra de Montemuro constituiu um exercício de 
planeamento e gestão intermunicipal, de avaliação e resolução das problemáticas de territórios 
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socioeconomicamente desfavorecidos e ambientalmente sensíveis potencialmente replicável a 
espaços semelhantes.  
O resultado das acções de planeamento nucleares desenvolvidas (diagnóstico do território, 
envolvimento das populações e abordagem integrada do desenvolvimento), as principais 
propostas de intervenção (eixos, acções, sub-acções e projectos) e a sua inter-relação, 
demonstram que desenvolvimento do território e conservação da natureza são, no caso do 
Sítio Serra de Montemuro, propósitos complementares. Desenvolvimento do território e 
conservação da natureza são, pois, duas faces da mesma moeda. Os sistemas agro-
silvopastoris locais influenciam a ocupação do solo e têm reflexos na conservação da 
biodiversidade82. O abandono da agricultura e da pastorícia conduzem ao abandono dos 
lameiros e das áreas agricultadas, permitindo o avanço dos matos e das áreas incultas. Estes 
factos conduzem à homogeneização da ocupação do solo, à perda de biodiversidade e ao 
aumento do risco de incêndio. De acordo com as populações locais, o monte arde com 
frequência no Verão, facto que se deve ao decréscimo da agricultura e dos efectivos pecuários 
que mantinham a serra limpa. A manutenção da actividade agrícola e pecuária é, pois, 
fundamental para o ordenamento do território. Acreditamos que a valorização dos produtos 
agro-alimentares locais típicos e, consequentemente, a preservação dos sistemas de 
agricultura e agro-silvopastoris tradicionais é condição essencial para a sustentabilidade do 
território na dupla perspectiva da sua viabilidade socioeconómica e do seu contributo potencial 
para a preservação da paisagem, do ambiente e biodiversidade. Os sistemas tradicionais de 
agricultura do Montemuro são responsáveis pela paisagem rural típica que caracteriza a 
herança cultural dos habitantes deste território de montanha. As práticas agrárias 
desenvolvidas são indispensáveis para a manutenção dessa paisagem e para a preservação 
da biodiversidade e dos ecossistemas sensíveis e prioritários que estiveram na base da 
classificação do sítio. O cenário de despovoamento e abandono dos sistemas agro-
silvopastoris acarreta consequências nefastas a nível socioeconómico e ambiental para o 
território em causa. Em suma, a continuidade dos sistemas tradicionais de agricultura contribui 
para preservar a paisagem típica e favorece a biodiversidade do território. No âmbito dos 
“Contributos para a Definição de uma Estratégia de Intervenção em Zonas de Montanha”, 
Miranda (2000) salienta que para preservar este tipo de territórios, já não basta resolver, 
apenas, o problema das acessibilidades das aldeias, das suas infra-estruturas ou das suas 
habitações, mas é necessário intervir ao nível de elementos essenciais para a sua 
revitalização, como a criação de condições para fixação da população jovem, através de 
actividades geradoras de emprego e rendimentos, do rejuvenescimento do sector agro-
silvopastoril e da promoção da melhoria do nível de vida das populações. No entanto, as 
populações locais percepcionam, frequentemente, de forma errada as orientações previstas 
nos planos de gestão para as áreas classificadas. As principais indicações de gestão 
estabelecidas pelo PSRN visam (ICN, 2006a,b)): 1) reduzir o risco de incêndio; 2) incrementar 
a sustentabilidade económica das actividades com interesse para a conservação; 3) manter 
práticas de pastoreio extensivo e aumentar a pressão do pastoreio; 4) adoptar práticas 
silvopastoris específicas; 5) condicionar uso de agro-químicos e promover técnicas alternativas; 
6) conservar e recuperar vegetação ribeirinha e povoamentos florestais autóctones; 7) 
promover a regeneração natural; 8) condicionar florestação; 9) condicionar queimadas e; 10) 
assegurar mosaico de habitats. Não vemos nestas orientações qualquer incompatibilidade 
entre o desenvolvimento da agricultura local e os objectivos da conservação da natureza. Aliás, 
tais orientações reforçam a necessidade de desenvolvimento do território, pela preservação 
dos sistemas tradicionais de agricultura e práticas agro-rurais ancestrais.  
 
Relativamente ao Sítio Serra de Montemuro podemos referir, em síntese, o seguinte:  
− O abandono da agricultura e da pecuária conduzem ao abandono dos lameiros e das áreas 
agricultadas permitindo o avanço das áreas incultas e matos. Tais factos conduzem ao 
                                                      
 
 

82 A título de exemplo referimos um trabalho efectuado no Parque Natural do Alvão (Pereira, 2006), em que 

se demonstra que a população de gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax Pyrrhocorax) diminuiu devido ao abandono da 

pastorícia, com a consequente perda de diversidade. 
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aumento do risco de incêndio, à homogeneização da ocupação do solo, à modificação da 
paisagem típica e à perda de biodiversidade. 
− O despovoamento e o abandono progressivo da agricultura e a deficiente gestão dos 
espaços florestais contribuem para i) o desaparecimento de habitats e biótopos característicos 
que estiveram na base da classificação do território, ii) a invasão progressiva por espécies 
arbustivas de menor valor biológico, iii) o aumento da erosão, e iv) mudanças nefastas e 
irreversíveis na paisagem típica.  
− A valorização e preservação dos sistemas de produção agro-silvopastoris e processos de 
laboração tradicionais, deve ser entendida na dupla perspectiva da viabilidade económica e do 
contributo para a preservação da biodiversidade da área classificada. Esta orientação 
enquadra-se no objectivo estratégico definido no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural 
Integrado e de Gestão Multifuncional do Sítio Serra de Montemuro: “promover o 
desenvolvimento socioeconómico do território em articulação com a preservação do ambiente, 
a conservação da natureza e da biodiversidade”.  
− Trata-se de uma área classificada onde estão presentes valores naturais prioritários do 
ponto de vista da conservação das espécies, onde não se perspectiva a sobreutilização dos 
seus recursos mas o despovoamento e abandono continuado dos seus sistemas de exploração 
agro-silvopastoris tradicionais e das suas principais actividades económicas: a agricultura e a 
pecuária. Desenvolver para preservar e proteger é, por esta razão, a filosofia orientadora do 
plano de gestão e de desenvolvimento proposto. 
− Em conclusão, adiantamos que em áreas de montanha e classificadas no âmbito da Rede 
Natura, o desenvolvimento económico e a conservação da natureza não podem, nem devem, 
ser objectivos antagónicos. A preservação e desenvolvimento de actividades económicas 
tradicionais ligadas à agricultura, à silvopastorícia e à transformação agro-alimentar são 
fundamentais para a conservação dos valores naturais prioritários em presença. Todavia, a 
sustentabilidade socioeconómica dos sistemas agrícolas e agro-alimentares locais é, ainda, um 
forte desafio. 
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ABSTRACT 
The creation of germplasm banks and the global efforts to maintain natural ecosystems have as 
ultimate purpose to preserve alternative genomes with potential economic value. The islands as 
natural hotspots of biodiversity possesses a great number of endemic species many of them 
with potential economic interest, nevertheless, this richness is seldom used to their sustainable 
development. At Azores, the endemic species distributions continue to be drastically reduced by 
Human activities and/or by invasive exotic species both in humanized and environmental 
protected areas. This situation puts at risk a valuable economic resource that must be protected 
to allow its sustainable utilization by the local populations. Vaccinium cylindraceum Smith 
(Ericaceae) is a shrub endemic to the northern Atlantic Azores archipelago. The fruits of this 
species were consumed since the arrival of the first settlers (XV century), these blueberries are 
still used to produce jams and in the local popular medicine. At the moment a cooperation 
protocol between the Azores University and a local enterprise allowed the in vitro propagation of 
in situ selected V. cylindraceum shrubs and seedlings in order to establish new cultivars for fruit 
production, new ornamental cultivars, and also to produce plants for habitat restoration using 
techniques that preserve their genetic biodiversity. 
Palavras-chave: Azorean blueberry, endemic species, plant production, sustainable 
development, Vaccinium cylindraceum. 
 
 
BLUEBERRIES (VACCINIUM SPP.) WILD GERMPLASM SELECTION.  
November 15, 2010 marks the 100th anniversary of Dr. Coville’s United States Department of 
Agriculture, Bulletin 193, Experiments in Blueberry Culture. A total of twenty nine cultivars of his 
crosses still accounted for 75% of the commercial United States acreage in 1992 [1]. Nowadays 
the micropropagation of selected clones for blueberry production is well established in North 
America and Europe as shown in the several international meetings as ‘The North America 
Blueberry Research and Extension Workers Conference, Michigan, 2010’, ‘The International 
Scientific Conference, Vaccinium ssp. and less known small fruits, Latvia, 2009’, ‘The 
International Society for Horticultural Science, 9th Vaccinium International Conference, Oregon, 
2008’, or ‘The Nordic Wild Berry Seminar, Finland, 2008’. As a sign of the modern times, the 
United Nations declared 2010 to be the ‘International Year of Biodiversity’ inviting the world to 
take action to safeguard the variety of life on earth (Convention on Biological Diversity – United 
Nations 2010). This concern resulted in the global construction of germplasm banks and efforts 
to maintain natural ecosystems as insurance for future mobilizations of wild plant germplasm. 
The germplasm selection of the Azorean blueberry encloses the last century Dr. Coville thought 
of Vaccinium varieties selection from the wild to produce new cultivars, with this new millennium 
need of genetic biodiversity conservation.  
 
VACCINIUM CYLINDRACEUM SMITH, THE AZOREAN BLUEBERRY; STATE OF 
THE ART. 
Vaccinium cylindraceum Smith is a diploid (courtesy of Dr. Nicholi Vorsa) endemic species of 
the Azores archipelago; living on natural forests and scrublands between 300m and 1800m, this 
species possesses a potential economic interest by its ornamental, medicinal, agricultural, and 
ecological value. First described by Smith in 1817, using one specimen without fruits from São 
Miguel Island, this species did not suffer any taxonomic change in the subsequent years. A 
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morphological description of V. cylindraceum based on plants of seven islands is available in [2] 
and in a more complete form including data from fruits in [3] (Figure 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Vaccinium cylindraceum Smith: Flowers (A) and wild blueberries (B). 
 
The reproductive biology of V. cylindraceum, was also studied in populations from seven 
islands, data indicate that the breeding system of the species is facultative xenogamy with 
spontaneous autogamy playing a minor role in fruit development [4]. Species of 
Microlepidoptera are the most frequent floral visitors and possibly important pollinator taxa [4]. 
Variation in flower, fruit and seed morphology, as well as seed germination is significant among 
populations from the islands and these data are compatible with the hypothesis of bird-assisted 
colonization of the Azores archipelago from south by double insularity (probably with seeds of 
V. padifolium ancestors) and with the geological age of the islands, pointing out the central 
group of islands as the centre of maximum differentiation of the species represented by the co-
adaptation: pollinator-insects/corolla morphology as a process of microevolution of mutualism in 
plant-pollinator interaction, and thus explaining V. cylindraceum as a neoendemism [4].  
Frugivorous birds could have brought the seeds of V. cylindraceum ancestors to the Azorean 
islands [5]. Once present in all the Azorean islands, the status of V. cylindraceum has been 
affected by human settlement, which began in the 15th century. Since then, human activities 
(agriculture and forestry, introduction of ornamental plant species that later become serious 
invasive species) have significantly affected natural communities [6]. As a consequence, V. 
cylindraceum is now extinct on Graciosa Island [7], in danger of extinction on Corvo Island [8], 
has one fragmented population on Santa Maria Island [9], and natural populations are reduced 
on the other six islands [3-10-11]. Nowadays V. cylindraceum is distributed mainly above 300 m 
of altitude. At laboratory, V. cylindraceum seeds quickly loose their viability when store at room 
temperature (20ºC), therefore fruits and seeds are stored in the refrigerator at 4ºC, but seeds 
stored this way during large periods can develop secondary dormancy [12]. Vander Kloet and 
Dickinson [13] published the first data on V. cylindraceum seed germination. Several trials done 
with seeds from 7 islands during several years allowed to conclude that V. cylindraceum non-
dormant seeds exhibit some variation in germination rates according to their quality: brown, 
plump and heavier seeds are considered good quality seeds; they germinate well at 15ºC 
(Figure 2) and fail to germinate at temperatures of 20ºC, 23ºC or 20-10ºC whilst V. 
cylindraceum dormant seeds need alternating temperatures of 20º-10ºC to germinate [4-Pereira 
12]. However, seed dormancy is not absolute within a lot, since part of the seeds is able to 
germinate at 15ºC [12].  
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Figure 2. Vaccinium cylindraceum germinated seeds. 
 
Pereira and Debergh [14] establish the first in vitro cultures of V. cylindraceum; they selected 
five media suitable for micropropagation of adult shrubs and seedlings. The species 
micropropagation using seedling nodal explants [15] is now done every year in the classes of 
Plant Physiology at Azores University. Also a simple technique based on the use of epicormic 
shoots, was developed to overcome contamination and resume juvenility in adult shrubs wild 
grown increasing the successes of their in vitro establishment [16]. The in vitro rooting with 
indole butyric acid and the acclimatization of micropropagated Vaccinium cylindraceum Smith 
plants in different substrates to ex vitro conditions was also improved with the work of Sequeira 
and Pereira [17].  
The in vitro produced plants at Biology Department of Azores University offered to an 
experimental field at São Miguel Island allowed to conclude that the blueberry insect complex in 
the Azores is not very different from that in other locations where blueberries are grown and 
corresponding control measures are available [18]. 
Fruits and vegetables are sources of natural antioxidants and among them, blueberries, have 
one of the highest levels of antioxidant activity. Antioxidants help to neutralize free radicals, 
which are unstable molecules that are linked to the development of a number of degenerative 
diseases. Previous work on the antioxidant capacity of V. cylindraceum (Azorean), V. myrtillus 
(European) and V. corymbosum (American) samples, show similar anthocyanin profiles, but V. 
cylindraceum samples are richer in individual components when compared with V. myrtillus and 
V. corymbosum samples. The characteristic colour and high anthocyanin content of the V. 
cylindraceum berries may have some positive impact in Azorean economy, for use as food 
natural pigments and/or health food supplements [19]  
 
FROM SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT; WHAT IS 
BEING DONE? 
The recognition of the potential economic value of Azorean blueberry culture is based on the 
possibility to create versatile regional certified products and at the same time positively 
contribute to several environmental aspects as landscape recovering and soil water retention, 
biodiversity and habitats conservation. 
Starting 2010, a cooperation protocol between the Azores University and a local enterprise 
allowed the in vitro propagation of V. cylindraceum with commercial purposes 
(www.geotrota.com). The first in vitro produced plants were sold as ornamental plants to private 
gardens (Figure 3). Presently the micropropagation of Azorean blueberry plants is being done 
for habitat restoration and roadsides ornamentation, using techniques that preserve their 
genetic biodiversity. The University-enterprise protocol is now committed to the in situ and ex 
situ selection of V. cylindraceum varieties in order to: produce seed orchards and register 
cultivars for fruit production and ornamental purposes. The use of molecular markers to identify 
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Azorean blueberry varieties and check genetic variability on plants for habitat restoration is also 
a near future purpose. Molecular markers are well known as valuable tools to determine genetic 
variability and for fingerprinting purposes. Among the different types of molecular markers now 
available, RAPDs (a PCR based technique) are particularly interesting because they permit a 
rapid analyses of a great number of individuals, are not very expensive, need only small 
amounts of DNA, does not require probe libraries and a large number of primers is commercially 
available [20]. RAPDS have been applied to analyse genotypes of different species including 
Vaccinium spp. [21-22-23-24]. Preliminary data on genetic characterization of V. cylindraceum 
populations using RAPDs points out to the capacity of Operon 10-mer primers (Kit O) to 
distinguish individuals [25-26].  
 

   
 

 
 
Figure 3 : Vaccinium cylindraceum Smith. Above in vitro cultured plants, below micropropagated 
plants with commercial purposes. 
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ABSTRACT 
The Iberian Peninsula has been recognized as a hot spot of diversity and endemisms for 
numerous plant and animal species, and the honeybee is no exception. Honey bees occur 
naturally in Europe, Africa and the Middle East. In this vast range of habitats, adaptation to the 
diverse ecological conditions has led to evolution of over 29 subspecies, which have been 
grouped into five lineages. The Iberian Peninsula harbours two of such lineages (A and M) and 
the greatest genetic diversity and complexity across Europe. Unraveling the evolutionary forces 
underlying such complex patterns of diversity has been a major goal of numerous studies and 
an increasingly important undertaking given the escalating threats to the honey bee populations 
(e.g. diseases, parasites, pesticides, colony collapse disorder, genetic pollution). Herein we will 
present an ongoing research project which is using cutting edge molecular and analytical tools 
to disentangle the evolutionary forces shaping the Iberian honey bee diversity. The genome 
scan approach that will be used in this study will enable dissection of genome-wide 
(expansions, contractions, admixture) from genome-specific forces (selection). Furthermore, the 
honey bee genomic resources will enable exploration of the molecular basis of adaptation. We 
anticipate that this study will provide unprecedented insights into the history and adaptive 
divergence of honey bees and the findings can be applied for designing conservation programs 
to protect locally adapted ecotypes. 
Keywords: Iberian Peninsula; landscape genetics; population genomics; selection; SNPs 
 
 
INTRODUCTION 
During the Pleistocene ice ages the Iberian Peninsula was one of the most important refugial 
areas of the European subcontinent. The privileged geographical location and isolation made 
this southernmost European region a place of speciation and differentiation, which is reflected 
by the high levels of diversity and endemisms reported for numerous plant and animal species 
[1, 2]. Additionally, an increasing number of phylogeographic studies of European flora and 
fauna suggest that the Iberian Peninsula was not only a cradle for genetic differentiation but 
also a species repository for the northern European latitudes after the retreat of ice sheets [3]. 
Accordingly, the Iberian Peninsula has been considered one of the most important sites for 
conservation in Europe.  
As reported for many other plant and animal species, the evolutionary history of honey bees 
(Apis mellifera) that currently occupy western and northern Europe is tightly connected to the 
Iberian Peninsula. Honey bees survived the glacial periods in the Iberian refugium and 
expanded north following the ice retreat [4]. Currently, honey bees belonging to the western 
European lineage (lineage M) expand from the Iberian Peninsula to Scandinavia and from the 
British isles to Poland and Ukraine.  At the same time, the proximity of the Iberian Peninsula to 
the African continent made it a place of contact (hybrid zone) between European and African 
honey bee lineages [5-7]. In summary, the Iberian Peninsula has served not only as reservoir of 
honey bees but also as a place of admixture between divergent evolutionary lineages. The high 
levels of genetic diversity exhibited by the Iberian honey bee (IHB; A. m. iberiensis) is a 
reflection of its complex history. Contemporary human-mediated processes involving movement 
of colonies, selective breeding, and accidental introductions of parasites, may have further 
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complicated patterns of variation. While the challenge of deciphering IHBs complexities has 
prompted numerous studies, its evolutionary history has yet to be fully resolved.  
The honey bee genome has recently been sequenced [8] and a high density of single 
nucleotide polymorphisms (SNPs) [9] is available to conduct genome scans in multiple 
individuals of multiple populations (population genomics paradigm) [10] in a time and cost 
effective fashion. These technological advances coupled with increasingly sophisticated 
analytical tools will enable, for the first time, a fine-scale analysis of patterns and underlying 
processes (neutral and adaptive) shaping IHB variation. While the population genomics 
approach will provide more robust inferences on population evolutionary history and 
phylogeography, the prospects of identifying adaptive variation and exploring its molecular basis 
is of great significance. 
Herein, we will describe a recently started research project, funded by Fundação para a Ciência 
e Tecnologia (PTDC/BIA-BEC/099640/2008), which uses a genome-wide approach to address 
the patterns and evolutionary processes of IHBs. To set the stage for the study, we will first 
provide background information on the honey bee evolutionary history. Then, we will describe 
the main tasks of the project, including the objectives and expected (and preliminary) results. It 
is our hope that the cutting edge molecular and analytical tools and approaches that are being 
used in this project will provide unprecedented insights into history and locally adaptive 
divergence among IHBs. 
 
 
BACKGROUND 
Honey bees occur naturally in Europe, Africa and the Middle East. In this vast range, adaptation 
to the diverse ecological conditions has led to evolution of over 29 subspecies. 
Phylogeographical studies using morphology [11], allozymes [12], mitocondrial DNA (mtDNA) 
[13], microsatellites [14], and more recently SNPs [9] have grouped this wide-ranging diversity 
into five lineages (A, M, C, O, Y). And yet, while these studies are generally concordant 
regarding the number and subspecies composition of lineages, the origin of the western 
European lineage (M), to which the Iberian honey bee belongs, is controversial. 
The Iberian Peninsula harbours the greatest honey bee maternal diversity and complexity in 
Europe [15].The challenge of deciphering the mechanisms underlying such complexity has led 
to numerous surveys of IHBs using morphology [11], allozymes [16], mtDNA [5-7], and 
microsatellites [7]. Differential patterns of diversity, revealed by these markers, have led 
scientists to propose two competing hypotheses for the origin of lineage M. Early 
phylogeographic studies of morphology [11] and allozymes [16] revealed the existence of a 
gradient extending from Africa to northern Europe, with IHBs showing intermediate phenotypes. 
This pattern gave rise to the first hypothesis, an African origin for the honey bee and a 
mechanism of primary intergradation for lineage M origin. Recently, this hypothesis was 
resurrected, based on SNPs patterns, although only 11 IHB individuals were examined [9]. 
Patterns of IHB mtDNA tell a different history. The mtDNA has been the most-used marker in 
IHB genetic surveys [5-7, 15, 17-21]. These mtDNA studies have shown that the complex 
pattern of IHB variation is produced by coexisting African and European haplotypes forming a 
south-north cline. The co-occurrence of highly divergent maternal lineages in Iberia is more 
compatible with a second hypothesis, secondary intergradation. Adding to, rather than resolving 
the differences, patterns of microsatellite variation support neither hypothesis. Unlike the other 
markers, microsatellites showed virtually no differentiation among populations of the two 
subspecies of the lineage M, and no traces of African genes in IHBs [7].  
Historically, the Iberian Peninsula has been described as a major refugium [2] during 
Pleistocene glaciations. Over the last 3 million years, fluctuations of the climate have promoted 
recurring phenomena of contraction, fragmentation, expansion, admixture, and local adaptation 
in many species [2], and IHBs may be no exception. In addition to natural processes, 
contemporary human-mediated processes involving movement of colonies within (mobile 
beekeeping) and between lineages (introduction of lineage C queens), selective breeding, along 
with accidental introductions of exotic pests and diseases, may have further complicated 
patterns of variation. The conflicting views of the history of the IHB are probably a reflection of 
such complex interacting natural and artificial processes.  
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Different genetic markers may capture different parts of an organism’s history. While mtDNA 
can only reveal the maternal component, biparentally inherited markers may capture genome-
wide effects (e.g. admixture, expansions, and contractions) or locus-specific effects (e.g. 
selection). Accordingly, we may expect that the complex demographic and evolutionary patterns 
of IHBs will be revealed through genome scans which sample genomic regions that are 
selectively neutral and genomic regions that are under selection. With the publication of the 
honey bee genome [8] and development of high-density SNPs [9], powerful tools are now 
available which enable dissection of the relative importance of neutral and adaptive forces 
underlying spatial structure of IHBs. While early studies did not have the power to unravel the 
complexities of IHBs, these recent technological advances coupled with increasingly 
sophisticated analytical tools provide an appropriate framework to more effectively explore 
complex histories. 
 
PROJECT TASKS: DESCRIPTION, OBJECTIVES, AND RESULTS 
(PRELIMINARY OR EXPECTED)  
Task 1 - Putting together a honey bee tissue collection 
Objectives 
The objective of this task is to build a spatially referenced large-scale IHB collection of samples 
taken across latitudinal gradients and a reference collection of other honey bee subspecies. 
 
Methodology and approaches 
In order to potentially provide increased power for detecting local signatures of selection and 
identifying its causes, sampling in the Iberian Peninsula was carried out across a latitudinal 
gradient. Building upon early studies which showed the existence of mtDNA, morphological, and 
MDH latitudinal gradients, IHBs were collected across three north-south transects: one 
extending along the Atlantic Coast, one through the interior, and another along the 
Mediterranean Coast. Six to eight sampling sites were selected per transect. In each location, 
30 colonies, from 10 different apiaries, and approximately 50 haploid males (drones) per colony 
were collected in absolute ethanol and stored at -20°C. In addition to honey bee collecting, 
information on the beekeeping activity (e.g. total number of colonies owned by the beekeeper, 
practice of mobile beekeeping, purchase of queens) and GPS coordinates were taken for each 
apiary. In addition to the Iberian collection, a reference collection of the African subspecies A. 
m. intermissa (lineage A) from Morocco and Algeria, of the north and western European A. m. 
mellifera (lineage M) from France, Holland, Denmark, Norway, and of the beekeepers favoured 
A. m. ligustica (lineage C) from Italy is being made. 
 
Preliminary results 
The IHB sampling was carried out between May and July of 2010. We sampled over 660 
colonies representing 221 apiaries and 194 beekeepers. The location of each apiary is shown in 
Figure 1.  
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Figure 1: Map showing the locations of the sampled apiaries across the three north-south 
transects. Each point represents an apiary. In each apiary honey bees were collected from 
three hives.  
 
Most beekeepers were amateurs (58%). The number of colonies owned by the beekeepers 
varied between 3 and 2000 with 47,5 % owning less than 100 colonies (Figure 2). Most (60,1%) 
beekeepers did not practice mobile beekeeping and did not purchase (86,5%) queens (native or 
exotic, such as Italian). 

 
Figure 2: Distribution of beekeepers by classes of total number of owned colonies. 

 
Task 2 - Generating a SNP data set 
Objectives 
The objective of this task is to generate a database of approximately 760 genome-wide 
haplotypes comprising 1536 SNP loci.  
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Methodology and approaches 
Over 1536 SNPs are available for use in high-throughput genotyping making it possible to 
conduct a genome-wide sampling of the IHB populations in a time and cost effective fashion. 
The sheer number of available loci will allow for the first time robust inferences on the IHB’s 
historical demography. Two different approaches were implemented to obtain the SNPs [9]. 
One part was derived by comparing the published genome sequence of the honey bee, which 
was generated from European-derived honey bees, with shotgun genome traces from 
Africanized honey bees. The other part was obtained by comparative alignments of expressed 
sequence tag (EST) sequences. Therefore, the SNP panel covers coding and non-coding 
regions. The mean spacing of the 1536 SNPs is 61.7 kb, which is approximately 1cM/per site, 
giving reasonably high resolution genomic coverage. The 1536 SNP loci (the maximum allowed 
in one Illumina Golden-Gate analysis pool) are being genotyped for 760 honey bee samples 
with the Illumina Bead Station 500G using a custom Oligo Pool Assay (OPA).  
 
Preliminary results 
Over 384 IHB drone samples were genotyped until now. These are preliminary data which need 
to be further optimized. While the level of polymorphism for the 384 samples is lower than 
expected, it will likely increase with the inclusion of the reference collection (honey bees of other 
subspecies). About 1/3 of the loci are highly polymorphic, and 1/3 are monomorphic. Of the 
1536 scored SNPs, 97 were unscored in 40 of the 384 drones. These 97 SNPs will be re-
examined later. 376 SNPs were scored for every drone with another 344 scored for all but one 
drone. For the remaining 1439 SNPs the minimum allele frequencies (MAF) were as follows: 
541 are monomorphic; 307 are polymorphic MAF > 0,1; 364 are polymorphic MAF > 0,05; 487 
are polymorphic MAF > 0,01; 864 are polymorphic MAF > 0,002; 899 are polymorphic MAF > 
0,001. 
 
Task 3 - Unraveling patterns of adaptive variation 
Objectives 
The ultimate objective of this task is to identify and interpret the spatial structure generated by 
loci under selection and potentially reveal the molecular basis of the observed adaptive 
differentiation in IHBs. In accomplishing this objective we will address several questions: 
1) How comparable are the available methods for detecting selection? Do they find the same 
genomic regions? Do the haplotype-based methods perform better than the more popular FST-
based methods? 
2) Do we have increased power in detecting selection and do we gain further insights into the 
basis of adaptive divergence by using a landscape genetics approach? 
3) How concordant are the patterns of adaptive and neutral variation? 
 
Methodology and approaches 
Detection of signatures of selection across genomes and identification of their role in adaptive 
population divergence is a central issue in evolutionary biology. While analytical approaches for 
detecting selection are becoming increasingly powerful, they face the problem of excluding 
positives and identifying false positives, owing to violations of assumptions and oversimplified 
models. To alleviate this problem, Luikart [10] and Storz [22] recommend employing different 
approaches when searching for selection. In this task we will use FST-based approaches, 
haplotype-based approaches, and a landscape genetics approach.  
The multiple-population FST-based approaches identify loci under selection as outliers in the 
extreme tails of theoretical or empirical null distributions of FST. In this study, we will employ both 
theoretical and empirical approaches, although the latter promises to be more powerful as it 
controls for demographic effects. Several software packages (e.g. DetSel, Fdist, BayesScan) 
are available to perform the FST-based theoretical test. 
Haplotype-based approaches test for haplotype homozygosity, which is based on the probability 
that any two haplotypes that are chosen from a common population will be identical. Such 
methods exploit the relationship between the extensive linkage disequilibrium that surrounds a 
new mutation and the time it takes for recombination to degrade it, allowing detection of recent 
selective events. These approaches have proved to be powerful in detecting recent selective 
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sweeps on humans (23, 24, 25), and promise to be even more powerful in our study. Unlike in 
human studies, by analysing the haploid males, the haplotypes will be determined from phased 
data for the whole genome, which provides an increased power for detecting selection. 
Using the landscape genetic tools (e.g. software SAM) [26], we will further validate candidate 
loci for selection. Geographic Information System (GIS) will be used to superimpose landscape 
and environmental variables onto the genotype data and to test for correlations. This approach 
will allow hypotheses testing about the cause of spatial patterns. Signatures of selection will be 
detected by comparing parallel patterns of locus specific variation among replicated populations 
and by finding non-random associations between locus specific variation and landscape and 
environmental variables [26-27]. Given that the IHB sample was collected along clines, this 
approach promises to provide insightful information for detecting adaptive variation and 
identifying potential causes. 
The honey bee genomic resources will be crucial in this task. First, they will allow further 
confirmation that outliers represent signatures of selection by considering their genome position 
and gene function. Second, they will help in deciphering the molecular basis of the 
polymorphism and the potential basis of its adaptive divergence. 
In this task, the samples showing evidence of lineage C introgression (e.g. Italian queens) will 
be removed as they will confound the signal when testing for selection. These outlier samples 
will be identified using principal component analysis and a model-based clustering algorithm 
implemented in the software Structure [28]. 
 
Expected results 
By using a powerful combination of analytical approaches for detecting selection and the honey 
bee genomic resources, we expect to provide a robust representation of the spatial patterns of 
adaptive IHB variation and help gain insight into the molecular basis of the observed 
divergences. This novel approach will provide a sensitive measure of the extent and distribution 
of co-adapted complexes in the IHB. 
 
Task 4 - Unraveling patterns and processes of neutral variation 
Objectives 
The ultimate objective in this task is to reconstruct the IHB human-mediated contemporary and 
evolutionary history and demography using neutral loci. In accomplishing this objective we will 
address several questions: 
1) What is the impact of contemporary human-mediated forces in shaping IHB structure? Do 
they obscure historical patterns? 
2) Do we find environmental or landscape variables (e.g. barriers to gene flow) that correlate 
with spatial neutral genetic structure? 
3) Can patterns of neutral variation be distinguished from patterns of adaptive variation? 
4) How concordant are the patterns of neutral and mtDNA variation? 
 
Methodology and approaches 
Robust inferences on history and demography of populations require identification and 
exclusion of loci that show evidence of selection (outlier loci) as they obscure patterns and 
processes shaping genome-wide variation [10]. Therefore, to obtain more accurate IHB 
population parameters we will constrain our data set to the neutral loci identified in the previous 
task. 
We will reconstruct the IHB history and demography using a combination of population genetics 
methods, phylogenetic methods, and spatial statistical tools. We will use several methods [27] 
to identify spatial genetic patterns, including correlograms for testing isolation by distance, 
interpolation of the major principal components of principal component analysis for generating 
synthesis maps, among others. Once a spatial genetic pattern is identified, we will use Mantel’s 
test, partial Mantel tests, canonical correspondence analysis, among others, to test for 
correlations with environmental and landscape variables. A GIS will be used to superimpose 
genetic data with landscape and environmental data. This approach will enable visualization of 
spatial genetic patterns at a fine scale and at the same time will provide a powerful framework 
for hypothesis testing of potential causes of the observed neutral diversity. 
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Importation of Italian honey bees by beekeepers is becoming increasingly common (especially 
in Spain). The reconstruction of this human-mediated contemporary history requires inclusion in 
the “neutral data set” of previously identified outlier samples. The software Structure [28] will be 
used to estimate introgression of lineage C into IHB populations and identify Iberian regions that 
are impacted by human-mediated gene flow. 
 
Expected results 
Interacting historical processes such as population contractions and expansions, admixture, 
differential rates of sex-related dispersal, and local adaptation have likely shaped IHB diversity. 
Contemporary human-mediated processes have undoubtedly added to naturally shaped 
complexity. By dissecting neutral from adaptive variation and from recent human-introduced 
variation, we expect to produce robust inferences on the history and demography of the IHB. In 
addition, we expect to provide a more complete picture of the present-day IHB diversity by 
adding the contemporary human-mediated component. 
 
 
SUMMARY OBSERVATIONS 
Perceiving patterns and processes of genetic variation is an important step towards 
understanding the basis of biological diversity and provides a stronger scientific foundation for 
conservation decisions. In identifying spatial patterns of neutral diversity and the genome 
components that are potentially adaptively important, we expect our study to have major 
repercussions by providing baseline data for the long term conservation of native populations. 
IHBs harbour the highest genetic diversity among the European lineages, yet this diversity has 
been increasingly threatened by introduced pests and diseases, genetic introgression from 
imported queens, among others (see for example the recent disaster caused by the “colony 
collapse disorder”). While reductions of effective population sizes (through severe mortality 
caused by the introduction of Varroa destructor in Europe, for example), may lead to a loss of 
genetic diversity, gene flow (through introductions of Italian queens, for example) may increase 
it. Nevertheless, both evolutionary forces may compromise honey bee survival and local 
adaptation; the former by reducing the raw matter on which selection operates and the latter by 
disrupting co-evolved gene complexes.  
Conservation of genetic diversity is important because variation is a pre-requisite for long term 
adaptive change and necessary to avoid fitness decline through inbreeding depression. On the 
other hand, preventing incremental changes of genetic diversity by human-mediated gene flow 
(queen importations) is important because introgressive hybridization may cause outbreeding 
depression through the loss of important local adaptations. To counteract the detrimental effects 
of population bottlenecks and human-mediated gene flow, several European countries 
(Denmark, Switzerland, Norway, France, Austria) have implemented conservation measures to 
protect locally-adapted A. m. mellifera populations [29]. As mentioned before, the Iberian 
Peninsula has served as a honey bee reservoir for the northern European latitudes during 
glacial periods. Therefore, given its history and in a rapidly changing and increasingly 
demanding world, the IHB is certainly a subspecies deserving special attention regarding 
protection. 
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ABSTRACT 
The present study was designed to assess and segment local residents with respect to their 
perceived impacts of Guimarães tourism development. The residents of this municipality 
(located in the northern part of Portugal) are quite strong in their support to tourism. However, 
they do not keep a homogeneous perception of tourism impacts. A clusters analysis using data 
from a survey of 400 Guimarães residents’ has revealed the existence of three clusters, 
according the different degrees of perceived tourism impacts: the Skeptics - moderate in 
relation to the benefits (averages range from 2.89-3.74) and the ones more concerned with its 
costs (averages range from 2.86-3.74); the Moderately optimistic - very optimistic about the 
benefits of tourism (averages range from 3.74-4.51) and conscious of the costs (averages range 
from 2.71-3.49); the Enthusiasts - very optimistic about tourism benefits (averages range from 
2.92-4.52) and little worried about its costs (averages range from 1.78-3.26). Following the data 
from the survey, the findings are discussed and a few conclusions are extracted. 
Keywords: cluster analysis, Guimarães, residents’ perceptions, tourism impacts.  
 
 
INTRODUCTION  
Cultural tourism plays a major role in local economic development in many cities throughout the 
world. However, touristic success can be a double-edged sword with tourist flows having a 
strong impact on the quality of life of residents, who are exposed both to the benefits and the 
costs of tourism development. Consequently, in order to ensure the support of residents to 
tourism projects and initiatives and that this industry is sustainable in the long term, many 
planners now seek to understand how residents perceive tourism and tourists (Aguilló and 
Rosselló, 2005; Brida, Osti and Barquet, 2010).  
There are many studies dealing with residents’ attitudes towards tourism and associated 
impacts, some of them exploring, from different approaches, residents’ socio-demographic 
characteristics and their behaviour regarding the tourism industry (e.g. Besculides, Lee and 
McCormick, 2002; Brunt and Courtney, 1999; Kuvan and Akan, 2005; Lawson, Williams, Young 
and Cossens, 1998; Sharma and Dyer, 2009).  
On the other hand, some studies analyses this attitudes in order to segment on a cluster-based 
residents’ response toward tourism (Aguilló and Rosselló, 2005; Andriotis and Vaughan, 2003; 
Bieger and Laesser, 2002; Brida, Osti and Barquet, 2010; Davis, Allen and Cosenza, 1988; 
Fredline and Faulkner, 2000; Inbakaran and Jackson, 2006; Madrigal, 1995; Oviedo-Garcia et 
al., 2008; Weaver and Lawton, 2001; Williams and Lawson, 2001).  
Nevertheless, relatively little research has been carried out in Portugal on residents` 
perceptions of tourism impacts and none deals with the segmentation of their perceptions.   
Policy-makers and tourism planners may obtain useful information from the analysis of 
residents’ concerns and attitudes regarding tourism development and impacts. Their 
segmentation in different groups, according to their different perceptions, attitudes and concerns 
will be, also, useful in order to orient different strategies for different groups, given their 
characteristics (Brida, Osti and Barquet, 2010; Davis, Allen and Cosenza, 1988; Fredline and 
Faulkner, 2000; Lankford, 1994; Weaver and Lawton, 2001; Williams and Lawson, 2001). 
Like we said before, cluster analysis is widely used as a technique to separate residents into 
mutually exclusive groups (Aguilló and Rosselló, 2005; Andriotis and Vaughan, 2003; Bieger 
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and Laesser, 2002; Brida, Osti and Barquet, 2010; Inbakaran and Jackson, 2006) and the aim 
of this paper is using this technique to assess and segment Guimarães’ local residents with 
respect to their perceived impacts towards tourism development. 
This segmentation is crucial because with the clusters groups and the identification of the 
demographic profile of the elements of each group, the positive dimensions of tourism 
development and possible solutions to potential negative impacts can be directed to key people 
(Brida, Osti and Barquet, 2010). 
The paper is organized as follows: section 1 provides a review of the literature on residents’ 
segmentation; section 2 presents the study methods and data analysis; section 3 discusses the 
results from the survey of 400 Guimarães’ residents held in 2010. The last section of the paper 
offers the concluding remarks and some policy recommendations. 
 
 
RESIDENTS` SEGMENTATION RESEARCHES 
The implementation of a sustainable tourism strategy has to take into account the perception 
and attitudes of residents and to do its follow up on a frequent basis (Jackson, 2008).  
This means that the general planning policy must be aware of the opportunity to reinforce the 
positive impacts (optimization of the benefits) of the tourism industry and of mitigating or 
minimize the negative ones felt by host communities (Ritchie and Inkari, 2006). This approach 
implies to listen to the host communities regarding their concerns about the industry 
development and to really make residents part of decision making process (Brunt and Courtney, 
1999).  
The idea that residents must be taken as important stakeholders of the touristic activity comes 
from the fact that they are an integrant part of the cultural tourism phenomenon and, being so, 
can be decisive for the success of tourism destinations (Brunt and Courtney, 1999; Cadima 
Ribeiro and Remoaldo, 2011; Eusébio and Carneiro, 2010; Nepal, 2008; Souza, 2009). This 
general idea could already be found in papers regarding the issue produced in the first half of 
the nineties of the past century, like the ones of Ap (1992) and Lankfort (1994), as underlined by 
Brunt and Courtney (1999). 
The analysis of residents’ attitudes has been used quite extensively in order to segment on a 
cluster-based residents’ response towards tourism (Aguiló and Rosselló, 2005; Brida, Osti and 
Barquet, 2010; Davis, Allen and Cosenza, 1988; Fredline and Faulkner, 2000; Weaver and 
Lawton, 2001; Williams and Lawson, 2001). For example, in Aguiló and Rosselló (2005) 
empirical research, cluster analysis was made based on 62 questions or statements related to 
local perceptions and attitudes towards tourism. A cluster of five groups was obtained: Cluster A 
– Development Supporters; Cluster B – Prudent Developer; Cluster C – Ambivalent and 
Cautious; Cluster D – Protectionists; and Cluster E – Alternative Developers. According to these 
authors, this segmentation would be extremely important in terms of tourism management and 
planning, namely allowing to consider carefully the opinions of the protectionists group in order 
to reduce the causes of their concern, and from development supporters, to highlight the 
tourism positive aspects (Aguiló and Rosselló, 2005).  
This study is also interesting because its authors established some parallels between the 
clusters obtained in their research and those identified by Davis et al. (1988), Fredline and 
Faulkner (2000), and Madrigal (1995). 
A segmentation based on perceptions and attitudes towards tourism impacts is also used in a 
more recent research produced by Brida, Osti and Barquet, 2010. These authors identified five 
different clusters, on the same line of Aguiló and Rosselló study: Clusters A e C – labeled 
Environmental Supporters;  Cluster B – Development Supporters; Cluster D – Protectionists; 
and Cluster E – Ambivalent. 
Other studies seek to segment residents according to their demographic characteristics. An 
excellent example is the Inbakaran and Jackson research (2006) about residents in five tourist 
product regions in Victoria, Australia, and in which is summarized the main results of several 
previous studies. Their own results were the four-cluster solution: Cluster 1 – labeled Tourism 
Industry Connection; Cluster 2 – Low Tourism Connection; Cluster 3 – Neutral Tourism 
Development; and Cluster 4 – High Tourism Connection. These authors conclude that these 
cluster profiles were significantly different on key demographic and resident behaviors, namely 
with regard to negative attitudes towards tourism. 
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As specified in the introduction, the purpose of this study is to explore clusters among resident 
perceptions towards tourism impacts in a Portuguese municipality, Guimarães. As already 
noted, relatively little research has been undertaken in Portugal that looks specifically at 
residents` perceptions towards tourism impacts and none deals with the segmentation of their 
perceptions, despite the acknowledged merit of these techniques.   
 
 
STUDY METHODS 
Taking into account the objectives underlined, the data collection was performed through a 
questionnaire delivered from January to March 2010 to a convenience sample of 540 residents 
from the municipality of Guimarães (Northern part of Portugal). 
In order to create the sample, we contacted four public local secondary schools and one 
professional school. This allowed us to almost completely cover the 69 parishes which, 
administratively, constitute the municipality.  
We chose the high schools as a means to, in theory, include three generations of inhabitants in 
our survey: the 15-24 year old, the 25-64 year old and the 65 or more years old residents. With 
that aim, we contacted the Head of each school and asked for the assistance of teachers who 
could hand out the questionnaires to their pupils. Secondly, the students who were over 16 
years old were asked to include their brothers/sisters, parents and grandparents in the study by 
asking them to also answer the survey. Each teacher gave three questionnaires to each student 
over 16 and asked them to return them within a two weeks time schedule. As the sample 
revealed itself to be biased, under-representing the 25-64 years old section of Guimarães 
residents, in a second phase we asked adults that use the services of the municipal council to 
fill in the same questionnaire. That took place during the month of March 2010. 
A pre-test involving 19 Guimarães residents was conducted between 30th November and 4th 
December 2009. The time estimated to fill in the questionnaire, of almost four pages, was 10 
minutes. 
A total of 540 usable surveys were returned, which constituted a response rate of 67.1% of the 
questionnaires handed out. Examination of missing data indicated that this occurred completely 
at random. The simplest and most direct approach for dealing with missing data is the complete 
case approach, considering only those questionnaires with complete data (Hair, Anderson, 
Tatham and Black, 1998). After eliminating incomplete responses, 400 with complete data were 
retained for the analysis. 
The questionnaire developed for the study was based on previous researches on residents’ 
perceptions of tourism impacts (Besculides, Lee and McCormick, 2002; Jackson, 2008; Kuvan 
and Akan, 2005; Sharma and Dyer, 2009; Williams and Lawson, 2001). Additionally, we 
followed and adapted a questionnaire applied by Monjardino (2009) envisaging the evaluation 
of residents’ perception of the Azores islands tourism development. However, given the special 
characteristics of Guimarães, some modifications had to be included. The result was a 
questionnaire with 25 questions, mostly categorized, and structured according to a five point 
agree-disagree Likert scale, going from the “completely disagree” option to the “completely 
agree” one.  
In one of the main questions of the questionnaire (question 11), five tourism impact dimensions 
were considered. Since Guimarães is a cultural destination, we privileged the socio-cultural 
impacts: 6 items were used to measure the perceived positive socio-cultural impacts and 3 
items the negative socio-cultural impacts; 3 items were used to measure economic benefits and 
1 item tried to capture the perceived economic problems; and, finally, 1 item addressed the 
perceived negative environmental impacts.  
Respondents’ socio-demographic information (age, gender, education level, household income, 
occupation, link to the industry) was also included in the questionnaire. A few geographic 
variables, such as being born in the municipality, the length of time the person had been living 
in the municipality of Guimarães and the parish where he/she was living were also included. 
For this study, several statistical procedures were carried out using the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS version 19) in the following research steps.  
In the first step, before any other statistical analyses were performed, univariate statistics were 
calculated for all survey items. 
In the second step, one-way ANOVA and t-tests were used to identify differences between six 
socio-demographic variables (age, gender, education level, household income, link to the 
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industry and place of residence) in respect of the 14 items of the question 11, measuring the 
perceived impacts of tourism in Guimarães. When the independent variable was divided into 
two groups, t-tests were applied. ANOVA tests were applied when the independent variable was 
divided into three or more subgroups.  
Finally, a non-hierarchical cluster analysis using the k-means cluster algorithm for the 14 items 
measuring the perceived impacts was performed, in a third step. The socio-demographic 
variables were omitted from this cluster analysis, so that the residents could be grouped only by 
their perceptions and not by their demographic profile.  
 
 
Study Results 
General Data 
Before presenting and examining the results we obtained from the cluster analysis, it is 
important to highlight some general data for the sample as a whole.  
Firstly, taking into account the statement “Tourism is good for the municipality of Guimarães”, 
and using a Likert scale, we could conclude that 80% of the respondents expressed a positive 
opinion, as they completely agreed that tourism was good for the development of the city. If we 
also consider the respondents who chose to simply agree with this view, we obtain a total of 
98.2% who kept a positive opinion of tourism. It is relevant to mention that only 0.2% of the 
respondents expressed a total disagreement with this claim. 
Interestingly, perceptions that tourism helps individual respondents to improve their economic 
position were much less present: the percentage of people who disagreed that tourism helped 
them personally was 54.8% (resulting in a mean score of no more than 3.37 for the question). 
Therefore, residents perceive the tourism industry as a major opportunity for enhancing 
Guimarães’ general development and they believe that many of its inhabitants will benefit, but 
are much less certain that they personally will benefit. 
Taking into consideration that Guimarães has only an emergent status as a cultural tourism 
destination, this result could be associated with the residents’ strong expectations kept 
regarding the socio-economic potential of tourism development. To some degree, it could also 
be evidence of a naïve understanding of tourism impacts (Vareiro, Cadima Ribeiro, Remoaldo 
and Marques, 2011). 
Table 1 presents the results related to the statements mentioned above and the responses to 
the 14 perceived impacts of tourism items. For all items the Likert scale ranged from 1 = 
“completely disagree” to 5 = “completely agree”. An examination of the data of this table reveals 
that, generally speaking, the residents of the sample agreed with the positive impacts of tourism 
and show concern vis-à-vis the negative ones. 
 

Table 1 - Overall responses to some general questions and the 14 perceived impacts of tourism 
 Likert scale   

1 2 3 4 5 M SD 

G
en

er
al

 
Q

ue
st

io
ns

 Tourism is good for Guimarães .3 0.0 1.5 18.3 80.0 4.78 .483 

Personally, I benefit from the development of 
tourism in the municipality of Guimarães 7.5 10.5 36.5 28.3 17.0 3.37 1.113 

B
en

ef
its

 

Promotes contact with different cultures .3 1.3 5.0 48.3 45.3 4.37 .663 
Encourages local culture and handicrafts  .8 1.5 7.3 53.3 37.3 4.25 .716 
Aids the conservation and restoration of 
historic buildings  1.0 1.8 11.5 48.5 37.3 4.19 .782 

Helps supply new services for residents 1.0 3.5 19.8 56.5 19.3 3.90 .781 
The quality of services (e.g., restaurants, 
cafes, bars, shops) in Guimarães is now 
better due to tourism  

1.3 6.8 26.0 52.3 13.8 3.71 .833 

Residents have easy access to services used 
by tourists  1.8 8.5 28.5 52.8 8.5 3.58 .831 

Creates jobs for residents 1.8 1.5 10.0 55.3 31.5 4.13 .785 
Money spent by tourists is kept by 
municipality agents and residents  1.3 6.3 39.5 46.0 7.0 3.51 .769 

Guimarães has control on tourism 
management and planning   3.0 11.3 47.3 32.8 5.8 3.27 .848 

C
os

ts
 

Increases crime rates 14.3 31.5 37.3 14.3 2.8 2.60 .989 
Local people change their behavior in an 
attempt to mimic the behavior of tourists 17.0 40.8 28.0 12.3 2.0 2.42 .975 

Tourism limits the access of residents to 
leisure sites and equipment 19.5 40.0 25.5 11.8 3.3 2.39 1.030 
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Increases prices 2.0 12.5 35.8 39.0 10.8 3.44 .913 
Generates excessive noise in the Historical 
Center 18.3 36.0 29.8 13.3 2.8 2.46 1.023 

Source: authors` own survey data. 
 
In the results derived from the ANOVA analysis and t-tests, not many statistical differences were 
found, since residents displayed a quite high degree of similarity in their responses. However, 
among the six socio-demographic variables, age and education level were the two best 
discriminators of perceived impacts of tourism. Age was a discriminator for five of the items. The 
results of the ANOVA tests (see Table 2) indicate that the oldest residents were less favorable 
towards the positive impacts of tourism and demonstrated a greater agreement with the 
negative impacts than the younger. 
 

Table 2 – Mean scores and Anova tests for age 
Impacts of tourism in Guimarães: 15-24  

(n=126) 
25-64 
(n=213) 

+65 years old 
(n=61) F-Ratio P-value 

Creates jobs for residents 4.16 4.19 3.89 3.672 0.026 
Promotes contact with different cultures 4.52 4.35 4.13 7.731 0.001 
Tourism limits the access of residents to leisure sites 
and equipment 2.26 2.39 2.66 3.035 0.049 

Generates excessive noise in the Historical Center 2.20 2.52 2.80 8.222 0.000 
Local people change their behavior in an attempt to 
mimic the behavior of tourists 2.06 2.57 2.61 13.308 0.000 

Source: authors` own survey data. 
 
Education level was also important as a discriminator of perceived impacts of tourism for four of 
the items. Table 3 indicates that the more educated residents were more favorable they showed 
to be regarding tourism development, that is, more expectations they put in the positive impacts 
of tourism and less worried they were regarding the eventual negative impacts of the industry. 
 

Table 3 – Mean scores and Anova tests for education level 
Impacts of tourism in Guimarães: 

At least 
 6 years 
(n=102) 

7th  - 9th 
grade 
(n=86) 

10th - 12th 
grade 
(n=140) 

University 
(n=72) F-Ratio P-value 

Creates jobs for residents 3.96 4.23 4.07 4.38 4.797 0.003 
Promotes contact with different cultures 4.18 4.45 4.40 4.49 4.290 0.005 
Encourages local culture and handicrafts 4.06 4.34 4.24 4.42 4.255 0.006 
Tourism limits the access of residents to leisure 
sites and equipment 2.53 2.35 2.46 2.11 2.704 0.045 

Source: authors` own survey data. 
 
Finally, for the remaining four independent variables (gender, household income, link to the 
industry and place of residence), not many significant differences were found in what concerns 
perceived impacts. 
 
 
Cluster Analysis 
Clusters Analysis is a multivariate statistical technique that allows grouping cases or variables 
into homogenous groups (clusters) according to one or more common features. Thus, any case 
belonging to a cluster is similar to any other from that cluster (low degree of intra-group 
variation) and distinct from any other included in another cluster (high degree of inter-group 
variation). 
In cluster analysis, grouping cases or variables is done through similarity or dissimilarity 
measures (distance) between two cases, at an early stage, and, subsequently, between two 
clusters, through hierarchical (group cases and variables) or nonhierarchical techniques (group 
cases). 
Following previous researches (Aguiló and Rosselló, 2005; Andriotis and Vaughan, 2003; 
Bieger and Laesser, 2002; Brida, Osti and Barquet, 2010; Inbakaran and Jackson, 2006), we 
used a nonhierarchical clustering technique (k-means cluster analysis). This technique was 
designed specifically to group cases rather than variables and can be efficiently applied to 
larger data sets (n > 200) compared with the hierarchical technique (Johnson and Wichern, 
1998, in Brida, Osti and Barquet, 2010). Although, it implies the previous decision about the 
number of groups to be formed. Thus, taking into account the technique used by Brida, Osti and 
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Barquet (2010), and by Aguiló and Rosselló (2005), we considered to implement a stepwise 
methodology allowing to form from five to two clusters, based on the average scores of the 14 
impacts of tourism items. Table 4 presents the percentage of the sample in each cluster, in 
each set of groups (two to five). As it highlights, if four or five groups are selected, minority 
groups accounting for less than 5% of the sample are obtained.  
 

Table 4 – Percentage of Sample within each Group 
Clusters Number of groups 

2 3 4 5 
1 47 19 29 29 
2 53 40 4 2 
3 -- 42 35 28 
4 -- -- 33 26 
5 -- -- -- 16 

Source: authors` own survey data. 
 
Then, to ensure the simplicity of the interpretation of the results, three clusters were examined.  
Comparison of intergroup variability, based on the distance among cluster centroids, and the 
intra-group variability, based on the mean distances of each resident from their cluster centroid, 
are provided in Table 5, which shows that the clusters with greatest disparity are the 1 and the 
2, while clusters 2 and 3 have a closer similarity. 

Table 5 – Inter and Intra-group Variabilitya 

Clusters 1 2 3 
1 3.511   
2 3.492 3.065  
3 3.406 2.369 3.185 

Source: authors` own survey data. 
a The means of the distances between each resident and their cluster are shown in italics on the diagonal 
(within group variability), and the distances between cluster centroids are shown in the lower part of the 
table (between group variability). 
 
An analysis was made of the different clusters, examining the means for the 14 impacts of 
tourism items (Table 6), revealing the agreement/disagreement vis-à-vis these items for 
residents of each cluster. Further, Table 6 indicates that the contribution of all impacts were 
significant for defining the clusters (p-value <0.01), although the impacts that differentiated the 
clusters most were “Tourism limits the access of residents to leisure sites and equipment” and 
“Local people change their behavior in an attempt to mimic the behavior of tourists”, both 
representing costs of tourism. The impact that seems to be an issue for consensus among 
residents and contributes less to the definition of distinct groups was “Increases prices”. 
Taking into accounting the perceived benefits, the items that show a lesser differentiation 
among the clusters are “Encourages local culture and handicrafts”.  
 

Table 6 – The perceived impacts of tourism in Guimarães among clusters 
(percentage agreeing1 and average scores2) 

Impacts of Tourism in Guimarães: 

Cluster 1 
n=76 (19%) 

Cluster 2 
 n=158 (40%) 

Cluster 3 
n=166 (42%) F-Ratio         P-value 

Agree
(%) 

Average 
scores2 

Agree 
(%) 

Average 
scores2 

Agree 
(%) 

Average 
scores2 

B
en

ef
its

 

Promotes contact with different cultures 72.4 3.74 98.8 4.51 98.2 4.52 54.271 0.000 
Encourages local culture and handicrafts  71.0 3.71 95.6 4.42 94.6 4.33 31.046 0.000 
Aids the conservation and restoration of 
historic buildings  55.2 3.41 94.3 4.48 91.5 4.28 66.285 0.000 

Helps supply new services for residents 40.8 3.17 90.5 4.20 77.7 3.94 57.210 0.000 
The quality of services (e.g., restaurants, 
cafes, bars, shops) in Guimarães is now 
better due to tourism  

39.4 3.25 91.8 4.15 53.6 3.49 49.258 0.000 

Residents have easy access to services used 
by tourists  19.7 2.89 83.6 3.94 59.0 3.55 50.572 0.000 

Creates jobs for residents 61.8 3.49 94.9 4.34 90.3 4.23 38.469 0.000 
Money spent by tourists is kept by 
municipality agents and residents  19.7 3.01 77.9 3.89 44.6 3.38 46.384 0.000 

Guimarães has control on tourism 
management and planning   21.0 3.07 65.2 3.74 53.0 2.92 51.390 0.000 

C
os

ts
 Increases crime rates 30.3 3.11 23.4 2.87 4.8 2.10 45.155 0.000 

Local people change their behavior in an 
attempt to mimic the behavior of tourists 17.1 2.86 26.6 2.82 1.2 1.83 68.013 0.000 
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Tourism limits the access of residents to 
leisure sites and equipment 30.3 3.07 22.1 2.71 1.2 1.78 71.317 0.000 

Increases prices 60.5 3.74 54.4 3.49 40.3 3.26 7.744 0.001 
Generates excessive noise in the Historical 
Center 26.3 3.12 25.3 2.73 2.4  1.90 59.452 0.000 

Source: authors` own survey data. 
Notes: 1 percentage agreeing are those answering 4, 5 on the 5-point scale; 2 scale ranges from 1= completely disagree 
to 5= completely agree. 
Cluster 1 – Skeptics: they constitute the smallest group, involving 19% of the sample, containing 
no more than 76 residents. This cluster shows a moderate position about the positive impacts of 
tourism and a significant worry regarding the negative impacts. For example, only 19.7% of the 
residents of this cluster agree that the “Money spent by tourists is kept by municipality agents” 
and 55.2% that tourism “Aids the conservation and restoration of historic buildings”, contrasting 
with the 77.9% and 94.3%, respectively, from the Moderate optimistic group. Although, 60.5% 
agree that “Increases prices” and 30.3% believe that tourism “Increases crime rates” and Limits 
the access of residents to leisure sites and equipment”. Their demographic profile (Table 7) is 
marked by the circumstance of including mostly males, oldest and less educated residents 
when compared with the other clusters. 
Cluster 2 – Moderately optimistic: this second cluster contains 158 residents (40% of the 
sample respondents). These respondents are the most firmly convinced of the benefits of 
tourism, although they also have an over-average awareness of the negative impacts of the 
activity. In fact, 98.8% agree that tourism “Promotes contact with different cultures” and 95.6% 
that “Encourages local culture and handicrafts”. This is the more gender-balanced cluster, 
including people who are well educated (highest percentage of people with at least 10 years of 
scholarship) and the smallest percentage of people with up to 500€ of income. 
Cluster 3 – Enthusiasts: it is the largest group, constituted by 42% of the sample, including 166 
residents. Like the previous one, they held extreme positive views about the positive impacts of 
tourism, although disagreeing with statements describing the negative impacts of the industry, 
with the exception of the item “Increases prices” (like we said before, it is quite consensual). For 
instance, only 1.2% of the residents of this cluster agree that “Local people change their 
behavior in an attempt to mimic the behavior of tourists” and that “Tourism limits the access of 
residents to leisure sites and equipment”.  The “excessive noise in the Historical Center” caused 
by tourists is only considered by 2.4% of this cluster’s memberships. The cluster has the highest 
percentage of females, younger residents, including people who are well-educated and living in 
APU (Predominant Urban Areas). 

Table 7 – Demographic profile of the three clusters of residents 

 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Total Chi-Square 

Value P-value N % N % N % N % 
76 19 158 40 166 42 400 100 

Gender         8.865 0.012 
Male 41 53.9 83 52.5 63 38.0 187 46.8   
Female 35 46.1 75 47.5 103 62.0 213 53.2   
           
Age         15.441 0.004 
15-24 20 26.3 48 30.4 58 34.9 126 31.5   
25-64 34 44.7 87 55.1 92 55.4 213 53.2   
65 and more 22 28.9 23 14.6 16 9.6 61 15.2   
           
Education         12.488 0.052 
at least 6 years  29 38.2 37 23.4 36 21.7 102 25.5   
7th  - 9th grade 13 17.1 34 21.5 39 23.5 86 21.5   
10th - 12th grade 27 35.5 59 37.3 54 32.5 140 35.0   
University  7 9.2 28 17.7 37 22.3 72 18.0   
           
Work in sector         4.574 0.102 
No 60 78.9 127 80.4 146 88.0 333 83.2   
Yes 16 21.1 31 19.6 20 12.0 67 16.8   
           
Place of residence         4.903 0.086 
AMU 17 22.4 39 24.7 25 15.1 81 20.2   
APU 59 77.6 119 75.3 141 84.9 319 79.8   
           
Income         16.665 0.011 
Up to 500€  17 27.0 12 9.2 20 14.5 49 14.8   
501-1000€ 24 38.1 50 38.5 45 32.6 119 36.0   
1001-2500€ 21 33.3 53 40.8 54 39.1 128 38.7   
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More than 2500€ 1 1.6 15 11.5 19 13.8 35 10.5   
           

Source: authors` own survey data. 
 
CONCLUSION 
Tourism success can play a strong impact on the quality of life of residents, either positive or 
negative. Due to that, recent investigations have underlined the need of a better understanding 
of how residents perceive tourism and tourists in order to achieve more sustainable approaches 
to tourism development.  
Even if there are many empirical studies dealing with residents’ attitudes towards tourism and 
associated impacts have been produced at the international level, so far this issue has just 
attracted the attention of a few Portuguese researchers, and none of the research produced as 
focused on the segmentation of residents’ perceptions. As a first reason, this led us to develop 
this empirical research. Other reasons where the fact that Guimarães got its historical centre 
classified by UNESCO as a World Heritage Site, since 2001, and that the city will host the 2012 
European Capital of Culture. 
Until nowadays, tourism industry is mostly a complementary industry of the Guimarães local 
economy, but it has been experiencing a sustainable growth in the number of visitors since 
2000. In 2009 it attained a record number of 70.075 visitors, according the figures collected at 
the tourism offices available in the city, but a significant pressure from the visitors still seems far 
from happening. The data regarding the length of stay of the tourists confirms this view, as the 
average overnight stay of guests at Guimarães is still very low (1.8 nights in 2009). The figures 
regarding tourists and length of stay are far from matching with the tourism potential of the city, 
either in terms of tourism attributes, either in what regards its lodging capacity. In what regards 
this last dimension, one can mention that the net bed-occupation rate registered continues to be 
very low (reaching 35% in 2008) and it has a lot to improve to reach the proportion of foreign 
guests attained at the national level (53% in 2008).  
Cluster analysis can provide the basis for a focused approach in terms of planning and 
management of the tourism activity, segmenting local residents into groups of individuals with 
common perceptions towards tourism impacts. In fact, in this research we concluded that 
residents of the municipality of Guimarães are quite strong in their support to tourism, even if, 
they do not keep a homogeneous perception of tourism impacts. Therefore, with this technique 
we identified three clusters, labelled as: Skeptics; Moderately optimistic and Enthusiasts.  
The Skeptics (cluster 1) constitute the smallest group, involving 19% of the sample. This cluster 
showed a moderate position about the positive impacts of tourism and a significant worry 
regarding the negative impacts. Their demographic profile is marked by the circumstance of 
including mostly males, oldest and less educated residents when compared with the other 
clusters. 
The Moderately optimistic (cluster 2) contains 40% of the sample respondents. These 
respondents were the most firmly convinced of the benefits of tourism, although they also had 
an over-average awareness of the negative impacts of the activity. This is the more gender-
balanced cluster, including people who are well educated (highest percentage of people with at 
least 10 years of scholarship) and the smallest percentage of people with up to 500€ of income. 
The Enthusiasts (cluster 3) is the largest group, constituted by 42% of the sample. Like the 
previous one, they hold extreme positive views about the positive impacts of tourism, tending to 
minimize the negative impacts of the industry, with the exception of the item “Increases prices”. 
Nevertheless, the results obtained in this first empirical analysis should bear in mind that 
Guimarães is an emergent tourism destination and, according to its resources potential, the 
tourism industry will take a much more relevant place in the local economy in the next future.  
As previously underlined, we are facing a place of deep symbolic meaning, as well of strong 
cultural identity. This occurs because Guimarães is faced by Portuguese people as the cradle of 
the nation and its sense of cultural identity was reinforced by its certification as a World Heritage 
Site. These facts make predicting the tourism will go on growing in this territory, with all the 
positive and negative consequences resulting from that. In such context, it is thought to be of 
major importance that tourism planners and managers can be aware of the perceptions towards 
the industry of the local people, that is, try to continuously capture and do the follow up of their 
concerns, and take that into consideration in their policy decisions. This research envisaged to 
contribute to such a move forward. 
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ABSTRACT 
Since the 50s, the central idea in the Fisheries Economics is that, in conditions of free access 
and competition, the market will lead to market equilibrium solutions that imply the 
overexplotation of the resources. So, there is nothing like un “invisible hand” and it is the 
common property nature of the resources and the presence of externalities in the process of 
capture that are in the root causes of the mismanagement of the resources and the so-called 
“Tragedy of the Commons”. This fundamental result is due to Scott Gordon in his seminal article 
of 1954, in the Journal of Political Economy.  
But, in fact, there is another, more antique, article that put the problem and suggested this 
approach to its understanding. In a simple paper, in 1911 (exactly 100 years ago), a Danish 
economist, Jens Warming, put this issue and made a very similar analysis for the fisheries 
sector.   
The purpose of this research is to make a reflection on that paper and highlight the explanation 
proposed for the common property problem and, also, to study the legacy of this interesting 
fisheries economist to the History of Political Economy. 
Key-Words: Common property, Fisheries, Jens Warming, Tragedy of the Commons 
 
 
INTRODUCTION 
The origins of modern Fisheries Economics can be traced back in the 50s with the papers of 
Gordon (1954), Scott (1955) and Schaefer (1957) [1, 2, 3]. 
In his seminal paper “The Economic Theory Of a Common Property Resource: The Fishery”, 
Gordon [1] argued that, in a situation of open access and competition the market would not lead 
to the most efficient solution in resource use. The common property nature of fish resources 
implied that, in an unregulated fishery, the result would be the expansion of the industry to a 
point of economic, even biological, overfishing. 
But, in fact, there is another, more antique, article that put the problem and suggested this 
approach to its understanding. In an article, in 1911 (exactly 100 years ago), the Danish 
economist, Jens Warming discussed this issue and made a similar analysis, for the fisheries 
sector.   
The purpose of this research is to make a reflection on that paper and highlight the proposed 
explanation for the common property problem.  The paper studies the legacy of this interesting 
fisheries economist to the history of Economic thought and ask what went wrong and why did 
the important achievements of Warming’s research had not the justified academic applause and 
practical impact.  
 
 
1) THE MAN AND HIS CIRCUMSTANCES 
Jens Warming’s family belonged to the intellectual elite of Denmark. His father, Eugenius 
Warming, was an important and influential professor of Botany in the University of Copenhagen 
and his contributions on Ecology were internationally recognized [4].  
Jens Warming (1873-1939) was graduated in Law, in 1897, in the University of Copenhagen 
and then he went to the USA where he worked, teaching for three years in a Danish school, in 
Nebraska. After his return to Denmark, he made a special master degree in Economics. This 
degree was usually given to lawyers who wanted to pursuit a career in the administration. In 
fact, Warming went on pursuing a remarkable career in the Danish Central Department of 
Statistics (1904-1919).  
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So, it was not a “genuine economist” [4] but, at the same time, he went on being a part-time 
professor of Economics and Descriptive Statistics in the Danish Agricultural University and in 
the University of Copenhagen.  
This lack of formal graduation in Economics gave him some problems. He was frequently 
criticized for insufficient knowledge of Economic Theory and when he finally got a permanent 
tenure in the University was in Statistics, never getting the desired chair of Economics. Even his 
mentor, Harald Westergaard, leader professor in Economics in the University of Copenhagen, 
seemed not to understand the relevance of his work. Jens Warming tried to get the tenure in 
Economics for two times but, in the first, it was another later well known Danish economist to be 
chosen - L. Birch, and in the second time, it was his previous student, Axel Nielsen, who got the 
professorship in Economics. 
The personal animosity played an important role but it was, perhaps, his proactive attitude 
towards government regulation and intervention at the microeconomic level (that was not in 
accordance with the mainstream view of the 20s that the deregulation was required) that gave 
him some bitter objections in the academic playground [4]. 
His fundamental work rested in the Descriptive Statistics. In 1929, Warming published a 
textbook on Danish statistics with an applied economic perspective. For more than a decade, 
his book of Denmark characterization was extensively used by Danish economics students. 
Teaching economic theory was not, of course, his task, but in his statistics textbooks he went on 
partly disregarding that, making several critiques on mainstream economics and including his 
theoretical contributions, as it is the case of fisheries. 
He also tried, from 1921, to write a textbook in Economics but it was never published because 
of the dispute between a professor of statistics and the professor of economics in the 
Copenhagen University. 
After the flaw of getting the desired tenure in Denmark he went on trying to get applause, 
externally. In 1926, he submitted a 230 pages essay to an international competition on the 
Theory of Wages. He did not win the competition but he had an “honorable mention” and the 
recognition from foreign colleagues that made him to pursuit his efforts in the economic area, 
finally publishing a paper in the esteemed Economic Journal.  
After all, his ability in recognizing and applying the marginalist theory was evident and his 
developments in the area of wages and rents rested upon the most recent developments in 
Economics. The paper he published in the Economic Journal, made an interesting presentation 
of the multiplier (see Topp on the link between Keynes theory and Warming’s research [5]). He 
also made important seminal references about the problem of identification in econometric 
analysis.  
Although his knowledge about the economic science, his work has only a few references 
(Wicksell and Marshall are the most cited; but also Fisher and Germanic authors, especially 
about the quantitative theory of money). 
Another interesting fact of his career relates with the links with marine biologists.  
Along the period of his research career the current situation in the sector of fisheries went on 
some important changes. In 1883, Thomas Huxley said that probably all the great fisheries were 
inexhaustible [6] but at the end of the 19th century this leading fisheries biologist (working in the 
northern Europe at the time) started to worry about the decline of fish stocks in the Baltic Sea 
and in the North Atlantic. That laid to the formation of the ICES (International Council for the 
Exploration of the Sea) in 1902. With headquarters in Copenhagen, ICES pretended to be a 
forum of multidisciplinary discussion on practical fisheries problems. It was in this context that 
Petersen, an important researcher in Marine thematic, published a paper on the North Pacific 
fur seals and that one of the first cooperation treaties in the area of fisheries conservation were 
introduced.  
But focus was still on Biology. Only in the fifties, the modern Economics of Fisheries (with the 
research of Gordon (1954) and Scott (1955)) and the modern Fisheries Biology (with the studies 
of Schaefer (1957) and Beverton and Holt (1957) [7]) evolved. Jens Warming tried to 
communicate with Marine biologists and to present his vision about the relevance of Economics 
in the treatment of the problem. He sent his papers to important researchers in this area (H. 
Kyle, Petersen and Hjort are most cited in Warming’s notebook), even for the Danish prime 
minister, former fisheries minister, but with few results. 
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2)  OPEN ACCESS AND RENT DISSIPATION 
There are significant aspects of Warming’s legacy in Economics. Our approach highlights his 
contribution in the fisheries area and the way he treats the problem of common property (that is, 
perhaps, the most innovative in his research).  
Since the seminal paper of Gordon (1954) the fundamental idea in Fisheries Economics is that 
the market will not lead to optimal exploitation of the resources. The common property nature of 
fisheries and the presence of externalities in the process of capture will lead to market 
equilibrium solutions that imply the overexploitation of the resources and the overcapacity in the 
industry – a real “Tragedy of the Commons”, using Hardin’s metaphor [8]. 
Forty three years before the publication of Gordon’s seminal paper, Warming made an 
important investigation about the problems of open access in the allocation of a common-
property resource and presented his results in a short article “Om Grundrente af Fiskegrunde” 
(“On Land-rent of Fishing Grounds”) [9] published in the Journal of the Danish Economic 
Association. 
After this article of 1911, he made several references of his results in two unpublished books: a 
textbook from 1921 and another 1926 manuscript. This manuscript, which was intended for an 
international audience, includes an English new version of his 1911 model and became the 
main ingredient of a second article on fisheries, in 1931 [10]. This model was also the centre of 
the sections on fisheries included in his textbooks from 1929 and 1938 (revised edition) about 
the socio-economic conditions in Denmark. 
 
 
2.1 “ON LAND-RENT OF FISHING GROUNDS”, 1911 
In his most cited article, Warming compared the rent available from fishing grounds and land. 
Land is, in the most part, in private hands and land rents are a privilege of private landowners, 
whereas fishing grounds are not privately owned but are considered common property.  
However, the differences do not change the basic economics of both forms of management.  
Warming stated that the common property nature of open access to fishing grounds without 
charges tends to decrease the rent and he proposed to alleviate this through transferable 
fishing licences. 
To summarize the contribution of this first article: The core idea reflected the marginal 
revolution. In a competitive economy a worker earns a wage equal to the value of his marginal 
product. But, according to Warming, there were examples in the economy where this did not 
hold. One of these exceptions was the case of the fisheries where the problems occurred due to 
a “lacks in the organization of society”. These exceptions did not question the theory of marginal 
productivity as a general fundament but there were situations where these exceptions had 
practical relevance.  
Under open access the potential rent in a fishery is dissipated. As no one has property rights 
over the resource and there is no possibility of exclusion, the constant entrance of a newcomer 
in the fishery will not cess until the difference between revenues and costs are zero, that is, until 
all the rents are dissipated. Biological regulation, as closed seasons or mesh size specification, 
can prevent the biological overexploitation of resources but not the economic over-exploitation.  
Even the use of licences with the objective of maximizing maximum sustainable yield (MSY) 
would not maximize the total rents. In fact, the “economic optimum” level of fishing effort is in 
the point where marginal revenue equals the marginal cost. That is, the economic optimum is in 
a situation equivalent to the monopoly market. Anthony Scott would refer this, in 1955, as the 
“sole owner“ case, which is now commonly recognized as the one that guaranties the maximum 
economic yield (MEY).  
He also pointed out that a tax, equal to the difference between average and marginal revenue at 
the optimal level, will lead to an optimal fishery. This idea is also very interesting, clearly 
reminding the proposals of Pigou, in the 20s, to internalize the external effects – the “pigouvian 
tax”. 
We must note that these results are very close with those of Gordon and Scott in the fifties. Of 
course, as Topp pointed out [4], even if the theoretical fundaments and arguments are the 
same, the articles are very different with respect to scope and composition and perhaps that 
explains the different forms they were seen and used by the academic community. The Gordon 
article was directly focused on Fisheries Economics and resulted from a program of 
investigation which, at the time, tented to apply the economic theory to fisheries contemporary 
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programs. This article was published in a highly considered journal (The Journal of Political 
Economy) and at a special period, where there was a group of researchers very interested in 
the results of public regulation in this area.  Warming’s findings reflects his study about the flaw 
of competitive market. It did not deal with contemporary and international debate on regulation. 
However, it contains important elements of fisheries management that had no explicit reference 
in Gordon’s article. Perhaps for economists this debate did not seem very important but that 
would have been important for biologists and executives (for example, the concept of MSY). 
 
 
2.2) “THE DANISH RIGHT TO EEL WEIR”, 1931 
In his first article, Warming did not elaborate much regarding the implications, in practical terms, 
of his proposals. The basic guidelines of thought were that a free market economy did not 
automatically lead to optimality and that government regulations were needed. The suspicion 
about the “invisible hand” would be a recurrence in his future work. 
20 years later he published another article going into new details and presenting a graphical 
presentation to explain his findings.  
 

 
 
The returns from fisheries are shown in the vertical axis, whereas in the horizontal axis we have 
the fishing effort measured by the number of fishermen. 
The curve QF shows the diminishing returns as the fishing effort increases.  
The line PD represents the marginal cost.  
In this context, total benefits are maximized when the number of fishermen is OA, and the total 
income of fishermen is the area OABP.  
Warming compares fishing with farming and states that the number of workers hired by a profit 
maximizing farmer will be such that the last worker hired produces as much as he receives in 
wages.  
The total income from fishing is, in fact, OABQ. So, the value PBQ is the sea rent for access to 
the resource on the fishing grounds. If no one collects this sea rent and fishing is free, the 
average income of OA fishermen will be higher than AB and, as this rent is divided among 
fishermen, their mean income rests AT, that is, the median height of OABQ, so the value RSQ 
is equal to the value STB.  
Of course, high average profit draws more people into fishing. Equilibrium is achieved where 
fishing effort is OC and total income is equal to the total cost of fishing: so, PBQ=BED.  The 
additional fishermen produce only ACEB and could produce more in some other pursuit. They 
only receive the required ordinary income by having PBQ added to their production. The sea 
rent is wasted in the sense that it subsidizes the income of extra fishermen whose production do 
not correspond to their wages. 
Finally, he maintains that in order to prevent that the number of fishermen goes up to OA, fees 
should be collected for the licences. A private owner would collect such fees and the fee ought 
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to be BT, to result in the optimal number of people in the fishing activity. This would provide 
PBTR in the form of fees. This amount should be received by the owner or the nation.  
He introduces some additional features: A right for the coastal owner to charge a fee for the 
fishing right in the areas near the coast implied a regulating effect that corresponds to the 
property right of land. The right of the owner to regulate the entry prevents the excess of fishing 
effort and maximizes the rent guaranteeing the optimal number of fishers. 
Warming also stated that free access can lead even to a negative marginal product implying the 
utilization of immature stocks. So, even in times of high unemployment (and that was the case 
in the 30s) it was better to keep away from fishing the superfluous fishers.  
We must note that this article was also a response to a specific situation in Denmark fisheries 
context. 
In fact, Danish fishers demanded, at the time, that the “Right to Eel Weir” should be abolished. 
This right to eel weir was an exception from the freedom of access that was the general rule in 
Danish fisheries. According to the Danish Fisheries Act from the end of the XIX century no one 
could be excluded “from a properly visited and marked fishing ground” but there was an 
exception. Traditional Danish Law granted shorefront owners the right to set eel traps in the sea 
adjacent to their land property and property owners were entitled to charge fishers for 
permission to set traps in some of this specified offshore areas. That is, this right also gave 
coast owners the right to charge a fee for the right of fishing with eel weirs near their coast.  
In one of their annual Assemblies, the Danish Fishing Association proposed to abolish private 
eels trapping rights with unanimity. Warming’s article was a protest against this change in 
governance. Warming opposed the introduction of free access fishing to replace rental fishing in 
the limited area in which the latter had applied. He argued that this would lead to the total 
dissipation of rent. 
So, his article was derived from a political debate on whether to abolish the legal title of the 
owners of the foreshores to restrict the access and to impose fees on those granted permission. 
Warming was in favor of maintaining the existing system: his argument was that it produced the 
optimal regulation result. Instead of abolishing this system, he proposed that it was a benefit to 
introduce a similar system in all sea governance (although it seemed to Warming that was 
impractical because of the dimension of the transaction costs - negotiation and control, 
involved). 
The debate, in 1931, faded away, leaving the law unchanged but when the debate was revived, 
in 1955, the economic arguments of Warming remained ignored and the Danish parliament 
abolished the right in 1956 [11]. Private rights of shorefront owners to set eel traps adjacent to 
their property were abolished and the owners were compensated for this loss of privilege. 
We must also note that his clear opposition to maintain extra-workers in fishery, appealing to 
the economic efficiency in the sector, could not be well accepted at the time.  
In the last quarter of 1930 [6], the Great Depression was at his higher level in Denmark. But 
(still) Warming argues strongly against using employment in fisheries as an alternative in 
recession days, because extra fishers will impose an extra-external cost to the other fishermen, 
dissipating the potential rent. And he added another problem: the typical inertia in this sector 
where socio-professional mobility is difficult. After entering, the superfluous fishers will not move 
fast enough for more productive sectors when the recession is over.  
 
 
CONCLUDING REMARKS 
It’s not easy to make a balance of the relevance of Warning’s work to Political Economy. But we 
can summarize the achievements and ask what went wrong in his trajectory. 
The fundamental achievements were the following: 
+ The fundamental idea that relates the open access with the dissipation of rent and its 
corollaries: 
- the market failure resulting from insufficient specification of property rights,  
- the overexploitation and overcapacity resulting from these specific conditions of market 
operation,  
- the necessity of public regulation, including some kind of rights based management to 
mitigate the market inefficient allocation.  
+ And his previous comments on regulation methods to internalise the external costs associated 
with the capture process: 
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- the (referred) fees from licences, in a sense that reminds the pigouvian taxes, 
- and the presentation of licences and other forms of property rights as possible tools for sea 
governance and fisheries management, that reminds the Coasian solutions. 
What went wrong? Why did important achievements have not the justified academic applause 
and practical impact? 
First, there are some difficulties of academic nature.  
The fact that his article on fisheries was published in a Danish journal and in the original 
language of the author was a significant factor for its weak disclosure. Only in the 80s, an 
English translation of the seminal article of 1911, by an important fisheries economist, P. 
Andersen, and a study from Hannesson and Anderson [12] on the contribution of Warming, 
gave the relevance that Warming’s legacy deserved. However, is to be noted that, in the 50s, 
during a round table, promoted by FAO, to discuss the advances in Fisheries Economics, one of 
Warning’s former Icelandic students (O. Bjornsson) called the attention to the work of Warming 
and made an English presentation of his model. 
Last year, 2010, the journal History of Political Economy published an English version of his 
article from 1931, translated by H. Eggert.  
Note that the personal animosity and suspicion in the academic circuit that we referred in the 
beginning made difficult his task. Also, some singular idiosyncratic aspects, as the one of not 
including extensive bibliographical references, were not conform the usual “correct policy” in 
academic context. 
 Second, we must note that his findings and recommendations were not in line with the 
mainstream.  
A lot of his results were indeed interesting in practical terms for fisheries regulation, but derived 
from an economic analysis. That economic perspective had no impact on the decision-makers 
of fisheries management. In fact, only in the 60s and 70s the Economics of Fisheries went on 
being really considered. Until the Second World War the management of fisheries were only 
administrative and the focus (and the decisions) came exclusively from Biology. 
Even for economists it seems that his results were always in the opposite side of the 
mainstream. He proposed a regulation approach where economists and the fishers associations 
proposed more liberalisation. He proposed the creation or, at least, maintaining the existing 
property rights when everyone defended the free access. But, at the same time, he was against 
the use of fisheries as a sector to absorb the unemployment resulting from Depression. That is, 
his defence of economic efficiency and sustainability of the sector put him in the unpleasant 
role. It seems that he was always on the “wild side of the street”. 
Note also that there is a miss in his work. In fact, what is missing is the description of the 
dynamic nature of the problem of fisheries management that went, in the early 70s, to solve the 
model by applying a capital theoretic framework.  
Finally, note that his ideas have, nowadays, even if his name is not cited, a real relevance.  
His preoccupation with superfluous workers in fisheries is now the subject of an important 
discussion on the Common Fisheries Policy (CFP) reform [13]. The CFP points to the necessity 
of making the balance between the social stability in the coastal areas mostly dependent on 
fishing, with the objective of getting sustainable fisheries (implicating a reduction in fishing effort 
to put it in line with the necessary renewal of the stocks). But these are contradictory objectives. 
To solve this equation is, perhaps, the major difficulty in the process of reform that is intended 
for 2012. And now, with the economic crisis and the high levels of unemployment of the 
European economy it seems more difficult to ask for a reduction of capacity. 
Also, some problems like “quota hopping” are creating the idea that a system of quotas and 
TACs are not enough to get sustainable fisheries. That is, the command and control instruments 
that made the core of the conservation and management regime of the CFP, as Warming 
defended, can have results in terms of biological over-exploitation but can not solve the 
economic problem. This problem rests, basically, in its common property nature. The solution of 
the externalities associated implies an economic analysis and the introduction of Rights Based 
Management methods. They are also in discussion in the next CFP reform. 
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ABSTRACT 
Recently, the Pew Environment Group released a study that finds that E. U. fisheries have 
failed to reduce fleet capacity thus exerting fishing pressure on stocks at two time sustainable 
levels. Overcapacity and overcapitalisation was identified as the principal failure of the Common 
Fisheries Policy. The study highlights that member-states failed to take environmental and 
social concerns into consideration when allocating public funding.  
This conclusion may be important in the CFP reform (2012) and put the discussion about the 
tools to get sustainable management.  
The idea of creating markets for fishing rights as a means of internalising the externalities 
derived from the common property nature of fisheries have received considerable attention by 
the founding fathers of Law and Economics and Fisheries Economics. The solution is to create 
a market of individual transferable quotas (ITQs) and confide in the self-regulation of such a 
system to conduct fisheries to economic efficiency and promote inter-temporal sustainable use. 
Rights Based Management schemes have already been experimented in specific fisheries and 
localizations. These experiences have teaching results about good practices of sustainable 
management and the limitations of these tools. The conclusions are fundamental to explore the 
feasibility of these tools as instruments of conservation in the CFP. The purpose of this 
communication is to enter this debate. 
Key Words: Fisheries, Individual Transferable Quotas Rights Based Management. 
 
INTRODUCTION 
Recently, the Pew Environment Group [1] released a study that finds that E. U. fisheries have 
failed to reduce fleet capacity thus exerting fishing pressure on stocks at two/three time 
sustainable levels. Overcapacity and overcapitalisation of the sector was identified as the 
principal failure of the Common Fisheries Policy (CFP).  
This conclusion may be well important in the CFP reform (2012) and put again the discussion 
about the tools that can be used to get sustainable management and better cohesion. In a 
drafted “Green Paper” on the Reform, the European Commission is launching a wide, no-hold-
barred consultation to the national administrations, stakeholders, researchers and other 
interested people. The objectives are to discuss the problems of this CFP and to explore the 
alternatives and the ways forward the new reform of fisheries policy.  
The principle of “Relative Stability” shapes the Common Fisheries Policy. Nowadays, the 
conservation and management regime of EU fisheries is based upon TACs and quotas. But, in 
recent years, much attention has focused on ITQs (Individual Transferable Quotas) and other 
Rights Based Management regimes as an approach that will encourage more efficient use in 
fisheries by the allocation of private property rights. One important issue in the debate of CFP 
reform is, precisely, the introduction of ITQs and other similar RBM schemes. Our paper is a 
contribution to this debate. The paper investigates the feasibility of introducing these new 
management regimes in the CFP.  
 
1)  THE CURRENT SITUATION OF EUROPEAN FISHERIES  
Since the early 80s, when “Blue Europe” was settled, almost three decades have passed and 
the Common Fisheries Policy is confronted with major challenges[2,3]  
Two fundamental causes explain the current state of European fisheries: internal systemic 
weakness of the conservation and management regime and external challenges [ 4,5].  
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CFP has not delivered sustainable exploitation of the resources. Conservation policy fails. Many 
stocks are outside safe biological limits. If current trends subsist, many stocks will collapse. 
They’ve been exploited too heavily, particularly the demersal stocks. At the same time, fishing 
capacity went on growing. Illegal fishing and the lack of effective enforcement are also notable 
elements of this picture. 
This situation isn’t specific to the Community. In fact, worldwide concern about over- fishing and 
overcapacity in the fisheries sector is well documented. The economic fragility of the sector, 
reflected in poor profitability and declining employment, is the result of a special conjunction of 
over-investment, rising costs and diminishing resource stocks. 
At the political level, the difficulties, associated with the design and implementation of a 
regulatory system, are substantial: social constraints, diversity of socio-economic structural 
conditions of the fisheries sector in the member states, lack of involvement of the stakeholders 
in the management policy. 
Another important factor of explanation of this situation is external challenge. The enlargement 
of European Union and the globalisation of the economy, the emergence of new players in 
world fisheries (especially coastal developing countries) and the increased focus on the 
environment are, perhaps, the most visible elements of this new context. In the international 
scene, the CFP is confronted with a “creeping jurisdiction” process - the slowly slide to the 
coastal countries’ jurisdiction of many resources which were usually “common-property”.  
This picture is not entirely negative. CFP had positive results. It has managed the resources 
and contained conflicts at sea, provided some degree of stocks stability and avoided the total 
collapse of stocks in areas with higher pressure and assured the availability of supplies to the 
Europeans. However, according to the Commission, these results have been achieved at a high 
price in terms of the long-term viability of the sector and with inefficiencies in the allocation of 
resources that, perhaps, could have been more profitable if they were addicted to other sectors 
in the global European economy. The critical problem is that the fleet profitability is jeopardised 
by the under-utilisation of investments. The excess capacity and a more-or-less constant value 
of landings to be shared between a large number of actors, reduces the capacity of each vessel 
to earn an adequate income. In this context, the subsidy policy, artificially reducing the costs 
and risks of investment, in an already over-capitalised industry, promoted over-supply of capital. 
Recently, the Pew Environment Group commissioned a study (Report of Poseidon Aquatic 
Management Ltd, 2010) assessing the economic, environmental and social impacts of the 
Financial Instrument for Fisheries Guidance, from 2000 to 2006. The members evaluated in this 
study accounted for more than 90% of the European fisheries subsidies (that amounted to 3,2 
billion Euros). The key objective of the structural policy, that was to bring the fishing capacity of 
the European fleet into the line with the available biological resources, was not attended. 
Overcapacity and overcapitalization of the sector was identified as the principal failure of the 
CFP. This conclusion may be well important in the CFP reform and put again the discussion 
about the tools that can be used to get sustainable management [6]. 
 
2)  THE PHILOSOPHY OF INTERVENTION OF “BLUE EUROPE” 
The Management and Conservation Regime of fisheries in the European Union is, to a high 
degree, the result of an historic process with multiple compromises among national devices and 
political interests [7,8]. But, to look at the CFP as a simple, empirical result, of a day-to-day 
experience, is an error. Understanding the current difficulties is not possible without paying 
attention to the philosophy of intervention underlined in the options of 1983, when “Blue Europe” 
was settled. The analysis of some basic documents and initial proposals of the Commission, in 
the 70s, allows identifying the philosophy and theoretical purposes that, implicitly or explicitly, 
were subjacent to the definition of the common fisheries management regime.  
Since the beginning, two basic alternatives for the formulation of the European fisheries policy 
were to be considered: 
 At one extreme, a liberal policy that should only establish competition rules in a 

common market;  
 At the other, a policy of effective intervention, administered at a superior level, which 

could manage the resources in a perspective of equilibrium between the dynamic, biological 
conditions of fish growth and the economic conditions of resource use. 
The Commission choice on the second was very clear: the necessity of a “comprehensive” 
fisheries policy was obvious. This choice rested upon the presupposition that free access 
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(central to the Treaty of Rome) would lead to the overexploitation of the resources [9,10]. This 
conviction was explicitly made: “The straightforward implementation of the principle of equal 
access is bound to result in the rapid exhaustion of resources; the consequences of such a 
situation would be unacceptable” (SEC (1975) 4503 final, p. 9). 
Of course, that was a problem for the Commission. Having the responsibility to assure the 
principles of the Treaty, it was out of discussion the opposition to the “equal access” principle. 
But, the fear of the “fishing race” and “overfishing” problems justified an intervention policy that 
could regulate the activity in the sector and obviate the perverse effects of open access. 
For such a policy to be feasible, it needed a central authority. That involved a supranational 
management of resources because, allowing free arbitration of the sector development by 
national states, could lead to discriminatory action and poor enforcement and control. In this 
context, we can also understand the purpose of the so-called Common Structural Policy. This 
policy could help the poorest (and most dependent on fisheries) coastal areas in Europe by 
funding the modernization of the obsolete fleets of some member states. The “fisheries fund” 
(Financial Instrument for Fisheries Guidance) was, in this sense, one of the fundamental 
elements of a policy of structural reform but also of inclusion and cohesion in Europe, in what 
concerned the fisheries.  
Settled the philosophy of intervention, the discussion then turned to the management tools.  
The choice was on command and control instruments. The control of catches and selectivity in 
fisheries, with the establishment of TACs (Total Authorized Catches) and quotas, and technical 
measures of conservation (closed seasons, closed areas, minimum dimensions of fish caught 
and so on) were the preferred forms of regulation. The motives of this option were based on 
several reasons that included an implicit evaluation of the advantages of this kind of controls 
vis-à-vis other regulation alternatives, namely, those usually designed as indirect-economic 
tools, like taxes or ITQs, whose principal objective is efficiency in resource use.  
At least, five fundamental reasons made the justification of that choice. 
First, the Commission recognised that a common policy had costs and generated a lot of 
administrative problems. The advantages of direct controls were clear. The design and control 
of these tools were simpler. The necessary biological information existed. The Community could 
count on the experience of organisations like CIEM, NEAFC or NAFO. On the other hand, the 
implementation of the regulation was a task that the Commission could not develop without the 
collaboration of the national administration services. The diversity of those, in terms of structure 
and efficiency, implied the existence of a simple and clear regulation, of unquestionable 
scientific hardness, as a pre-condition for an effective implementation. Of course, a policy based 
on economic tools should bring problems almost insurmountable: exigency in information, high 
transaction costs in the preparation and negotiation of regulation, doubtful capacity of execution 
of the administrative staffs in several member states. 
Second, the political constraint. Taxes and other economic tools, which are very exigent in 
political negotiations, were simply abandoned. Difficulties in tax harmonisation in EU are well 
known. Taxation is a sensible question, seen as a domain of national sovereignty. All 
concessions in this field are problematic. Direct controls are less exigent and facilitate the 
compromises. 
Third, the problem of control and enforcement. The Commission has always given this question 
a central role in the Common Policy. Reasons are obvious. The Commission put the problem in 
ethics terms: “It’s the only way to assure that the sacrifices of some member states in the 
recovery of the stocks are not in vain because of the irresponsible action of others”. Once again, 
direct controls had advantages. Enforcement was easier with simple regulation that agents 
could understand, less costly in administrative terms, and, if there existed effective means of 
inspection, evasion was minimized.  
Fourth, the Commission’s preoccupation with uncertainty in stock evolution and environmental 
and economic changes, made the need for flexible tools. The possible necessity of urgent 
actuation in situations of environmental crisis, gave the direct-control tools a strong advantage, 
because they were easier to manage and modify.  
Finally, the Commission emphasised the objective of minimising the social costs of the fisheries 
policy. In an original proposal of September 76, the Commission explicitly expressed the 
preoccupation with social inclusion in the fisheries sector and with the European cohesion. In 
the opinion of the commissioners, the management regime should assure “an equitable 
distribution of the limited resources between the member-states”, and “maintain, as far as it is 
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possible, the level of employment and income in the coastal zones and in the areas mostly 
dependent on fisheries”. The European Parliament made pressure in this way, too, stating that 
the biological basis on which conservation and management regime should rest upon, could not 
be more than a starting point and, at least in the short run, the guarantees of employment and 
social inclusion were irreplaceable objectives. It is true that direct controls could not avoid the 
sacrifices of fishermen, unemployment and social tension. However, the reaction to other 
management economic tools that result in the abandonment of the less efficient producers, 
could be worst.  
Facing these constraints, the answer was clear: A system of TACs and quotas was a simpler 
solution for the problems of equitable distribution of fishing opportunities, depending only on the 
quotas distribution formula between member-states. This formula of definition and allocation of 
use rights in European fisheries is now dependent upon several factors, like the dependency on 
fisheries of some coastal areas, level of employment and redistribution of quotas by means of 
minimising the effects of Extended Fisheries Jurisdiction on distant water fisheries. This is the 
so-called Principle of Relative Stability that shapes the Common Fisheries Policy. It can be seen 
as a means of establishing a balance between the promotion of economic efficiency, in the long 
run, and the necessary social-economic equilibrium in the coastal areas, in the short run. 
 
 3) RIGHTS BASED MANAGEMENT AND THE REFORM OF THE CFP  
Besides the “balanced” fundaments of CFP, this economic and juridical construction did not 
obviate the problems we highlighted in the first part of this paper. The choice of direct control 
tools, in the regime that was designed in 1983, means that those instruments were, implicitly, 
better evaluated. But there were costs. Direct controls do not eliminate “common property” 
externalities. These tools can help the recovery of stocks but they do not exclude competition 
and inter-temporal rationality is not imposed to the agents. So, inefficiency is maintained and 
overcapacity and overexploitation persists [11]. 
Now, what is interesting to analyse is the following: 
Recognising the difficult situation of the fisheries sector and the management problem, the EU 
went on a great effort of reforming. Last Reform of 2002 pretended to mark a new beginning for 
the CFP. The main changes implicated: 

 a long term approach in fisheries management; 
 a simpler policy of fleet capacity, putting on the Member states the responsibility of 

reduction of the fishing effort; 
 a better application and enforcement of common rules;  
 the stakeholders’ involvement. 

But problems subsisted. In the core, they had to do with the persistence of conflicts between 
objectives. One of the most relevant is the problem of conflictuality between decreasing fishing 
effort and the need of maintenance of jobs and of some socio-economic balance in the coastal 
areas. The maintenance of decent standards of living for fishermen would demand increases or, 
at least, the same level of captures. Such seems to be contradictory with the urgent need of 
stock recovery [12, 13]. 
 
THE QUOTA HOPPING CASE 
The so-called “Quota Hopping” problem [14-16] is a very good example of our doubts and 
preoccupations. In the centre of the problematic we find the Relative Stability principle. The 
fixed formula of quotas distribution between member-states reflects the fact that European 
fishermen representation is still linked to national and local communities. But this territorial logic 
is in perfect contradiction with the development conditions of a free market (as supported in the 
Treaty). In fact, free movement of capital and the “Free Establishment” principle rest under a 
different logic [17,18]. 
“Quota-hopping”, usually understood as the flagging of fishing vessels in order to fish against 
the catch quotas of another country, is a by-product of CFP. By purchasing vessels and quotas 
in different countries, some fisheries enterprises act like perfect multinational firms capturing 
fishing stocks that were supposed to belong to national fishing communities.  
UK situation gives a “good” example [14,17]. Although not restricted to this member state, it is 
the case of UK fleet that has attracted the most foreign investment, especially from Spain and 
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Netherlands, and gave the phenomenon visibility for discussion. Something like 25% of British 
quotas were held, in the end of the nineties, by foreign-owned quota-hopping vessels.  
This situation represents an important critic of the stakeholders to the CFP rules. They attacked 
the way the quota system is being circumvented by the so-called “flag” ships, which are vessels 
owned in one country but registered in another to allow access to its waters.  
 
LESSONS FROM QUOTA HOPPING 
“Quota-hopping” analysis may give important lessons for CFP reform [19]. The first lesson has a 
special interest for several Social Sciences, from Sociology to Politics, from Economics to 
History. In fact, this is a good field to investigate the dichotomy between a national oriented 
policy and the process of de-territorialisation arising from single market construction. We can 
observe how quota hopping emerges under the incompatibilities between the trans-
nationalization process promoted through the “Europeanization” of EU policies and the territorial 
logic claimed by the national governments. 
In this context, an important issue is revealed that, perhaps, surmounts the CFP, itself. That's 
the pure question of democracy: how can economic powers, in the process of market 
development, pass over the political decisions made by the democratic, elected institutions? 
And, in a certain sense, surmount the objective of cohesion that was implicit in the 
supranational management? In such a policy, both government and non-governmental agents 
no longer have the monopoly over the political agenda. CFP is defined through permanent 
interactions and negotiations. The non-territorial logic of EU governance challenges the social 
order inherited from European welfare states. These transnational actors, using EU rules, move 
permanently in the search of more favorable conditions and profits. This mobility of capital 
encourages more competition in the European fisheries sector, and, at the same time, raises 
more social uncertainty in the Member states [14].  
So, economic and social actors in the EU are no longer subject to one political authority that is 
able to guard the values of justice and equity. It seems that there are some actors who are 
playing “the rules of the game”, but, at the same time, surmounting the power of elected 
governments. The dynamics towards trans-nationalisation encourages a diffusion of power and 
blurs the exercise of political democratic elected administration.  
 
THE DEBATE ON RIGHTS BASED MANAGEMENT 
Quota-hopping analysis highlights another important subject for the future of Common Fisheries 
Policy: the issue of Rights Based Management [20,21]. 
All fisheries management systems in the world have introduced some form of use/access rights 
to face the problems derived from the “common property” nature of fisheries. The idea of 
creating markets for fishing rights as a means of internalizing the externalities derived from the 
common property nature of fisheries have received considerable attention by the founding 
fathers of Law and Economics and Fisheries Economics such as Coase, Scott and Christy. The 
solution is to create a market of individual transferable quotas (ITQs) and confide in the self-
regulation of such a system to conduct the fisheries to the economic efficiency and to promote 
inter-temporal sustainable use of resources. 
There are several possibilities of doing this. In general, we first need to determine the TAC that 
guaranties the sustainable use of the fish stock and then we can divide this total amount in 
several unit quotas that are distributed between the fishing enterprises. A market for quotas can 
also be created. The objective is that, after some time, the property rights will be driven to the 
most efficient agents, those that can allocate the resources in a perspective of optimal 
sustainable use along the time. Because they are the “real owners” they will internalize the 
effects of externalities. 
Rights Based Management schemes have already been experimented in some specific 
fisheries and localizations. These experiences have a lot of teaching results about good 
practices of sustainable fisheries management and also about the limitations/ risks of these 
tools. These conclusions are fundamental to explore the feasibility of these tools as instruments 
of conservation in the CFP [22, 23] 
This kind of economic methods has a special advantage in the sense that they introduce 
mechanisms that should conduct the fisheries to the efficiency, eliminating the less efficient 
producers and changing, effectively, the agents’ behavior.  
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ITQs are usually considered the best regulation choice on efficiency grounds. Granting the 
fisherman an individual quota may reduce the incentives to race for fish. We can expect: 
 benefits at the capacity level and fishing effort rationalization,  
 reduced fleet size and optimal vessel configuration,  
 flexible and extended fishing seasons,  
 higher catch-per-unit of effort.  

This may, also, enhance the quality of landings and improve markets and safety operations by 
avoiding the landings glut, by reducing storage costs and so on.  
But there are also a lot of problems. Professor Copes, in the mid 80s, when the first 
experiences with ITQs were evaluated, referred the problems of property concentration and, of 
course, the consequent problem of unemployment. After a period of change of quotas in the 
market, the problem of monopolization of the sector is well documented in several fishing-cases 
analysis. The number of owners tends to decline in time and there may be widening income 
disparities.  
The unemployment is a huge difficulty of this method. The abandonment of the less efficient 
producers creates a lot of difficulties in some coastal areas where the mostly dependent on 
fisheries populations live. Given the poor capacity of inter-professional mobility of many 
fishermen, the introduction of these methods accelerates the social crisis in those depressed 
maritime worlds and put in danger some important cultures and ways of living.  
We can also introduce other important issues. One relates with the mechanism design of this 
kind of methods. For example: How can we make the initial division and distribution of quotas? 
A “Grand-fathering” system? Auctions? Should the initial distribution take account of “historic 
catches” from the companies? And what about those companies that, in a certain moment, did 
not enter a certain fisheries, but has now a real interest in the business? For those who were in 
the initial distribution, the quotas seem like a “windfall gain”.  
Owners of initial quota will sell at a price representing the full present value of the stream of 
rents generated, that is, the ones wishing to enter will have to pay, in advance, the full value of 
resource rents – it’s what we call a “transitional gains trap”. 
According to Ronald Coase, this is not a problem, because what is important is the final result. 
Something like the “Invisible Hand” will drive the system to the best equilibrium solution. And in 
the short time? What are the social and political reactions to these uncomfortable situations? 
Also, the problems of monitoring. Usually, economists highlight these methods because they 
introduce some kind of self-regulation. In fact, the sense of ownership should give the property-
rights users, the real perception that the results of their actions will affect the net economic 
benefits that results from resource utilization. So, they should manage the resources in a 
sustainable way. But, the reality shows that, without a government control policy, a lot of 
problems subsist, including data fouling and quota busting, discarding, more intensive utilization 
of best fishing grounds, etc. 
And, of course, the problem of rents distribution: the issue of equity vs. efficiency always 
marking the debate in Economics. The economic theory proves the equivalence, in terms of 
efficiency, between the pigouvian tax and a scheme of ITQs, but the distribution gains between 
agents is still different. In the first case (pigouvian tax), the rents are optimized by the regulation 
Agency and, in the second (ITQs), rents and welfare gains are distributed between the private 
agents.  
Besides the theoretical discussion on efficiency grounds, still persists the practical, fundamental 
question. Rights based management can improve the efficiency in fisheries management. But, 
who will ultimately receive the gains of sustainable use of resources. How will the rents be 
distributed? Who are the winners, who are the losers? “The winner takes it all?” 
 
CONCLUDING REMARKS 
What can we conclude about the possible generalization of these Rights Based Management 
schemes in the CFP? The principle of Relative Stability, which guides the allocation of fishing 
possibilities to the EU members, is, as we saw, an exemption from the internal market that is 
embedded in the CFP. However, the quota hopping is a signal that the agents circumvented this 
principle of territorial definition of rights. Perhaps, by setting up a transparent system for 
transfers of fishing rights, member states could more easily regulate and monitor such trade in 
use rights [24, 25] 
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Since quota-hopping can be taken as the evidence of a desire to trade fish quotas at the EU 
level, we might think that a lot of inefficiencies are resulting from the actual regime of 
management and expect that in a new free regime of trade a clearly reduction in transaction 
costs would result. Of course, that would result in more economic efficiency. But, the issue of 
introducing a more liberal property rights trade system will have to confront the distributional 
effects of such a proposal.  
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RESUMO 
O trabalho, a partir de um levantamento de metodologias disponíveis na literatura para 
avaliação de programas governamentais de P&D, apresenta princípios para avaliação de 
impactos causados no Setor de Geração Elétrica no Nordeste do Brasil por esses programas. 
Propõe mecanismos para verificar os resultados alcançados e avaliar política de estímulo a 
inovação. Tem como foco a análise dos projetos executados a partir de Fundo Setorial de 
Estímulo à Inovação criado pelo Governo Federal. A base teórica de referência utilizada 
fundamenta-se na metodologia de avaliação de impactos econômicos desenvolvida pelo 
Bureau d’Economie Théorique et Apliquée e pela Metodologia de Avaliação de Impactos 
ESAC, desenvolvida  pelo Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação 
(GEOPI) do Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de 
Geociências da Unicamp. Enfatiza a quantificação dos spinoffs. Apóia-se em entrevistas 
aplicadas a uma amostra de projetos para captar o processo de aprendizagem das empresas 
envolvidas na execução do programa. É essencialmente ex post. São apresentados os 
primeiros resultados de uma pesquisa que tem como preocupação detectar lógicas 
orientadoras para a estruturação dos instrumentos de coleta adequados, bem como, 
especificidades da utilização desses instrumentos ao setor elétrico. Ressalte-se que o estudo 
de impactos difere da simples exposição de resultados objetivos, tendo, ainda, na variável 
tempo sua maior dificuldade de aquilatar o que efetivamente pode ser atribuído aos projetos. 
Palavras-chave: Avaliação de Impactos; Estruturação de Metodologia; Políticas Públicas; 
Setor Elétrico. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Mudanças têm ocorrido na economia nordestina nas últimas décadas. Após passar por 
períodos de crises econômicas e sociais, a região vê sua estrutura sendo modificada com a 
ampliação do setor de serviços e o surgimento recente de potenciais fatos portadores de futuro, 
principalmente com o grande dinamismo do setor de transformação industrial. 
Desse modo, a economia tem mostrando recuperação do crescimento, apresentando uma 
performance relativa superior à média dos demais estados nordestinos e à média brasileira, 
com a atração de grandes projetos de investimento. Este quadro traz desafios importantes, 
principalmente para a adequação das infra-estruturas de suporte, entre elas o fornecimento de 
energia elétrica. 
Com a valorização cada vez maior do conhecimento para a geração de riqueza, a realização 
de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) vem adquirindo mais espaço nas 
economias mundiais. Através da criação dos Fundos Setoriais de C&T, em 1999, o governo 
brasileiro tentou garantir uma maior estabilidade no fornecimento de recursos para setores 
estratégicos do país. Entre os objetivos desses fundos, destacou-se a tentativa de aproximar o 
setor produtivo, a academia e o fomento à cooperação entre empresas e centros de pesquisa.  
Os Fundos Setoriais se tornaram um importante instrumento de financiamento de projetos de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e passaram a constituir quase a totalidade das receitas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 
Atualmente, no Brasil, existem 17 Fundos, sendo15 relativos a setores específicos e 2 
transversais, como pode ser verificado no Quadro 1: 
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Quadro 1- Fundos Setorias 
Fundos Setoriais Setor de Atuação 
CT-AERO Aeronáutica 
CT-AGRO Agronegócio 
CT – AMAZÔNIA Região Amazônica 
CT – AQUA Transporte Aquaviário 
CT – BIOTEC Biotecnologia 
CT – ENERG Energia 
CT – ESPACIAL Espacial 
CT – HIDRO Recursos Hídricos 
CT – INFO Tecnologia da Informação 
CT – INFRA Transversal - Instituições de Ensino Superior 
CT – MINERAL Mineral 
CT – PETRO Petróleo e Gás Natural 
CT – SAÚDE Saúde 
CT – TRANSPORTE Transportes Terrestres 
FSA Setor Cinematográfico e Áudio-visual 
FUNTEL Telecomunicações 
CT – VERDE AMARELO Tranversal – interação universidade empresa  
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2009. 
 
No setor de energia elétrica, além da criação do CT-ENERG (Fundo Setorial de Energia), outra 
medida de estímulo à inovação foi a Lei 9.991/2000, que passou a obrigar as empresas do 
setor a realizar investimentos em projetos de P&D. Com a Lei 9.991, o governo tentou induzir 
as empresas do setor elétrico a se aproximarem da academia para desenvolverem os projetos, 
o que seria importante para estimular inovações e o crescimento sustentável do setor. 
Após mais de uma década da Lei 9.991 em vigor, o setor elétrico brasileiro carece de um 
estudo sistemático que aponte os impactos causados por tais investimentos.  
De acordo com Geopi (2003): 
Ao analisar os resultados e a efetividade das políticas e programas governamentais, está-se 
contribuindo não apenas para justificar e legitimar o gasto público, mas também para gerar 
informações fundamentais para que os implementadores de políticas aprendam com a sua 
própria experiência e aprimorem os seus instrumentos e métodos de “calcular” benefícios. 
(Geopi, 2003). 
Portanto, um estudo voltado para avaliar os impactos dos investimentos em P&D no setor 
elétrico seria importante, pois não se limitaria apenas a um levantamento dos resultados 
previstos inicialmente nos projetos, mas também aos resultados indiretos, conhecidos como 
spinoffs, que representam os produtos não previstos nas metas iniciais. Porém, qual seria o 
método mais adequado para avaliar os impactos dos investimentos em P&D realizados no 
setor elétrico brasileiro? De acordo com Geopi (2003), a avaliação de P&D  muitas vezes não 
consegue responder às questões que lhes são propostas por haver uma limitação básica, 
devido a ambiente de incerteza, que é inerente ao avanço do conhecimento e de sua 
apropriação social. 
O presente trabalho faz um levantamento de algumas metodologias disponíveis na literatura 
para avaliação de programas governamentais de P&D e apresenta uma proposta para 
avaliação dos impactos causados pelo Programa de P&D Tecnológico do Setor Elétrico. 
Realiza a aplicação da metodologia proposta a um conjunto de projetos executados por uma 
empresa de energia localizada na região Nordeste do Brasil e apresenta os resultados iniciais 
encontrados. Tal estudo pretende contribuir para a um levantamento dos impactos gerados 
pelos projetos e dessa forma auxiliar na avaliação da política de estímulo a inovação no setor. 
 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
Alguns estudos abordam a importância da avaliação de Programas de P&D e buscam oferecer 
ferramentas que auxiliem no processo de avaliação. De acordo com Hasegawa (2005) diversas 
abordagens de avaliação foram criadas, mas a construção e a aplicação dos métodos de 
avaliação dependem da interpretação do avaliador sobre o processo de inovação.  
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No modelo de inovação linear, que dominou por um longo período o pensamento sobre ciência 
e tecnologia, o desenvolvimento, produção e comercialização de novas tecnologias segue uma 
seqüência temporal bem definida. Nesse modelo, o avanço do conhecimento científico ocorre 
de forma exógena ao sistema econômico e social.  Posteriormente, surgiu o modelo interativo 
de inovação, baseado na corrente evolucionista. Esta corrente é caracterizada por analisar a 
dinâmica da empresa como um processo de “seleção natural” onde as empresas buscariam 
através da inovação, os mecanismos de manutenção e ampliação de seu market share. 
Entende inovação de uma maneira abrangente incluindo mudanças tecnológicas, 
organizacionais, de marketing, de estratégias de mercado, entre outras. A formação de redes e 
a interação entre os diferentes agentes econômicos, dá o caráter não linear ao processo. 
Desse modo, as mudanças econômicas tem origem na busca incessante, por parte das 
empresas, como unidades básicas do processo competitivo, de introduzir inovações. Essas 
inovações, por sua vez, seriam submetidas aos mecanismos de seleção inerentes à 
concorrência e ao mercado. 
A corrente evolucionista passou a considerar a empresa como o locus da inovação, onde 
ocorreriam constantes feedbacks do mercado para a tecnologia e também interações entre 
ciência e tecnologia e durante todo o processo de inovação. Para Hasegawa (2005), a corrente 
evolucionista atribui uma grande importância ao conhecimento e por isso, o aprendizado, as 
redes de pesquisadores e organizações e o desenvolvimento de novas capacitações nos 
atores e instituições merecem atenção.  
Para orientar possíveis estudos de avaliação de programas de P&D, Bach (2001) trouxe no seu 
trabalho, um conjunto de idéias e reflexões que surgiram à partir dos trabalhos desenvolvidos 
pelo laboratório Bureau d’Economie Théorique et Apliquée (BETA). Essas idéias estão 
relacionadas à avaliação sócio-econômica de impactos de Programas de P&D financiados com 
recursos públicos no contexto da União Européia. Para o autor, existem cinco temas que estão 
ligados às questões de avaliação de P&D: a questão da determinação dos produtos, impactos 
e efeitos dos programas de P&D; a propagação dos efeitos dos programas de P&D; a 
separabilidade entre os efeitos gerados pelos programas de P&D e aqueles resultantes de 
outras atividades; a questão da adicionalidade (impacto adicional advindo de financiamento 
público); e finalmente, as implicações da crescente institucionalização dos exercícios de 
avaliação. 
De acordo com Salter & Martin (apud Hasegawa, 2005) as metodologias de avaliação 
econômica da P&D podem ser divididas em três tipos de abordagens: estudos econométricos, 
surveys e estudos de caso. 
Os estudos econométricos envolvem uma grande quantidade de dados e de acordo com 
Hasegawa (2005) podem se resumir aos seguintes procedimentos:  
1- Estimações de função de produção de conhecimento, onde a produtividade da 
pesquisa pode ser expressa segundo patentes, inovações ou valores de ações; 
2- Estimativas aproximadas do valor do capital intangível em conhecimento através da 
análise de patentes e inovações; 
3- Estudos dos determinantes da produção de patentes e de atividades de P&D.  
Em linhas gerais, pode-se dizer que esta literatura avalia o papel dos gastos em P&D na 
contabilização do crescimento econômico. 
Nos Surveys o principal objeto de análise são as unidades microeconômicas. As informações 
são coletadas através de questionários, com eventuais entrevistas. Tais análises apresentam, 
geralmente, um maior detalhamento do processo inovativo do que a metodologia econométrica. 
Porém, os surveys apresentam várias limitações, especialmente porque estão baseados em 
informações subjetivas e com isso as respostas obtidas podem desviar em relação às 
atividades internas da empresa ou podem refletir um conhecimento limitado do setor e da 
própria tecnologia adotada. 
Para Hasegawa (2005), os estudos econométricos, surveys, e seus respectivos objetos de 
investigação, tendem a enfatizar a análise dos resultados codificados do processo de inovação. 
Ou seja, os resultados da P&D manifestos na produção econômica interpretados por 
documentos (patentes), registros de valores financeiros (gastos públicos e privados em P&D, 
receita obtida com a comercialização de inovações e o valor de ações) e artefatos 
materializados em inovações. Dessa forma, tais métodos, não consideram os impactos 
indiretos que podem ocorrer durante o processo inovativo. 
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Os Estudos de caso representam a melhor forma de examinar o processo de inovação e a 
trajetória de uma tecnologia, mas são caros para serem executados e podem requerer um 
longo tempo para fornecer um retrato limitado da realidade (Hasegawa,2005). 
A metodologia de avaliação de impactos econômicos desenvolvida pelo BETA  prioriza o 
elemento humano e a aprendizagem no processo de inovação (Bach, 2001). Esta metodologia 
enfatiza, na avaliação de programas públicos de P&D, a quantificação dos spinoffs. É adotado 
um enfoque microeconômico, que se apóia em entrevistas aplicadas a uma amostra de 
projetos para captar o processo de aprendizagem das empresas envolvidas na execução de 
determinado programa. É essencialmente ex post, por isso deve ser aplicada depois que os 
impactos do programa puderem ser percebidos nas organizações participantes. 
O aspecto importante da metodologia BETA é a consideração dos impactos indiretos que 
podem surgir em um programa de P&D. como por exemplo, a transferência de tecnologia do 
programa para outras atividades dos participantes, novos negócios obtidos através da 
reputação da equipe aos contatos criados pelo programa, melhorias organizacionais ou 
gerenciais e aumento no capital humano devido ao projeto/programa.  
Na metodologia BETA, os resultados ou impactos indiretos dos programas são divididos em 
quatro tipos, que variam de acordo com as distintas formas de aprendizagem e acumulação de 
conhecimento. São eles: Tecnológicos, comerciais, organizacionais e de métodos e finalmente 
em Recursos humanos.  
Outra metodologia importante para avaliação de Impactos da P&D e de programas 
tecnológicos é a metodologia ESAC. Essa metodologia foi desenvolvida  pelo Grupo de 
Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI) do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências da Unicamp, com o intuito de 
desenvolver um instrumental capaz de avaliar a complexidade das atividades da P&D e sua 
relação com outros sistemas. Baseada no método interativo de inovação, considera que as 
mudanças causadas pela P&D podem causar modificações além do que se mensura através 
do modelo linear. Por isso engloba outras dimensões na avaliação de impactos: Econômicas, 
Sociais, Ambientais e de Capacitação.  
A metodologia ESAC foi o resultado do Projeto "Políticas Públicas para a Inovação Tecnológica 
na Agricultura do Estado de São Paulo: métodos para avaliação de impactos da pesquisa", 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp) e 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep, agência de fomento do Ministério da Ciência e 
Tecnologia). 
De acordo com Geopi (2003), os passos para a avaliação de um programa tecnológico através 
da metodologia ESAC são: Delimitação do objeto de avaliação; especificação   
das dimensões no objeto e identificação dos atores e dos espaços relevantes; definição dos 
critérios e variáveis mensuráveis e as formas de agregação que serão utilizadas; definição e 
preparação dos instrumentos de medida de campo; obtenção das medidas de campo;  
avaliação dos impactos, através do cálculo dos impactos segundo um algoritmo 
previamente definido e testado; retorno dos resultados para a amostra e eventuais ajustes 
 
A Importância da Avaliação dos Impactos da P&D no Setor Elétrico Brasileiro 
Durante a década de 1990, foi iniciado no Brasil, um processo de privatização do setor de 
energia elétrica. Nesse processo, o setor privado recebeu permissão para operar empresas de 
serviço público com base em concessões. Para regular e fiscalizar as atividades de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia, foi criada a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), instituída com a promulgação da Lei 9.427, em dezembro de 1996. 
Com a Lei 9.991, as empresas do setor elétrico foram obrigadas a investir um percentual 
mínimo de suas Receitas Operacionais Líquidas (ROL) em projetos de P&D. Através dessa lei, 
o governo passou a incentivar a inovação e o crescimento sustentável do setor. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ficou responsável pela regulamentação e fiscalização 
dos programas de P&D. De acordo com manual de elaboração de projetos da agência, os 
projetos de P&D, são aqueles destinados à capacitação e ao desenvolvimento tecnológico das 
empresas de energia elétrica, visando à geração de novos processos ou produtos, ou o 
aprimoramento de suas características. Cada projeto deverá possuir, no mínimo, um gerente, 
um coordenador e um pesquisador. O gerente deve ser designado pela empresa de energia e 
ser membro do seu quadro efetivo. A função do gerente é de se responsabilizar pela 
interlocução entre a ANEEL e a empresa conveniada, caso exista algum convênio. Quando o 
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projeto for executado exclusivamente pela empresa proponente, não haverá necessidade de 
cadastramento de um coordenador da equipe de P&D, pois caberá ao gerente essa atribuição.   
De acordo com dados divulgados pela ANEEL, a quantidade de projetos aprovados pela 
agência vem aumentando, bem como o volume de recursos empregados nos projetos, 
conforme apresentado no Quadro 1.  
 

Quadro 1: O Programa de P&D Regulado pela ANEEL: Investimentos 
Ciclo Projetos Aprovados Valor Aprovado Aproximado 

(Milhões de Reais) 
1998/1999 63 12,90 
1999/2000 164 29,74 
2000/2001 439 113,30 
2001/2002 535 156,22 
2002/2003 672 198,80 
2003/2004 602 186,97 
2004/2005 600 191,68 
2005/2006 917 352,14 
2006/2007 480 193,57 
Total 4.472 1.435,34 
Fonte: Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, ANEEL- 
2009. 
  
O Quadro 1 mostra que após o estabelecimento da Lei 9.991, os investimentos em P&D no 
setor elétrico vem aumentando a cada ano. Isso torna relevante uma avaliação dos impactos 
gerados por esses investimentos no setor elétrico, o que permitirá nesse contexto, verificar a 
eficácia da política pública de incentivo à inovação no setor.  
 
A metodologia de avaliação  
Após o levantamento das metodologias disponíveis para a avaliação de projetos de P&D, a 
proposta oferecida pelo presente trabalho tomou como base as metodologias desenvolvida 
pelo BETA e também a metodologia ESAC. Isso porque essas metodologias se baseiam no 
método interativo de inovação e com isso permite que se ajuste na avaliação, várias dimensões 
no processo de avaliação, de modo que se possa ir além dos resultados diretamente previstos. 
Saliente-se ainda, que permitir quantificar esses impactos e separar fontes principais que 
levaram à sua consecução, dá ao analista uma visão mais ampla para a programação de 
novas estratégias que consolidem o programa de incentivo.  
Dessa forma, para dar início ao processo de avaliação, foi esquematizado o seguinte 
procedimento metodológico: inicialmente uma pesquisa documental, definição dos aspectos a 
serem avaliados através de um survey e finalmente estudos de casos. Através da pesquisa 
documental, os avaliadores podem buscar nos documentos (projetos), informações, que irão 
constituir a fonte inicial de informações. Esses documentos, no caso da empresa de energia do 
nordeste brasileiro, objeto de uma primeira avaliação, compreendem os relatórios de 
acompanhamento dos projetos executados pelas empresas de energia. Através da análise 
desses relatórios será possível compreender a natureza de cada projeto, sua equipe, recursos 
utilizados dentre outras informações que proporcionarão uma melhor compreensão de cada 
projeto avaliado. Em seguida, deve-se selecionar os critérios a serem avaliados para a 
construção de um questionário. Realização de um pré-teste para adequação dos questionários. 
O objetivo do pré-teste é avaliar o questionário para assegurar aquilo que se propõe a medir. 
Nesse sentido, o pré-teste servirá para aumentar a segurança do pesquisador com relação a 
esses aspectos, possibilitando a identificação de potenciais falhas.  
Dando seqüência ao estudo, deverá ocorrer a realização do survey, com a aplicação dos 
questionários já melhorados após a realização do pré-teste. Esses questionários deverão ser 
aplicados a uma quantidade maior de projetos executados. Para Günther (2003), um 
questionário bem estruturado, com perguntas e seções encadeadas dentro de uma seqüência 
lógica, pode contribuir para reduzir o esforço físico e/ou mental do respondente, contribuindo 
dessa forma, para o aumento da taxa de resposta. Finalmente, deverão ocorrer estudos de 
caso para um aprofundamento maior do entendimento do processo de execução de alguns 
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projetos selecionados. Nessa etapa é importante contar com a colaboração dos gestores 
responsáveis pelo programa de P&D das empresas de energia para a identificação dos 
projetos que apresentaram características que mereçam um estudo mais detalhado para a 
identificação dos pontos de sucesso e fracasso e dessa forma permita um maior conhecimento 
do processo da pesquisa e Desenvolvimento dentro da empresa. 
 
Instrumentos de Coleta: Sua Lógica de Construção 
Os questionários elaborados para a pesquisa buscaram investigar as questões necessárias 
para a avaliação de impactos e que não foram captados através da pesquisa documental. 
Como todos os projetos executados pela empresa avaliada foram realizados em parceria com 
outras instituições, houve necessidade de elaboração de dois tipos de questionários: um 
destinado ao gerente e outro ao coordenador de cada projeto. 
As questões investigadas nos questionários foram agrupadas conforme o assunto abordado. 
No questionário destinado aos gerentes dos projetos, foram abordados os seguintes assuntos: 
Consecução dos objetivos e seus obstáculos; recursos humanos da empresa envolvidos com o 
projeto; Capacitação dos funcionários da empresa através do projeto; Impactos gerais do 
projeto; Transferência tecnológica e obstáculos; Criação e difusão de resultados; Redes e 
relações institucionais. 
Os questionários destinados aos coordenadores os assuntos abordados foram os seguintes: 
Consecução dos objetivos e obstáculos, Recursos humanos comprometidos com o projeto, 
Recursos humanos formados pelo projeto, Resultados do projeto, Transferência tecnológica e 
obstáculos, Redes e relações institucionais, Mudanças organizacionais e estruturais. 
Dessa maneira, cada questionário elaborado tentou captar informações sobre as mudanças 
geradas tanto na empresa como na universidade/ centro de pesquisa, geradas através da 
realização do projeto.  
 
Aplicação da Metodologia Proposta 
Para testar a metodologia proposta pelo presente trabalho, foi necessário entrar em contato 
com uma empresa do setor elétrico brasileiro. A empresa escolhida, localizada na região 
nordeste do Brasil, demonstrou bastante interesse pelo estudo e com isso disponibilizou as 
informações a respeito dos projetos de P&D executados. 
O primeiro passo na a avaliação dos projetos foi a pesquisa documental, onde  foram 
levantadas informações de todos os projetos de P&D executados pela empresa à partir do ano 
2000. Essas informações estavam contidas nos projetos aprovados para execução e também 
nos relatórios de acompanhamento dos projetos, elaborados pelos seus respectivos 
coordenadores e gerentes.  
Através da pesquisa documental pôde-se verificar informações como títulos dos projetos, 
equipe, entidades envolvidas, recursos utilizados e resultados propostos e alcançados. 
Foi verificado que a empresa analisada realizou 67 projetos já concluídos, passíveis de análise. 
Destes, todos foram realizados em parceria com universidades ou com centros de pesquisa, 
públicos e privados, conforme apresentado no Quadro 2: 
 

Quadro 2: Distribuição dos projetos de P&D já concluídos pela empresa. 
Tipo de  
Cooperação 

Projetos de P&D 
Concluídos 

Percentual de Projetos de 
P&D Concluídos (%) 
 

Empresa/Universidade 
 

48 71,65 

Empresa/Centros de 
Pesquisa 
 

19 21,35 

Só Empresa 
 

0 0 

TOTAL 67 100 
Fonte: Confeccionado pelos autores. 
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De acordo com o Manual do Programa de P&D Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 
(2008), elaborado pela ANELL: 
Os projetos podem ser desenvolvidos pelas próprias Empresas,  cooperativamente entre 
duas ou mais Empresas, com  Instituições    públicas ou privadas de ensino e/ou pesquisa, 
bem  como empresas  de consultoria e fabricantes de materiais e equipamentos. 
(Manual da ANEEL, 2008, p. 6).  
 
O resultado do Quadro 2 mostra que, embora não seja obrigatória a execução dos projetos em 
parceria com universidades e centros de pesquisa, todos os projetos de P&D finalizados e 
executados à partir do ano 2000, contaram com esse tipo de parceria.  
Para dar continuidade ao estudo foram elaborados questionários destinados ao coordenador e 
gerente de cada projeto executado. Inicialmente foram selecionados quatro projetos, e dessa 
forma oito questionários, para aplicação do pré-teste. Ao dar início à aplicação, os avaliadores 
entraram em contato com cada gerente e coordenador por telefone para informar sobre a 
realização e relevância da pesquisa e solicitaram o preenchimento de um questionário que 
seria enviado através de e-mail. Informaram também, que após o preenchimento do 
questionário seria necessário agendar uma conversa presencial para que o entrevistado 
falasse sobre suas impressões do questionário e possíveis sugestões de aprimoramento.  
Após a aplicação do pré-teste, foi verificada a necessidade de pequenos ajustes nas perguntas 
dos questionários para que os respondentes compreendessem o que se pretendia pesquisar e 
com isso respondessem adequadamente. 
Os resultados preliminares da pesquisa, obtidos através das respostas do pré-teste, podem ser 
resumidos nos Quadros 3 e 4, à seguir:  
 

Quadro 3: Questionário destinado aos Gerentes 
Aspectos 
avaliados 

Questão (ões) Resultados Preliminares 

Consecução 
dos objetivos 
e obstáculos 
 

Buscaram identificar, através 
de uma escala, quanto o 
projeto conseguiu atingir os 
seus objetivos propostos e 
também quais os fatores mais 
contribuíram para atingir tais 
objetivos 

Mostraram que no decorrer dos projetos, os 
objetivos propostos inicialmente muitas 
vezes não correspondiam ao que foi 
desenvolvido, por isso, não atribuíram 
conceitos máximos aos objetivos 
alcançados. Além disso, a demora na 
inicialização dos projetos acentuou ainda 
mais as dificuldades. Quanto aos maiores 
obstáculos, foram apontados os aspectos 
regulatórios e também a interação com 
outras instituições  

Recursos 
humanos da 
empresa 
envolvidos no 
projeto  
 

Identificou a quantidade de 
pessoas da empresa 
proponente envolvidas 
diretamente com o projeto. 

Mostraram que poucos funcionários se 
envolveram diretamente com os projetos  

Capacitação 
dos 
funcionários 
da empresa 
através do 
projeto 
 

Identificou a quantidade de 
pessoas da empresa 
proponente capacitadas 
através do projeto. 

Na maior parte dos projetos, não houve 
capacitação de funcionários da empresa. 

Impactos 
gerais do 
projeto 
 

Buscou identificar, através de 
uma escala, os impactos do 
projeto nas dimensões: 
econômica, social e ambiental 

Mostraram que nem todos os projetos 
contemplavam todas as dimensões, porém, 
os melhores impactos foram obtidos nas 
dimensões: econômica e social. 

Transferência 
tecnológica e 

Buscou identificar se os 
resultados do projeto foram 

Mostraram que apesar dos projetos gerarem 
algum tipo de produto, estes não foram 
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obstáculos 
 

transferidos para outras 
empresas 

incorporados pela empresa. Os principais 
obstáculos apontados foram: a cultura 
organizacional, carência de pessoal 
qualificado e a P&D não fazer parte da 
estratégia da empresa. 

Criação e 
difusão de 
resultados 
 

Buscaram identificar se houve 
a geração de modos de 
proteção dos produtos 
gerados e também a forma de 
difusão dos resultados do 
projeto. 

Mostraram, na maioria, que os produtos 
gerados não foram internalizados pela 
empresa e por esse motivo não houve 
geração de modos de proteção.  Em relação 
a difusão dos resultados, utilizaram, no geral, 
palestras e treinamentos. 
  

Redes e 
relações 
institucionais 
 

Buscou identificar se houve 
um novo projeto surgido à 
partir de um inicial  

Na maior parte dos projetos consultados, não 
houve o surgimento de um novo projeto. 

Fonte: Confeccionado pelos autores. 
 

Quadro 4: Questionário destinado aos Coordenadores 
Aspectos 
avaliados 

Questão (ões) Resultados Preliminares 

Consecução 
dos objetivos e 
obstáculos 
 

Buscaram identificar, 
através de uma escala, 
quanto o projeto 
conseguiu atingir os seus 
objetivos propostos e 
também quais os fatores 
mais contribuíram para 
atingir tais objetivos 

Os resultados foram otimistas e na maioria das 
respostas obtidas, foram atribuídos conceitos 
máximos ao alcance dos objetivos propostos. E 
quanto aos fatores que contribuíram para o 
alcance dos objetivos, destacaram-se: a infra-
estrutura (materiais e/ou equipamentos), 
recursos financeiros e a equipe do projeto.  

Recursos 
humanos 
comprometidos 
com o projeto  
 

Identificou a quantidade de 
pessoas da universidade/ 
Centro de pesquisa, 
envolvidas diretamente no 
projeto. 

Mostraram que, em média, quatro pessoas das 
universidades/instituições de pesquisa 
estiveram envolvidas na execução dos projetos. 

Recursos 
humanos 
formados pelo 
projeto  
 

Identificou a quantidade de 
pessoas da universidade/ 
Centro de pesquisa 
formadas através do 
projeto. 

Mostraram que houve formação de mestres e 
doutores na maioria dos projetos 
desenvolvidos.  

Resultados do 
projeto  
 

Buscou identificar a 
quantidade de publicações 
e demais resultados do 
projeto 

Mostraram que o desenvolvimento dos projetos 
proporcionou várias publicações, 
principalmente em congressos nacionais e 
também internacionais. Em relação aos demais 
resultados foram obtidos principalmente, novas 
metodologias e projetos piloto. 

Redes e 
relações 
institucionais  
 

Buscaram identificar a 
existência de outras 
entidades para a 
realização dos projetos 

Mostraram que as instituições executoras não 
contaram com a colaboração de outras 
parceiras  

Mudanças 
organizacionais 
e estruturais  
 

Buscou identificar 
mudanças nas 
organizações executoras 
dos projetos 

Na maioria não houve mudança na estrutura 
das organizações, mas houve caso de criação 
de novas disciplinas. 

Fonte: Confeccionado pelos autores. 
 
Atualmente, a pesquisa prossegue com a realização do survey, e conseqüente aplicação dos 
questionários para os 63 projetos finalizados restante, totalizando 126 questionários aplicados. 
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Além de auxiliar na caracterização do objeto investigado, pretende-se com o survey de campo 
os principais resultados alcançados nos projetos de P&D da carteira Aneel da CHESF, à luz da 
visão dos gerentes e coordenadores dos projetos. Espera-se através desta etapa, identificar os 
projetos que merecem uma análise mais detalhada para a realização dos estudos de caso. 
 
 
CONCLUSÕES 
A busca por inovações que otimizem os parâmetros produtivos e dêem melhores condições de 
fornecimento, diminuindo custos e melhorando a competitividade dos investimentos, tem sido 
incentivado pelo Governo Federal, sendo parte de sua estratégia de consolidação da 
regionalização do desenvolvimento. Esses programas estão sendo financiados há mais de dez 
anos e cabe monitorar seus impactos para o desenvolvimento. No Setor elétrico brasileiro, os 
investimentos em P&D garantidos pela Lei 9.991, vem aumentando a cada ano, por isso uma 
avaliação dos impactos de tais investimentos no setor merece uma grande atenção.  
As reflexões expressas por Bach (2001) e a metodologia ESAC refletem a necessidade de 
buscar uma avaliação mais ampla do processo de inovação. Por isso, orientaram o 
desenvolvimento do presente trabalho, que procurou desenvolver uma metodologia capaz de 
mensurar não apenas se os projetos haviam atingido os resultados propostos inicialmente, mas 
também impactos como: novas tecnologias, mudanças organizacionais, novos métodos, novos 
serviços, novas capacitações, etc. 
Os resultados preliminares, obtidos à partir da pesquisa documental e da aplicação do pré-
teste, mostraram que a empresa geradora de energia elétrica, estudada no presente trabalho, 
está interagindo com outras instituições principalmente com universidades, para execução dos 
seus projetos. 
Os resultados parciais obtidos através do pré-teste, mostraram que existem duas 
interpretações para o programa de P&D da empresa. A primeira interpretação refere-se aos 
impactos da P&D observados nas empresas e a segunda aos impactos observados nas 
universidades/ centros de pesquisa. Na empresa, a visão marcante é que embora os projetos 
surjam à partir das necessidades internas da instituição, não estão incluídos nas prioridades 
estratégicas da mesma. Por isso, são executados, chegam aos resultados mas não são 
internalizados nem protegidos (através de patentes, por exemplo). Além disso, surgiu através 
do pré-teste, o questionamento da necessidade de manter equipes de pesquisadores capazes 
de aprimorar os produtos gerados, o que afasta o interesse da empresa pela manutenção da 
atividade inovativa. 
Os impactos percebidos e revelados pelas instituições executoras, mostraram que há um 
melhor aproveitamento dos recursos da P&D nessas instituições, pois a realização dos 
projetos, proporcionou a formação de novos mestres e doutores, publicações em congressos 
nacionais e internacionais e até criação de novas disciplinas. 
Esses resultados sugerem que a execução de tais projetos por parte da empresa esteja 
ocorrendo, principalmente, para o cumprimento da Lei 9.991. Dessa forma, a intenção política 
de inovação que pretende aproximar a academia da empresa, como objetivo de beneficiar o 
surgimento de inovações tecnológicas poderá não proporcionar os resultados esperados.   
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RESUMO 
O objectivo do presente trabalho é o de avaliar a sustentabilidade do tecido empresarial no Alto 
Trás-os-Montes (NUT III) e, nessa dimensão, o impacto das políticas públicas implementadas 
pela Administração Central do Estado na evolução da estrutura empresarial nesta sub-região. 
Para tanto, serão analisados os níveis de sobrevivência do tecido empresarial e, nesse 
enquadramento, os efeitos dos sistemas de incentivos ao investimento e à criação de emprego, 
as políticas fiscais e as grandes obras públicas com impacto nos custos de contexto da 
actividade empresarial. 
Todo o trabalho será elaborado tendo como padrão de referência a média nacional verificada 
para a última década, período de 2000 a 2010, de modo a que as conclusões possam ser 
elucidativas em relação ao objectivo enunciado. A metodologia de base apoiar-se-á na recolha 
e tratamento da informação estatística disponível com o intuito de enunciar os aspectos que 
suportam o objectivo do trabalho e a sua relação com as conclusões a retirar. 
PALAVRAS-CHAVE: custos de contexto; nordeste transmontano; sustentabilidade, políticas 
públicas; incentivos ao investimento. 
 
I. INTRODUÇÃO 
O debate em torno da sustentabilidade surge enquadrado por um conjunto de considerações, 
que suportam diversas variáveis, umas de ordem técnico-económica e outras de natureza 
político-administrativa. 
A discussão em torno da sustentabilidade tem-se intensificando, fundamentalmente, a partir da 
década de 70 do século passado, com particular relevância na perspectiva ambiental, com 
manifestações directamente relacionadas com o crescimento da população, com a matriz 
energética e com a gestão dos recursos naturais. Porém, preocupações de equidade na 
distribuição da riqueza e na ocupação do território levam-nos, segundo vários autores, a 
encarar a problemática da sustentabilidade a partir de outras dimensões que não somente a 
ambiental e de que são exemplo a económica, a espacial ou territorial, a política e a 
sociocultural. 
É, pois, numa dimensão mais abrangente que se procurará abordar a temática da 
sustentabilidade tendo por base uma plataforma teórica e de intervenção territorial que 
consubstancie as perspectivas de sustentabilidade da sub-região do Alto Trás-os-Montes.  
Para o efeito será tomando como ponto de partida o comportamento observado ao nível 
demográfico, da formação do produto e da criação de riqueza e, nesse quadro, das condições 
de sobrevivência e desenvolvimento do tecido empresarial. Com esta abordagem pretendemos 
contribuir para a interpretação e análise das diferentes dimensões da sustentabilidade e dos 
factores de coesão nesta região, e, fundamentalmente, da interferência que a vertente político-
institucional, que procuraremos analisar a partir dos efeitos produzidos pelos sistemas de 
incentivos ao investimento e à criação de emprego, das políticas fiscais e das grandes obras 
públicas com impacto nos custos de contexto da actividade empresarial. 
Com base nos objectivos propostos, o presente trabalho compreende, para além da introdução 
e das conclusões, as seguintes componentes: 
⎯ Uma primeira parte de enquadramento teórico para as questões formuladas; e 
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⎯ Uma segunda, fundamentalmente dedicada à componente de investigação, onde se 
explica a metodologia utilizada, as principais observações efectuadas e a análise realizada a 
partir dos resultados obtidos. 
O trabalho a que nos propomos tem inevitáveis limitações e insuficiências, de que 
procuraremos, em cada circunstância, dar a devida nota estabelecendo, ao mesmo tempo, as 
linhas gerais daquilo que nós pensamos poderem vir a ser as investigações futuras. 
 
 
II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
2.1. Os novos paradigmas do desenvolvimento económico: uma aproximação à 
teoria do desenvolvimento endógeno 
O conceito de desenvolvimento económico encontra, genericamente, o seu fundamento na 
capacidade crescente de satisfação de necessidades económicas a par de uma não menos 
exigência crescente na racionalização dos recursos disponíveis para o cumprimento desses 
objectivos. Nesse conceito abstracto as questões pertinentes do desenvolvimento económico 
podem basear-se em vários aspectos e situações da vida humana, designadamente no que se 
refere à geração e distribuição do rendimento, qualidade de vida e inclusão social. 
Na história do pensamento económico identifica-se que, nas últimas décadas, se operaram 
profundas mudanças de paradigma. A intensificação do processo de globalização, cujo efeito 
mais visível foi a aproximação das economias à escala mundial, a divulgação e acesso ao 
conhecimento, foram factores determinantes para que do paradigma das vantagens 
comparativas se passasse ao paradigma das vantagens competitivas. A teoria das vantagens 
comparativas dava claros sinais de ser manifestamente insuficiente. Segundo Porter, as 
empresas, para poderem competir num mercado global, precisam obter vantagens a todos os 
níveis e não apenas no plano dos factores de produção [21]. A valorização dos factores 
geradores de riqueza deixou de ter como equação a quantidade de factores disponíveis e 
passou a ter como variáveis determinantes o conhecimento gerador de vantagens 
competitivas. A nova ordem económica e social apresentava-se suportada numa estrutura 
onde a capacidade de inovar e de organizar os processos de produção, com vista à satisfação 
do cliente, passava a ser dependente do posicionamento na cadeia de valor de um 
determinado produto, serviço ou processo. 
Por sua vez, a teoria do desenvolvimento endógeno, com base na qual o desenvolvimento é 
conseguido à custa da utilização do potencial existente em cada território (região ou 
localidade), fica condicionada às variáveis deste novo paradigma, com base no qual o 
desenvolvimento passa a ficar refém de uma estratégia de investimentos públicos e privados 
que criem as condições necessárias para se assegurar o crescimento económico. Também 
Porter, na sua interpretação, chama a atenção para o papel essencial que, a este propósito, 
deve ser desempenhado pelo Estado, seja ao nível do poder central seja do poder local, ao 
enfatizar a importância das políticas governamentais na formação das vantagens competitivas 
nacionais. Ou seja, sem criar uma relação de dependência das empresas perante o Estado, 
defende que as políticas do Governo devem ser definidas em prol da competitividade e da 
produtividade pelo simples facto de que no actual xadrez são as empresas que competem nos 
mercados internacionais e não os países, defendendo que não há países competitivos mas 
antes empresas e ou produtos competitivos [21].  
Nesse contexto, o desenvolvimento faz-se depender de uma matriz de investimentos públicos e 
privados que convirjam para a criação das condições de suporte ao crescimento económico 
sustentável, no qual o papel e a iniciativa dos agentes locais se assumem como determinantes 
para o desenvolvimento endógeno, entendido como uma estratégia para o desenvolvimento de 
acções que visem a promoção da capacidade de utilização eficiente desse potencial [2]. 
Este conceito abrange as variáveis rendimento, expectativa de vida e inclusão social e exige 
um ambiente económico e institucional de cooperação, ainda que liderado pela comunidade 
local. Trata-se de um modelo de desenvolvimento que se propõe atender às necessidades da 
população local através da participação activa da comunidade envolvida e cujo objectivo 
fundamental é o bem-estar económico, social e cultural dessa comunidade. Para tanto, as 
acções a empreender deverão actuar, quer sobre a dimensão económica quer sobre as 
componentes social e cultural, na medida em que ambas afectam o bem-estar dessa 
comunidade. Este modelo de desenvolvimento equivale, portanto, à capacidade da 
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comunidade local para liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento regional, 
condicionando-o à mobilização dos factores produtivos disponíveis e ao seu potencial 
endógeno. Encontra-se, porém, muito dependente das políticas centrais e da sua conciliação 
com os objectivos locais [19]. 
2.2. Desenvolvimento económico e sustentabilidade 
Não é possível assegurar a sustentabilidade sem que se consiga encontrar um equilíbrio 
adequado entre as componentes demográfica, social e económica, enquanto subsistemas 
fundamentais, e a dimensão político-institucional, como elemento infra-estrutural para que se 
consigam alcançar os objectivos relacionados com as primeiras. Ou seja, a sustentabilidade 
assenta, necessariamente, numa plataforma de equilíbrio entre os subsistemas demográfico, 
económico, sociocultural e político que importa alcançar porque, no médio e longo prazo, um 
maior desenvolvimento de um qualquer subsistema não será capaz de compensar o menor 
desenvolvimento registado por um dos outros. Daí que a gestão combinada e equilibrada 
destas três componentes pressuponha um conhecimento da natureza de cada uma delas. 
 
2.2.1.Sustentabilidade demográfica 
A consolidação e renovação da população são, numa perspectiva de sustentabilidade 
demográfica, a condição necessária para que se consiga assegurar o funcionamento da 
sociedade e da economia numa dada região. Consideramos, por isso, que não deverá ser 
encarada como uma mera variável mas, essencialmente, como o seu subsistema fundamental, 
na medida em que será a sustentabilidade demográfica que assegurará a reprodução mínima 
da população e, nessa circunstância, a manutenção de uma dimensão crítica abaixo do qual 
não haverá condições para manter em equilíbrio um quadro de desenvolvimento sustentável.  
Essa dimensão crítica depende, por um lado, das taxas de crescimento e sustentação da 
população e, por outro, das próprias características socioeconómicas dessa mesma população, 
dada a influência que exercem sobre a componente de desenvolvimento económico 
sustentável. Nessa circunstância, a sustentabilidade demográfica pressupõe dimensão crítica e 
massa crítica, ou seja, equilíbrio entre a dimensão quantitativa, decorrente do crescimento 
natural e estrutura etária da população, e qualitativa ou sociocultural, determinadas pelo nível 
educacional e de competências dessa população.  
 
2.2.2.Sustentabilidade económica 
A sustentabilidade numa perspectiva económica depende, genericamente, da capacidade para 
atrair e manter unidades económicas geradoras de riqueza. Num sentido mais estrito, 
suportada nos novos paradigmas do desenvolvimento económico, far-se-á depender da 
capacidade para assegurar um determinado nível de selectividade por um tipo específico de 
empresas, criadas e desenvolvidas a partir da exploração e valorização dos factores 
endógenos. Nessa dimensão, a sustentabilidade de uma região, dependerá, portanto, da sua 
dinâmica económica e do seu grau de competitividade, determinados em grande medida pelo 
nível de vida e pela capacidade da região para fazer a melhor utilização possível dos seus 
recursos disponíveis, conjugados com a capacidade para atrair os factores mais dinâmicos da 
competitividade e do desenvolvimento – inovação e capacidade de gestão -. 
À semelhança das empresas, que competem hoje numa dimensão global, também as regiões 
terão que competir, disputando, à mesma escala, a atracção de investimentos e evidenciando, 
nessa dimensão, capacidade para criar condições de acolhimento e desenvolvimento de 
projectos num quadro de sustentabilidade. 
Nesse contexto, os factores críticos de competitividade e sustentabilidade regional terão de 
passar necessariamente: 
i. Pela capacidade demonstrada para se afirmar face a outras regiões, pela via da 

especialização e diferenciação, ou seja, até que ponto está a fazer a melhor utilização dos 
recursos de que dispõe e empenhada em assegurar a sua renovação e sustentabilidade; 

ii. Pelo seu desempenho, traduzido no nível da sua produtividade, dinâmica empresarial e 
emprego; e, ainda 

iii. Pela sua performance internacional, quer seja ao nível do seu reconhecimento internacional 
quer da sua capacidade para tornar os seus produtos mais atractivos no mercado 
internacional. 
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2.2.3.Sustentabilidade sociocultural 
Esta componente da sustentabilidade está intimamente relacionada com o conceito de bem-
estar, no sentido da luta constante pela melhoria da qualidade de vida dos indivíduos numa 
perspectiva global e não apenas material, nomeadamente nas componentes educacional, 
habitacional, acesso a cuidados de saúde e de segurança. No fundo, um padrão de vida que se 
assegura, fundamentalmente, pela via da equidade na distribuição da riqueza, na redução das 
assimetrias sociais e, de certa forma, da componente ambiental, dependente da capacidade 
demonstrada pela natureza para assegurar um desenvolvimento sustentável, de preservação, 
e inversão de perda, de recursos naturais, no sentido de assegurar às populações condições e 
qualidade de vida.  
A prossecução destes objectivos depende, à semelhança dos definidos para os subsistemas 
demográfico e económico, da implementação de políticas públicas e do seu compromisso com 
a sociedade.  
  
2.2.4.Sustentabilidade político-institucional 
O desafio do desenvolvimento sustentável é, fundamentalmente, um problema político e de 
exercício do poder político mas, também, de todos os agentes locais que, através do exercício 
activo dos seus deveres de cidadania, devem actuar sobre a envolvente. Neste sentido, a 
sustentabilidade político-institucional numa dimensão regional ou local exige vontade e 
esforços do poder político mas também uma sociedade interventiva e participativa na 
construção do desenvolvimento sustentável, ou seja, suficientemente capaz de implementar e 
executar as directrizes políticas e de gerar e conduzir as suas próprias políticas.  
A implementação de um projecto devidamente territorializado, com o objectivo de assegurar o 
desenvolvimento regional e a sua sustentabilidade, deve envolver a comunidade local, 
devidamente sensibilizada das verdadeiras vocações e potencialidades locais, o poder político, 
central e local, outras entidades e organizações públicas e privadas, como sejam o sector 
empresarial e seus representantes, para, numa processo participado, se explorar as 
potencialidades endógenas e, a partir daí, ganhar dimensão crítica para atrair investimentos de 
fora. Tais comportamentos e acções de compromisso exigem, no mínimo, decisões políticas 
que favoreçam uma distribuição equilibrada do rendimento e assegurem mecanismos de justiça 
e equidade social. 
Nesse sentido, existe uma verdadeira convicção de que a análise da sustentabilidade de uma 
qualquer região não poderá ser dissociada da avaliação das políticas públicas, entendidas 
como a manifestação das preocupações do Poder Central com o desenvolvimento e a 
promoção do desenvolvimento sustentável, do processo adoptado para a gestão dos recursos, 
do interesse manifestado para reduzir as diferenças sociais e económicas e, bem assim, da 
vontade em se garantir equidade espacial, no sentido de evitar uma excessiva concentração 
geográfica das populações, da actividade e do poder económico.  
E isto parece ser mais evidente quanto mais pequenas e periféricas sejam as economias, como 
é o caso da portuguesa. Aliás, não é por acaso que quer o país quer as suas diferentes regiões 
se vêm manifestando, ao longo das últimas décadas, muito dependentes da obtenção de meios 
especiais ou do aproveitamento de mecanismos conjunturais para fazer face a investimentos 
estruturais.  
 
2.3. Modelo de desenvolvimento económico adoptado em Portugal: 
caracterização genérica da linha de orientação das últimas décadas 
Apesar de ao longo de muitos anos se ter falado muito de desenvolvimento económico e 
regional, a verdade é que ao longo das últimas décadas houve uma profunda confusão entre 
crescimento e desenvolvimento económico [25]. Com efeito, crescimento económico não 
significa, necessariamente, desenvolvimento. Enquanto o crescimento económico se verifica 
quando há um aumento real do Produto Interno Bruto (PIB)83 e, simultaneamente, uma 
alteração nos pesos relativos dos diferentes sectores de actividade na formação do produto, o 
desenvolvimento económico corresponde a melhorias derivadas de reformas estruturais, 

                                                      
 
 
83 O que acontece quando o crescimento do produto é maior que o crescimento da população. 
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fundamentalmente ao nível do sector produtivo, seja através dum aumento dos factores 
disponíveis seja pela sua melhor utilização.  
Duma pequena análise retrospectiva, podemos dizer que, de acordo com Smith, o 
desenvolvimento económico depende, por um lado, de factores como a acumulação de capital, 
o crescimento populacional e a produtividade da mão-de-obra e, por outro, da divisão do 
trabalho, de que se faz depender o aumento da produção e o consequente progresso 
económico. Em concordância, defende a necessidade da existência de instituições sólidas e 
suficientemente capazes de assegurarem o bom funcionamento dos mercados e a segurança 
das populações, da adequação do ambiente político e de um enquadramento legal adequado e 
propiciador de um ambiente favorável ao desenvolvimento económico [26]. Também Karl Max 
vem enfatizar a teoria do valor do trabalho para justificar o desenvolvimento económico, ao 
defender que é pelo trabalho que as relações sociais se estabelecem. Vê nas transformações a 
origem do desenvolvimento progressivo das sociedades porquanto, quando um novo conjunto 
de ideias vem conflituar com o padrão existente novas instituições surgirão para dar corpo a 
um novo padrão tecnológico e a uma nova ordem social [17]. Por sua vez, Schumpeter justifica 
o desenvolvimento económico como um fenómeno da própria economia, ou seja, como uma 
adaptação da economia à nova realidade por iniciativa do empreendedor, a quem o mercado 
se ajusta. Para tanto, coloca o assento tónico no crédito ao empreendedor, sem o qual 
dificilmente existirá inovação e o consequente desenvolvimento económico [24].   
Desta pequena abordagem permitimo-nos concluir que o desenvolvimento económico 
pressupõe, portanto, mudanças profundas de natureza quantitativa e qualitativa, nos planos 
cultural e social, suficientemente capazes de dotarem a população de condições necessárias 
para, de forma sustentada, fazerem crescer o produto real num quadro de uma melhor e mais 
equilibrada distribuição do rendimento, tanto ao nível das pessoas como da coesão territorial. 
Neste enquadramento, pensamos poder concluir-se que Portugal optou por um modelo de 
crescimento extensivo e, consequentemente, pouco apostado na modernização tecnológica do 
sector produtivo o que, a prazo, se traduziu num conjunto de fragilidades que caracterizam, na 
actualidade, a economia nacional. As nossas principais tendências de desenvolvimento 
empresarial, em termos de sectores de actividade, evidenciam a ascensão dos sectores de 
bens não transaccionáveis e muito voltados para o mercado interno e um investimento muito 
intensivo em infra-estruturas. Em contraponto, malgrado alguns bons exemplos de iniciativas 
empresariais de elevada componente tecnológica, observa-se uma progressão pouco 
acentuada nas actividades industriais de maior valor acrescentado, influenciando a fragilidade 
da posição competitiva na produção de bens transaccionáveis. Ora, neste quadro de 
desequilíbrio, derivado do enorme peso do sector terciário, fortemente dependente do Estado, 
o único aspecto positivo surge ligado ao sector do turismo, onde é possível apresentar 
vantagens competitivas claras e, por isso, de importância verdadeiramente estratégica para a 
economia portuguesa, responsável por 11% do PIB em 2004 e que se espera vir a atingir os 
15% em 2015 [29]. Por outro lado, tem-se revelado num elemento preponderante para a 
diminuição do desequilíbrio da balança de transacções. Apesar disso, o sector do turismo 
apresenta um desenvolvimento assimétrico, tendo sido feitos investimentos significativos em 
regiões que têm um nível de desenvolvimento acima da média nacional e onde já há evidentes 
sinais de consolidação empresarial. 
Num ambiente de ausência de reformas a economia portuguesa é significativamente marcada 
por um conjunto de insuficiências, essencialmente, relacionadas com problemas de eficiência 
na afectação dos recursos e de organização empresarial, com evidentes efeitos ao nível da 
produtividade. Será, pois, neste quadro de fragilidades estruturais, à escala nacional, que deve 
ser analisada a perspectiva da nossa sustentabilidade regional e sub-regional. 
Nessa conformidade, e como forma de enquadrar, no plano teórico, os factores que poderão 
concorrer para o desenvolvimento económico das regiões e, por essa via, para a sua 
sustentabilidade, retomamos o conceito de pólo de desenvolvimento regional [22], com o 
objectivo de procurar perceber o crescimento diferenciado das regiões.  
Assim, e tendo por base que o crescimento não ocorre em simultâneo em todas as regiões, já 
que não há crescimento equilibrado mas sim crescimento sustentado em pontos ou pólos de 
crescimento regionais ou clusters [22], vamos, numa primeira abordagem, procurar perceber 
quais os factores que mais contribuem para o crescimento económico e para a sua 
sustentabilidade e, nessa dimensão, qual o papel que foi desempenhado pelas instituições e 
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pelas políticas públicas no desenvolvimento regional e no seu processo de fortalecimento e 
consolidação. 
 
 
2.4. A realidade portuguesa no plano institucional e político: breve 
caracterização  
Portugal é um país de reduzida dimensão, tanto em área como em população e, tanto mais 
pequeno quanto maiores têm sido os investimentos em infra-estruturas de comunicação e 
transportes. As distâncias, em tempo, sofreram profundo encurtamento o que, conjugado com 
a evolução das tecnologias da informação e da comunicação têm tornado possível a 
diminuição dos efeitos periféricos determinados pelas coordenadas de localização. Por outro 
lado, a matriz histórico-cultural de Portugal, caracterizada por níveis elevados de 
homogeneidade cultural e étnica, permitiu a consolidação de uma das nações mais antigas da 
Europa esbatendo-se quaisquer tipos de conflitos entre as diferentes regiões do país.  
A fórmula actual de governação do Estado resulta num modelo institucional que assenta num 
Governo Central, cuja moldura de acção se apresenta muito pouco orientada para uma 
participação activa ao nível da governação regional e, nessa circunstância, pela inexistência de 
uma política territorializada, designadamente na acepção da iniciativa e orientação autónoma 
das políticas públicas.  
Se atendermos à sua dimensão e características este parece ser o modelo mais adequado. 
Porém, a realidade aponta para falhas graves, seja ao nível do modelo de governo seja ao 
nível da implementação e execução das suas políticas, na medida em que não será, 
certamente, a reduzida dimensão a razão da existência de tão grandes assimetrias entre o país 
urbano e o país rural, ou entre o litoral e o interior, traduzido num crescente esvaziamento do 
interior, fundamentalmente o mais rural, em favor de uma crescente concentração na orla 
litoral.  
A este respeito, podemos citar aqueles que defendem que a existência destas clivagens se fica 
a dever a um modelo de governo pouco orientado para uma participação mais activa ao nível 
regional, ao defenderem que a existência de um modelo de governação regional, caracterizado 
pela existência de políticas sectoriais territorializadas, só poderia contribuir para uma melhor 
afectação e aproveitamento dos recursos e, consequentemente, para um modelo de 
governação nacional mais eficiente e eficaz [10]. Mas, também, os que pensam que a 
existência deste tipo de confrontos ou clivagens entre regiões são o resultado de problemas de 
natureza estrutural defendem a existência de uma resposta única e nacional [3]. Tal não 
significa, contudo, centralismo ou homogeneidade de respostas, ou seja, não há necessidade 
de definir políticas ao nível regional, podendo serem de base nacional, desde que seja 
assegurada a sua implementação e execução de forma regionalizada. É que, numa perspectiva 
de investimento e desenvolvimento de acções, dificilmente a execução poderá deixar de 
envolver uma dimensão territorial, sob pena de se deixar em aberto a possibilidade da sua 
aplicação poder ser arbitrária e injusta na expressão territorial. É neste domínio que o poder 
central tem manifestado maiores insuficiências, mais por omissão, ou seja, pela incapacidade 
de agir não tendo sido capaz de criar as condições para contrariar dinâmicas endógenas que 
acabam, necessariamente, por concentrar os meios nas zonas ou regiões que, por princípio, 
por serem mais capacitadas, menos deles necessitarão. 
A estrutura da Administração do país, com um poder local espartilhado em 308 Municípios, 
afecta inexoravelmente a implementação de políticas de vocação regional e, em certa medida, 
tem-se traduzido numa pouco eficaz gestão dos recursos, decorrente do efeito provocado pela 
reduzida dimensão e inexistência de massa crítica ao nível de cada Município. Daí que as 
políticas públicas de investimentos estruturais sejam, ao nível das regiões, ou implementadas 
pela Administração Central ou, através de contratos-programa, pelos Municípios o que nem 
sempre se conjuga com objectivos de dimensão territorial transversal a vários Municípios. 
 
2.5. Políticas públicas e desenvolvimento regional 
A competitividade e a coesão económica e social interagem e estão mutuamente dependentes, 
na medida em que não há competitividade se não se atingir um limiar crítico de coesão e só 
haverá coesão se for alcançado um nível mínimo de competitividade. Porém, enquanto o limiar 
mínimo de competitividade, elemento imprescindível para sustentar o progresso económico, 



 
 

551 
 

social e territorial tem uma expressão tangível, o nível mínimo de coesão tem uma expressão 
eminentemente política. Este é o aspecto central e o elemento chave do desenvolvimento 
regional e da sustentabilidade e, consequentemente, das políticas públicas, fundamentalmente 
no que respeita à sua execução, pelo que deve ser vista como a questão central da política 
regional.  
A reduzida dimensão territorial de Portugal contrasta, e ao mesmo tempo coexiste, com a 
grande diversidade regional com referência ao nível de desenvolvimento demonstrado. Esta 
diferenciação nos níveis de desenvolvimento das diferentes regiões do país fica a dever-se a 
questões de natureza institucional, fundamentalmente à forma como foi concebido o modelo de 
planeamento regional [10], em particular até à nossa adesão à U.E.. Aliás, o estudo das 
políticas de desenvolvimento regional e de ordenamento do território não pode ser dissociado 
da aplicação dos Fundos Estruturais. O início da cooperação inter-institucional, em matéria de 
territorialização de políticas de investimento, coincide com os sistemas de incentivos integrados 
ao investimento. Nesse sentido, existe em Portugal a tese de que a análise da sustentabilidade 
de uma região não poderá ser dissociada da avaliação dos sistemas de incentivo ao 
investimento e à criação de postos de trabalho, das políticas fiscais e das grandes obras 
públicas com impacto nos custos de contexto e na evolução da estrutura empresarial.  
Por outro lado, os já assinalados défices de mudança estrutural da economia portuguesa, a 
nível nacional, contribuíram para agudizar os problemas regionais, mais visíveis numas regiões 
do que noutras, de que são exemplo as NUT’s III do interior norte, onde são bem patentes os 
efeitos de uma lenta mudança de paradigma económico do pós desmantelamento de uma 
agricultura de base familiar, subsequente à adesão de Portugal à ex-CEE e onde o modelo de 
afectação de recursos, essencialmente à custa das sucessivas vagas de Fundos Estruturais e 
do emprego público, têm contribuído para mitigar, ou em alguns casos esconder, a realidade e 
atenuar, de forma artificial, os efeitos provocados pela crise do sistema produtivo, com forte 
pendor agrícola. 
 
III. COMPONENTE DE INVESTIGAÇÃO 
2.6. Definição do modelo para análise 
Com base no enquadramento teórico formulado propomos para o estudo das condições de 
sustentabilidade na sub-região do Alto Trás-os-Montes um modelo de análise assente em 
diferentes subsistemas, representado na figura 1, em conformidade com o pressuposto de que 
só será possível assegurar a sustentabilidade se existir o equilíbrio indispensável entre os 
subsistemas demográfico, económico-social e político-institucional.  
A avaliação a realizar será, portanto, desenvolvida numa perspectiva triangular, a partir da qual 
vamos procurar observar os aspectos que nos permitam efectuar a caracterização: 
1. Da estrutura demográfica actual e das suas tendências futuras; 
2. Do ambiente económico e social, ao nível da estrutura e densidade empresarial e da 
sua capacidade para gerar riqueza; e 
3. Da dimensão político-institucional, avaliando-se, por um lado, a importância da 
articulação do poder central com as instituições locais no processo de desenvolvimento 
regional e, por outro, os efeitos das suas acções, designadamente no que respeita à 
implementação e execução de políticas públicas dirigidas para o desenvolvimento regional. 
Neste âmbito vamos procurar avaliar os efeitos dos sistemas de incentivos à criação, 
modernização e expansão de empresas e, ainda, à criação de emprego. 
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Figura 1: Modelo de análise 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Com base no diagnóstico realizado pensamos poder ser possível evidenciar os efeitos que 
resultariam de uma adequada definição de políticas activas de desenvolvimento regional com 
implementação e sob controlo regionalizados e, nessa concordância, destacar o importante 
papel dos agentes económicos e institucionais num ambiente (envolvente) marcadamente 
periférico, de que resultam diversos constrangimentos. Pretendemos, também, poder construir 
uma tipologia para a região do Alto Trás-os-Montes na perspectiva de se vir a garantir a sua 
sustentabilidade. 
 
2.7. Unidade de análise 
A unidade de análise escolhida para o desenvolvimento do nosso estudo é constituída pela 
sub-região do Alto Trás-os-Montes, integrada no Nordeste Transmontano. Atendendo à divisão 
administrativa do território para efeitos estatísticos corresponde a uma NUT III, ou seja, à 
menor unidade territorial administrativa para a qual há dados disponíveis. Compreende uma 
superfície que conta com os municípios de Alfândega da Fé, Boticas, Bragança, Chaves, 
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Montalegre, Murça, 
Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vimioso e Vinhais, num total de 14 concelhos dos distritos de 
Bragança e Vila Real. Trata-se do território mais periférico do país relativamente a Lisboa e, 
simultaneamente aquele que apresenta um esvaziamento de recursos e de falta de iniciativa 
empreendedora, o que em muito contribuiu para intensificar o seu grau de isolamento e 
desertificação.  
Este território é parte integrante da região Norte (NUT II), que agrega sub-regiões relativamente 
às quais é possível identificar assimetrias significativas, fundamentalmente as que decorrem da 
dicotomia interior/litoral. Aliás, os problemas relacionados com a desertificação e os diferenciais 
de desenvolvimento, a par de uma preocupante inversão da pirâmide demográfica, não só não 
foram minimizados como tenderam a agravar-se ao longo das últimas décadas. Na verdade, o 
esvaziamento do mundo rural não foi sustido pelos pólos urbanos existentes no território que 
se manifestaram incapazes, ou impotentes, para gerar alternativas de emprego no sector 
secundário e terciário que permitissem fixar as populações. Na verdade, os custos de contexto 
das regiões do interior Norte, e particularmente a NUT III do Alto Trás-os-Montes, são muito 
elevados e, as medidas fiscais para compensar esse diferencial têm sido incipientes e, em 
regra, pouco ajustadas à matriz económico-empresarial deste território. Daí que esta região, 
face aos indicadores que apresenta, seja uma das regiões mais pobres do país e uma região 
problema no âmbito da região Norte [10].  
 
2.8. Metodologia 
A partir do quadro teórico apresentado e dos objectivos definidos para esta investigação, 
optámos por desenvolver um estudo exploratório, com o objectivo de discutir e apresentar 
ideias, propondo a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 
estudos posteriores. Pretende-se, portanto, apresentar um trabalho que constitua a primeira 
etapa de uma investigação que se julga mais ampla pelo que, por agora, nos propomos apenas 
apresentar um prognóstico acerca da sustentabilidade da sub-região do Alto Trás-os-Montes. 

Subsistema 
Económico-social

Subsistema  
Politico -

institucional

Subsistema 
Demográfico 

 
SUSTENTABILIDADE 



 
 

553 
 

Em face deste objectivo, o estudo será desenvolvido numa perspectiva descritiva e explicativa. 
Descritiva porque a explicação de um qualquer fenómeno pressupõe uma adequada 
caracterização e explicativa porque, para avaliar o grau de sustentabilidade, se impõe a 
identificação dos factores que a determinam. 
Assim, com a componente descritiva procurar-se-á traçar uma caracterização e desenvolver 
uma análise comparativa da sub-região do Alto Trás-os-Montes com a região Norte e com a 
média nacional para, em seguimento, se procurar, através do estabelecimento de relações 
entre as variáveis observadas, identificar os factores que contribuem para a existência ou não 
de sustentabilidade e, nessa medida, dotar a nossa observação de suficiente capacidade 
explicativa. Em suma, apresentar um trabalho de natureza descritivo-explicativa das condições 
de sustentabilidade da sub-região do Alto Trás-os-Montes, tendente à elaboração de um 
diagnóstico ou estudo exploratório. 
Nesta circunstância vamos procurar obter o conhecimento fundamental da unidade de análise 
através da realização de um diagnóstico que incorpore as diferentes dimensões do modelo 
proposto, ou seja, o subsistema demográfico, económico-social e político-institucional, a partir 
de um conjunto de indicadores, que seleccionámos para o efeito e que sistematizamos no 
quadro 1, que a seguir se apresenta. 
 

Quadro 1: Dimensões de observação descritivas e variáveis explicativas 
Dimensões  Indicadores 
Subsistema 
Demográfico 

1. População residente 
2. Densidade populacional 
3. Taxa bruta de natalidade 
4. Taxa bruta de mortalidade 
5. Jovens (0-14 anos) 
6. Maiores de 64 anos 
7. Índice de envelhecimento 
8. Saldo migratório 
9. Projecção da população residente 

 
Subsistema 
Económico-
social 

1. Rendimento 
a. PIB a preços de mercado 
b. PIB per capita a preços de mercado 
c. Estrutura regional do PIB (%) 
d. Níveis relativos de PIB per capita 
e. VAB a preços correntes 
2. Produtividade 
3. Educação e formação 
a. Taxa de analfabetismo (%) por local de residência 
b. Taxa bruta de escolarização ensino secundário (%)  
c. Ganho médio (€) no mercado de trabalho por localização geográfica 
d. População empregada (n.º) 
e. População empregada com ensino superior (%) 
4. Desempenho empresarial 

Subsistema 
Político- 
institucional 

1. Políticas públicas regionais 
a. Instrumentos de acção 

Fonte: Elaboração própria. 
 
2.9. Recolha de informação 
O critério para a recolha de informação apresenta-se em coerência com o modelo de análise 
previamente definido, ou seja, a partir dos três subsistemas de observação seleccionados.  
 
2.9.1. Subsistema demográfico 
A região Norte surge como a mais populosa do país, representativa de mais de 35% da 
população, como se pode concluir da análise ao quadro 2, ainda que a sua distribuição pelo 
território não seja equilibrada. A sub-região da NUT III do Alto Trás-os-Montes é bem o 
exemplo disso, ao concentrar apenas 6% dessa população, de acordo com o Censo de 2001, e 
cuja tendência tem sido de queda, o que faz prever uma redução (crescimento negativo) no 
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período de 2001 a 2009, sobretudo tendo em conta as projecções para 2020, como se pode 
observar no quadro 2. No mesmo sentido podemos dizer que o Norte concentra a maior 
percentagem de população jovem, cerca de 38%, ainda que maioritariamente concentrada no 
litoral, o que contrasta com os elevados índices de envelhecimento das sub-regiões do interior 
onde, uma vez mais, o Alto Trás-os-Montes se destaca, pela negativa, com um índice de 
envelhecimento superior à média nacional em 87% e mais de 200% da média da região Norte. 
Em concordância com estes resultados está o desequilíbrio observado na estrutura etária da 
população, com um crescimento esperado para a população acima dos 65 anos que se 
apresenta 38% acima da média nacional e, na orla dos 57%, da média observada na região 
Norte. E a evolução desta tendência será no sentido do agravamento destes valores, sobretudo 
tendo em atenção a desproporção que se observa entre a taxa de natalidade e de mortalidade, 
ou seja, não é feita a renovação demográfica. Em suma, a sub-região do Alto Trás-os-Montes 
apresenta uma dinâmica regressiva da população e um acelerado processo de despovoamento 
e desertificação. 

Quadro 2: Indicadores Demográficos 
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Portugal 10.292.999 10.632.482 114 9,8 9,8 15,3 17,6 115,5 3,3 10.489.000 
Região 
Norte 

3.655.662 3.745.507 176,0 9,2 8,4 15,6 15,5 99,3 2,5 3.725.000 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
220.958 

 
213.607 

 
26,2 

 
6,0 

 
12,6 

 
11,2 

 
24,3 

 
215,8 

 
-3,3 

 
199.000 

Fonte: Anuário Estatístico de Portugal, Instituto Nacional de Estatística (INE) (valores estimados). 
 
Dos valores extraídos do quadro 2 destacamos, como indicadores mais sintomáticos do 
comportamento futuro deste subsistema, o índice de envelhecimento e a projecção da 
população para 2020, que apresentamos, respectivamente, nos gráficos 1 e 2 que a seguir se 
apresentam. 
 

Gráfico 1: Índice de envelhecimento em 2009 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 2: Projecção da população para 2020 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
2.9.2. Subsistema económico-social 
A sustentabilidade económica e social desta região depende, por um lado, da evolução da 
estrutura da população, cujo comportamento é evidenciado pelos seus principais indicadores 
demográficos, enquanto garante de massa crítica suficiente para atrair e manter unidades 
económicas geradoras de riqueza e, por outro, da capacidade demonstrada para fazer a 
melhor utilização dos recursos disponíveis, nomeadamente a valorização do seu potencial 
endógeno. 
Todavia, como concluímos da análise aos principais indicadores demográficos, o desempenho 
ao nível da actividade económica não apresenta níveis animadores. A elevada tendência de 
desertificação deixa antever uma degradação do capital humano (intelectual) do território, o 
que torna cada vez mais difícil a mobilização de recursos para o desenvolvimento de unidades 
produtivas. 
Numa análise retrospectiva à história recente verifica-se que o início desta tendência coincidiu 
com a falência de uma agricultura de subsistência que, no período subsequente à adesão de 
Portugal à U.E. (ex-CEE), se viu forçada a ser definitivamente desmantelada em face das 
lógicas impostas pela PAC (política agrícola comum). Com efeito, o modelo de exploração 
agrícola que prevalecia em Portugal, ao norte de reduzida dimensão e com níveis de 
produtividade económica baixos, não tinha capacidade para gerar valor e criar emprego 
sustentável e, nessa sequência, desencadeou um êxodo dos campos, primeiro através de 
migrações internas, que deram origem às metrópoles de Lisboa e do Porto e, no início da 
década de 60 do século passado com o fenómeno da emigração, para os países mais 
evoluídos da Europa. O interior, em geral, e a NUT III do Alto Trás os Montes, em particular, 
conheceram o seu maior processo de erosão económico-social no período de maior 
intensidade da emigração, primeiro porque saíram da actividade agrícola os mais jovens e 
depois porque Portugal não teve a capacidade para empreender as reformas estruturais 
necessárias para um novo enquadramento da actividade agrícola, que estimulasse o 
aparecimento de uma classe empresarial inovadora e com capacidade de gestão. Ora, num 
território, onde uma parte significativa da actividade económica tinha raízes na agricultura, o 
seu abandono representou uma perda significativa de rendimento gerado pela produção de 
bens agrícolas e, também, um êxodo para as cidades que, como anteriormente foi referido, já 
se iniciara na década de 60 do século passado com o fenómeno da emigração, 
designadamente para os países mais evoluídos da Europa.  
Numa análise objectiva verifica-se que o interior norte é culturalmente marcado pela concepção 
do pequeno proprietário rural, conservador e avesso ao risco empresarial e sem qualificação 
escolar, ou mesmo experimental, para desenvolver actividades no âmbito do sector secundário 
da actividade económica. De resto, grande parte das actividades instaladas no âmbito do 
sector terciário tem natureza pública e inscrevem-se nos sectores da Administração do Estado 
(Saúde, Educação, Justiça, Segurança Pública e Forças Militarizadas e Administração Local) 
que, em regra, têm sido uma componente indispensável da manutenção do tecido económico-
social desta região do Alto Trás-os-montes. 
Nesta circunstância, quando se analisa a evolução ao nível do rendimento, verificamos que o 
PIB per capita da sub-região do Alto Trás-os-Montes apresenta um comportamento muito 
divergente da média nacional e da média da região Norte, como se pode observar no quadro 3. 
Esta observação intensifica-se se analisarmos a estrutura regional do PIB, cujas componentes 
têm um peso relativo insignificante, tanto numa perspectiva regional como nacional. 
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Quadro 3: Estrutura e comportamento do PIB 
PIB a preços de mercado 
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 122.270 129.308 135.434 138.582 144.128 149.123 155.446 155.446 155.446 
Região 
Norte 

35.226 37.609 38.835 39.056 40.415 41.799 43.511 45.887 47.135 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
1.629 

 
1.717 

 
1.775 

 
1.855 

 
1.994 

 
2.114 

 
2.197 

 
2.289 

 
2.249 

PIB per capita a preços de mercado 
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 11.957 12.563 13.062 13.273 13.724 14.136 14.686 14.653 14.634 
Região 
Norte 

9.697 10.288 10.554 10.550 10.866 11.198 11.631 12.254 12.585 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
7.345 

 
7.771 

 
8.041 

 
8.401 

 
9.044 

 
9.619 

 
10.052 

 
10.546 

 
10.443 

 
Estrutura regional do PIB (%) 
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Região 
Norte 

28,8 29,1 28,7 28,2 28,0 28,0 28,0 29,5 30,3 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

Níveis Relativos do PIB per capita (Índice Portugal =100)
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Região 
Norte 

81,1 81,9 80,8 79,5 79,2 79,2 79,2 83,6 86,0 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
61,4 

 
61,9 

 
61,6 

 
63,3 

 
65,9 
 

 
68,0 
 

 
68,4 

 
72,0 

 
71,4 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Tal como os níveis do rendimento, também a produtividade, cujos valores estatísticos se 
apresentam no quadro 4, surge com elevado grau de disparidade, quer em relação à média 
nacional quer na sua posição relativa dentro da região Norte, com um contributo que se situa 
na ordem dos 1% a nível nacional e de 5% no plano regional. 
A competitividade da sub-região do Alto Trás-os-Montes está muito dependente da sua 
capacidade para resolver um esforço de aproximação dos níveis de produtividade e de 
utilização dos recursos, quer em relação à média nacional quer da própria região onde se 
insere. 

Quadro 4: Valor Acrescentado Bruto (VAB) e produtividade do trabalho 
VAB a preços correntes (milhões de €)  
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 106.545 112.817 117.751 120.465 125.310 128.363 133.055 139.827 143.862 
Região 
Norte 

30.695 32.812 33.764 33.950 35.139 35.980 37.244 39.351 40.742 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
1.420 

 
1.498 

 
1.544 

 
1.612 

 
1.734 

 
1.820 

 
1.884 

 
1.963 

 
1.944 

Produtividade aparente do trabalho (milhares de €) 
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 21,2 22,0 22,9 23,5 24,5 25,2 26,0 27,3 28,0 
Região 
Norte 

17,5 18,3 19,0 19,3 19,9 20,5 21,2 22,4 23,3 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
14,0 

 
14,5 

 
15,4 

 
16,2 

 
17,0 

 
17,1 

 
18,1 

 
19,0 

 
18,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE). 
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Para melhor se ilustrar o comportamento do PIB e da produtividade, com valores que divergem 
de forma significativa da média nacional e dos observados na região norte, apresentamos nos 
gráficos 3, 4 e 5 as respectivas tendências. 
 

Gráfico 3: Comportamento do PIB a preços de mercado 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Gráfico 4: Comportamento do VAB a preços correntes 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Gráfico 5: Comportamento da produtividade aparente do trabalho 
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 Fonte: Elaboração própria. 
 
No que respeita aos indicadores de educação e formação os valores são, à partida, 
significativamente mais próximos dos referenciais nacionais e regionais (NUT II – região norte). 
As dinâmicas observadas ao longo dos anos são, como se pode observar a partir da análise ao 
quadro 5, bastante positivas quando comparados com os valores a nível nacional e na própria 
região onde se insere. Para tal muito terá contribuído o forte investimento que tem sido feito, ao 
das três últimas décadas, na qualificação e formação dos recursos humanos, tendo sido criada 
uma rede de ensino superior que foi, seguramente, até hoje, o instrumento mais poderoso de 
política regional. 
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Porém, e ainda que ao nível do emprego sejam visíveis as melhorias verificadas ao nível da 
escolaridade média da população empregada, o investimento realizado em matéria de 
qualificação e formação da população não tem sido acompanhado pela oferta de oportunidades 
de emprego, com particular acuidade nas regiões do interior. Esta falta de capacidade da 
região para criar um mercado de trabalho activo e exigente tem dado origem a fortes 
movimentos migratórios para o litoral o que, de resto, está patente nos indicadores 
demográficos analisados. 
Esta menor aposta na mão-de-obra qualificada é também observável ao nível do rendimento 
médio auferido como remuneração do trabalho, em que o valor médio se apresenta abaixo do 
registado na região Norte e, também, a nível nacional. Este é mais um factor que converge 
negativamente para a fixação do seu capital humano mais qualificado no território da região do 
Alto Trás-os-Montes. 
 

Quadro 5: Educação, formação e emprego 
Taxa de analfabetismo % (Sensos 2001) 
 1991 2001
Portugal 11,01 9,03 
Região Norte 9,94 8,34 
Alto Trás-os-Montes 18,21 15,81 
Taxa bruta de escolarização no ensino secundário (%) 
 2004/2004 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Portugal 117,4 116,6 118,0 121,3 
Região Norte 114,5 114,2 115,6 118,8 
Alto Trás-os-
Montes 

123,0 121,7 123,2 133,9 

População empregada por localização geográfica (milhares de indivíduos) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 5.030 5.121 5.151 5.121 5.117 5.100 5.126 5.125 5.147 
Região 
Norte 

1.758 1.795 1.781 1.763 1.761 1.752 1.759 1.755 1.752 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
101 

 
103 

 
100 

 
99 

 
102 

 
106 

 
104 

 
103 

 
103 

Proporção da população empregada por conta de outrem com ensino superior (%) 
 2004 2005 2006 2007 
Portugal 10,7 11,8 12,6 13,2 
Região Norte 8,0 9,6 10,0 10,7 
Alto Trás-os-Montes 6,9 8,5 9,1 9,5 
Ganho médio trabalho (€) 
 2004 2005 2006 2008 
Portugal 877,5 907,2 934 1.008 
Região Norte 751,7 785,2 805,7 877,3 
Alto Trás-os-Montes 649,4 660,5 686,9 739 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE). 
 
Com relação à estrutura do tecido empresarial evidenciam-se divergências significativas, quer 
entre a região Norte e o padrão nacional quer a nível intra-regional, como se alcança através 
da análise do quadro 6 e aos gráficos 6 e 7. O peso relativo das empresas localizadas nesta 
sub-região é insignificante, ao situar-se abaixo de 1% relativamente ao total nacional, tanto em 
pessoal ao serviço como em volume de negócios, e dos 3% relativamente ao seu contributo 
para a região Norte (NUT II).  
Este é, com forte probabilidade, o elemento mais preocupante quando se faz a abordagem das 
condições de sustentabilidade, uma vez que o emprego gerado por actividades económicas de 
natureza privada, pela sua reduzida dimensão, faz depender a região do Alto Trás-os-Montes 
do emprego público que, em si mesmo, não assegura condições de sustentabilidade 
económico-social. 
 
Quadro 6: Estrutura do tecido empresarial 
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Empresas 
 Pessoal ao Serviço (n.º indivíduos) Volume de Negócios (milhares €) 

Total Indústria Comércio Total Indústria Comércio 
Portugal 3.831.034 818.418 871.289 354.305.174 83.027.443 136.170.999
Região 
Norte 

1.286.828 417.907 284.165 94.949.430 29.404.378 37.994.892 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
37.785 

 
4.878 

 
10.868 

 
2.201.277 

 
400.470 

 
1.099.797 

Importância relativa face ao total nacional 
Pessoal ao Serviço (n.º indivíduos) Volume de Negócios (milhares €) 
 Total Indústria Comércio Total Indústria Comércio 
Portugal 100 100 100 100 100 100 
Região 
Norte 

33,59 51,06 32,61 26,80 35,42 27,90 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
0,99 

 
0,60 

 
1,25 

 
0,62 

 
0,48 

 
0,81 

Importância relativa face à região Norte 
Pessoal ao Serviço (n.º indivíduos) Volume de Negócios (milhares €) 
 Total Indústria Comércio Total Indústria Comércio 
Região 
Norte 

100 100 100 100 100 100 

Alto 
Trás-os-
Montes 

 
2,94 

 
1,17 

 
3,83 

 
2,32 

 
1,36 

 
2,89 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE). 
 

Gráfico 6: Importância do peso relativo do pessoal ao serviço face ao total nacional 
(n.º indivíduos) 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Gráfico 6: Importância do peso relativo do pessoal ao serviço face à região norte 
(n.º indivíduos) 
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Fonte: Elaboração própria. 
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2.9.3. Subsistema político-institucional 
A política regional não tem em Portugal um quadro institucional que se posicione ao mesmo 
nível de legitimidade política dos patamares local e central. A excepção é relativa aos Açores e 
à Madeira onde as autonomias regionais permitiram desenvolver políticas regionais autónomas 
das decisões da Administração Central do Estado. É por esse facto que, em Portugal, se faz 
uma caracterização da intervenção institucional ao nível regional como sendo suportada num 
modelo de desconcentração de competências e não de descentralização. Por isso, o modelo 
assente nas CCDR’s, coincidente com cinco Regiões Plano depende directamente do Governo 
e é tutelado por um Ministro que, num quadro de articulação interministerial, desconcentra, ao 
nível de cada Região Plano, as políticas ministeriais com enfoque regional (economia, 
ambiente, agricultura, ordenamento do território, etc.). 
Com a adesão de Portugal à ex-CEE o país passou a ter acesso aos fundos estruturais, ao 
tempo concentrados em três grandes eixos de intervenção: Feder (fundo europeu de 
desenvolvimento regional), Feoga (fundo europeu de orientação e garantia agrícola) e F.S.E. 
(fundo social europeu). A gestão desses fundos, designadamente do FEDER, foi feita através 
das ex-CCR’s (comissões de coordenação regional), actualmente CCDR’s (comissões de 
coordenação de desenvolvimento regional), cuja mudança de designação pouco ou nada 
alterou em relação às suas funções e competências substantivas.    
É neste âmbito que a elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), no seio da 
Direcção Geral de Desenvolvimento Regional (DGDR), criada em 1983, viria a marcar a 
abertura formal e o consequente vínculo a uma estratégia global do território. De elaboração 
obrigatória para cada período de programação dos fundos estruturais, com inicio no período de 
1986-1990, as questões da territorialização das realizações e dos problemas ganham uma 
dimensão que não haviam experimentado até então. Por isso, e não obstante os seus 
resultados se terem manifestado bastante aquém daquilo que era esperado, com as limitações 
inerentes ao facto de as intervenções serem decididas ao nível da Administração Central, ainda 
que de modo desconcentrado, nada lhe retirará o mérito de ser considerado uma referência 
histórica na evolução das políticas públicas de base territorial em Portugal. 
A intenção de dar novo corpo às políticas de base territorial é igualmente expressa na estrutura 
orgânica criada, em 1985, para o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), ao 
dotá-lo de uma configuração de natureza claramente desconcentrada, a partir de cinco regiões 
plano (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), com o objectivo de se vir a 
constituir num verdadeiro potencial da territorialização de políticas públicas de [12]: 
i. Promoção e reforço da coordenação e convergência das políticas sectoriais e 
regionais, nomeadamente no que respeita a instrumentos de política fiscal, de emprego, de 
formação profissional e protecção social; e 

ii. Para a criação das condições necessárias à dinamização do investimento produtivo e 
de capital humano com o objectivo de se procurar ultrapassar as vulnerabilidades estruturais 
das regiões mais deprimidas. 

No entanto, os efeitos das políticas públicas no desenvolvimento regional davam sinais de 
ficarem aquém do expectável. Por exemplo, os resultados da avaliação do período de 1986-
1990, que marca a fase de negociação com as autoridades comunitárias, deixam antever as 
nossas debilidades no campo da planificação regional, ao colocar em evidência a consagração 
do primado das infra-estruturas em acessibilidades, no plano nacional, e que haveriam de 
marcar os sucessivos períodos de programação, ou seja, toda uma lógica que sobrevalorizou 
sempre a componente das infra-estruturas. A tentativa de inversão desta tendência com o 
primeiro Quadro Comunitário de Apoio (QCA I) em nada mais resultou do que na disseminação 
dos Fundos Estruturais pelos municípios e, consequentemente, em mais investimento em infra-
estruturas [12]. As dificuldades então encontradas e não ultrapassadas e o carácter insuficiente 
do quadro orientador inicialmente definido, muito suportado em objectivos genéricos, permitiu 
constatar que, não obstante o facto de no então PIDDAC (Plano de Investimento e 
Desenvolvimento da Administração Central) se ter registado que, pelo menos, 60% deveria 
estar subordinado a objectivos de base regional, tal objectivo não terá passado de uma simples 
intenção sem quaisquer resultados práticos [19]. 
Com o segundo QCA, que vigorou no período de 1995-1999, procurou-se introduzir algumas 
novidades em matéria de políticas territoriais, nomeadamente no que respeita à gestão global 
dos Fundos Estruturais, que passa a ser feita a partir de Programas Regionais (POR) e 
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Sectoriais (POS) e com uma componente de acção orientada para o reforço da competitividade 
regional, através da implementação de acções que extravasam o Município e obrigam à 
intervenção de outro tipo de agentes, com destaque para as Associações de Municípios, 
Fundações, Associações Empresariais e de Desenvolvimento Local, de entre outras. Esta nova 
tipologia dos POR pretendia-se que fosse em articulação com o Programa de Promoção do 
Potencial de Desenvolvimento Regional (PPDR) que, sem embargo ser de âmbito nacional, 
havia sido desenvolvido com o objectivo de promover o potencial de desenvolvimento 
endógeno das regiões, a partir da revitalização do mundo rural e do interior do país. Desta 
programação sobressaem objectivos de correcção das assimetrias regionais, a partir da 
promoção e reforço da componente empresarial de base regional e local e da promoção da 
melhoria da qualidade de vida. São-lhe atribuídas consequências positivas e que revelam 
alguma continuidade, confirmada pelos resultados da avaliação do terceiro QCA, ainda que, 
infelizmente, nenhuma delas se situe nesta sub-região [12]. 
Para estes resultados menos positivos muito terá contribuído o difícil papel que foi dado às 
Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR), pelas dificuldades então 
criadas ao nível do seu reconhecimento regional e que se traduziu nalgumas das debilidades 
que foram persistindo em matéria de territorialização de políticas públicas. Consideradas, 
durante muito tempo, como as detentoras do conhecimento estratégico das regiões que 
representavam eram o elemento chave na definição e consolidação do planeamento regional. 
Porém, o longo processo de debate sobre a regionalização e a sua posterior reprovação em 
referendo constituiu um importante revés na trajectória que lhe havia sido traçada. Por outro 
lado, estas indefinições contribuíram para estimular o aparecimento e desenvolvimento de 
associações empresariais e locais e para um maior apetrechamento dos Municípios. Estas 
dificuldades marcaram a actuação da CCDR do Norte onde foram sempre bem visíveis as 
divergências de interesses entre interior e litoral, o que muito contribuiu para dificultar a sua 
liderança e intensificar a tensão com os Municípios e Associações de Municípios [12]. 
Porém, e no que respeita à avaliação dos resultados da política regional, baseada na utilização 
dos Fundos Estruturais, enquanto instrumento fundamental das políticas de coesão, não se 
conhecem evidências credíveis quanto à sua utilização para que possamos avaliar a existência 
de processos de convergência entre as regiões portuguesas ao nível das NUT II e NUT III por 
insuficiências estruturais do sistema nacional estatístico. Uma avaliação objectiva sobre os 
impactos produzidos pelos Fundos Estruturais, na perspectiva da sua utilização como 
instrumentos de política de coesão, exigia informação acerca do período de 1988 a 200684 [12]. 
Contudo, a informação disponibilizada permite-nos, pelo menos, concluir que os diferentes 
QCA foram pródigos em diversidade de instrumentos de apoio directo à actividade produtiva e 
à modernização do tecido empresarial em Portugal, como se pode concluir da análise ao 
quadro 7, que a seguir se apresenta.  
 

Quadro 7: Síntese dos instrumentos em acção e orçamento para os diferentes QCA 
QCA I (1989-1993) QCA II (1994-1999) QCA III (2000-2006) 

Programas 
PNICIAP 
SIBR 
SIFIT 
SIPE 
PEDIP I 
SIMC 
SIJE 

PO Modernização Tecido Económico 
PEDIP II 
PO Promoção do Potencial de 
Desenvolvimento Regional 
   RIME I 
   RIME II  
   SIR 
LEADER 
ILE 
  

PO Economia 
   PRIME 
   SIVETUR 
   SIME e SIME – Inovação 
   SIPIE 
   PITER II 
   Programa QUADROS 
   SICE 
   IDEIA 
   NEST 
   NITEC 

                                                      
 
 
84 No ano de 2006 concluiu-se a execução do III QCA, estando agora em curso o IV, para o período de 
2007-2013. 
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   URBCOM 
   SIED 
LEADER + 
ILE 

Fonte: Elaboração própria 
 
De entre eles merecem destaque, no plano regional, o SIBR, no QCA I, os instrumentos 
integrados no PO (Programa Operacional) Promoção do Potencial de Desenvolvimento 
Regional, do QCA II, e o PO Economia, do 3.º QCA, pela sua forte orientação para a 
componente da competitividade local. De salientar que o QCA III foi desenvolvido e negociado 
sob o objectivo central da coesão social, económica e territorial, sendo esta aquela a que viria 
a ser assumida como prioritária, ao ser-lhe afectado 55% do orçamento global, ou seja, 1.790 
milhões de € para apoiar a valorização do território e da posição geoeconómica do país e 9.583 
milhões de € para a promoção e desenvolvimento sustentável das regiões [26]. 
Contudo, no plano dos objectivos de territorialização das políticas merecem destaque as 
Iniciativas Locais de Emprego (ILE), por se terem convertido num instrumento de apoio à 
fixação de pessoas, que criaram o seu próprio emprego e dinamizaram actividades integradas 
nas economias locais e o Regime de Incentivos às Micro Empresas (RIME), que se 
consubstanciou na primeira e mais importante iniciativa de disseminar, pelos territórios mais 
carenciados, a componente do empreendedorismo e, com isso, a constituir um importante 
factor de desenvolvimento local a partir do desenvolvimento de actividades produtivas. 
No plano das políticas orientadas para a valorização do mundo rural destacamos o Programa 
LEADER, enquanto importante suporte para a territorialização (capacidade de intervenção 
directa na dinamização do território) de políticas públicas de incidência fortemente 
descentralizada pela via do apelo à criação de associações de desenvolvimento local [12]. A 
sua intervenção destacou-se pelo apoio a projectos em infra-estruturas de recreio e lazer, 
serviços de proximidade e promoção turística e, ainda que com significado mais reduzido, a 
valorização de produtos agro-alimentares locais e de turismo em espaço rural. 
 
 
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

a) Interpretação dos resultados 
Tomando como base as fontes utilizadas para a recolha das nossas observações permitem-
nos retratar as dinâmicas e características do modelo territorial (ordenamento do território) 
desta sub-região e de que destacamos: 

i. O forte contraste entre o litoral denso, urbanizado e industrializado e o interior em 
processo de despovoamento, envelhecimento e com uma forte matriz rural em acelerado 
processo de declínio; 

ii. Uma forte concentração da população no litoral, com uma elevada densidade de 365 
hab/km2 em contraponto com a desertificação do interior, que apresenta uma densidade de 
36 hab/km2 [5]; 

iii. Uma zona de características acentuadamente rurais, que corresponde ao território do 
Interior e abrange cerca de 2/3 do território, fortemente marcada por uma grande 
dependência de um sector agrícola em declínio, com escassa oferta de serviços e que 
integra uma rede de pequenos centros urbanos, de que constituem excepção as cidades de 
Bragança, Chaves e Vila Real [5];  

iv. Uma rede urbana complementar que não evidencia capacidade para garantir a 
necessária articulação entre o ordenamento territorial e a preservação de recursos naturais 
e, ainda menos, a função de pólos de integração funcional e de coesão social, como 
elementos fundamentais de sustentabilidade económica e ambiental deste vasto território; 

v. Verificámos que a estrutura do tecido empresarial é frágil e tem um peso relativo muito 
reduzido, quer em relação ao país quer relativamente à região Norte onde se insere. Nesta 
concordância é sabido que um dos factores que pondera na localização de novas empresas 
tem a ver com a disponibilidade de recursos humanos, ou seja, a estrutura empresarial 
surge como uma consequência da capacidade demonstrada pela região para assegurar o 
necessário equilíbrio entre as exigências das actividades empresariais e a capacidade da 
região para responder a tais exigências;  
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vi. No plano institucional nunca existiram plataformas para garantir a implementação das 
políticas públicas de forma autónoma e os organismos desconcentrados, com particular 
enfoque para a CCDRN, não têm feito uma gestão dos instrumentos de política regional 
com efeitos visíveis no combate às assimetrias e à promoção da coesão territorial. No final 
de 20 anos de Programas comunitários com vista ao combate às assimetrias e à promoção 
da coesão o que se verifica são maiores diferenciais de desenvolvimento, cujo principal 
sintoma é a degradação dos indicadores demográficos; 

vii. Em relação à execução de obras públicas com impacto nos custos de contexto da 
actividade empresarial não têm sido identificados investimentos que revelem uma aposta do 
Poder Central na concretização dessas infra-estruturas. As assimetrias a este nível são 
evidentes, já que se assiste a uma tendência de concentrar os grandes investimentos 
públicos nos grandes centros urbanos do litoral em detrimento de investimentos de 
modernização e reforço da competitividade nos territórios do Interior; 

viii. Pode, pois, concluir-se que nem esta nem uma qualquer outra sub-região do interior 
terá beneficiado de factores de discriminação positiva, no quadro da implementação das 
políticas públicas, que tenham permitido cumprir o objectivo da diminuição das assimetrias 
de desenvolvimento e de reforço da coesão territorial, como, de resto, seria expectável, na 
medida em que as questões da coesão social e territorial têm estado sempre na base da 
negociação dos Fundos Estruturais; e 

ix. O país usou a sua localização periférica para beneficiar de ajudas ao desenvolvimento 
junto da Comissão Europeia e a Região Norte utilizou os baixos níveis de desenvolvimento 
atestados pelos indicadores, em boa parte influenciados pelos deprimentes resultados dos 
territórios do Interior, para, em seguida, não utilizar esses recursos para combater o 
permanente agravamento dos diferenciais de desenvolvimento. 

b) Perfil da região e linhas de orientação futuras 
O território correspondente à sub-Região do Alto Trás-os-Montes apresenta como 
características mais salientes um despovoamento das suas zonas rurais, que representam a 
quase totalidade do território, acompanhado de um elevado índice de envelhecimento. Estes 
factores impedem o território de dispor da massa crítica necessária, quer no plano quantitativo 
quer no qualitativo, que permita sustentar dinâmicas empresariais activas e o aparecimento de 
uma economia competitiva, designadamente quanto à valorização dos seus recursos 
endógenos. A inexistência de massa crítica tem reflexos na capacidade de mobilização de 
recursos financeiros que sustentem projectos de maior envergadura e com efeito indutor no 
funcionamento da economia regional. Daí que os recursos endógenos, sempre que se 
apresentem como boas oportunidades de investimento, sejam aproveitados por capital de fora 
que os “”importa” e utiliza para incorporar na cadeia de valor e deles retirar, fora da região, a 
maior parte do valor acrescentado. Esta lógica impediu a fixação de pessoas e o 
desenvolvimento de dinâmicas demográficas compagináveis com uma lógica de 
sustentabilidade. Entrou-se, por assim dizer, num ciclo vicioso de pobreza, uma vez que a 
ausência de massa crítica inibe o aparecimento de investimentos e a sua não promoção 
conduz a diminuição do povoamento e a um fluxo migratório dos mais novos em busca de 
oportunidades. É nessa senda que os modelos de desenvolvimento económico, sobretudo o de 
inspiração neokeynesiana, estabelecem com condição essencial para se iniciar um ciclo de 
desenvolvimento a existência de um investimento autónomo (público) que “puxe” a economia a 
um patamar mínimo de sustentabilidade, a partir do qual o investimento induzido garante a 
manutenção de taxas de crescimento da riqueza, sem a qual não há desenvolvimento.  
Na verdade, falamos de uma região que apresenta níveis de intensidade e dinamismo 
empresarial reduzidos, de baixa especialização produtiva e, consequentemente, reduzido 
dinamismo económico e social. Os recursos existentes são, portanto, escassos, o que a torna 
vulnerável ao emprego público. Esta é a principal razão para a tendência negativa que tem 
vindo a ser registada no subsistema económico. As características demográficas têm 
comprometido o desempenho económico desta sub-região o que evidencia o carácter 
imperativo e inadiável quanto à necessidade de inverter o curso das políticas públicas. 
Estes efeitos são, como sempre, sistémicos, pelo que, a falta de oportunidades de emprego, 
nomeadamente de empregos que proporcionem bons rendimentos, de adequadas infra-
estruturas, em particular nas áreas da saúde e dos transportes, têm estado na origem dos 
fortes movimentos migratórios, numa primeira fase dentro da própria sub-região e mais 
recentemente em direcção ao litoral. 
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Por outro lado, a componente endógena desta região não tem sido convenientemente 
explorada. Por um lado, o facto de uma parte significativa do território ser área protegida, aquilo 
que se propunha ser uma oportunidade transformou-se numa ameaça, tornando mais difícil, se 
não mesmo impossível, a promoção de alguns investimentos, ao mesmo tempo que não foram 
potenciados os factores intrínsecos à protecção da natureza, do ambiento e dos ecossistemas. 
A gestão dos II e III Quadros Comunitários de Apoio (QCA’s), não foi orientada para inverter 
este curso, antes contribuindo para uma crescente litoralização dos investimentos e para o 
agravamento das assimetrias intraregionais.   
Por tudo isso, a sub-região do Alto Trás-os-Montes surge-nos classificada como uma das oito 
NUT III menos desenvolvidas e a incluir o grupo das quatro de mais baixo índice de coesão a 
nível nacional [7]. 
Ora, assumindo que são as diferentes dimensões em análise que concorrem para o 
desenvolvimento sustentável será, também, da acção conjunta das diferentes variáveis que as 
compreendem que será assegurado o necessário equilíbrio. No entanto, como as variáveis 
demográficas se apresentam em claro desequilíbrio, a sustentabilidade demográfica parece 
comprometida e, nessa medida, colocam-se em desequilíbrio as restantes variáveis 
(subdimensões). Ou seja, resulta claro que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável 
exigem uma interacção equilibrada entre as diferentes componentes das suas subdimensões. 
Nesta circunstância, e em conformidade com a teoria do desenvolvimento endógeno, entendida 
como uma estratégia para o desenvolvimento de acções que visem a promoção da capacidade 
de utilização do potencial endógeno, exige-se uma intervenção concertada dos poderes 
públicos e privados no sentido de criarem um ambiente económico e institucional de 
cooperação entre as diferentes forças, de âmbito local e nacional, ainda que liderado pela 
comunidade local. 
Impõe-se, por isso, um processo de mudança que poderá passar, por exemplo, pela definição 
de acções a desenvolver a partir da constituição de redes de cooperação locais articuladas e 
apoiadas pelo Poder Central. Uma convergência de vontades e de atitudes a partir da região e 
da promoção do seu potencial endógeno, como o ponto de partida para a criação de iniciativas 
locais, com base em recursos específicos, com o objectivo de ganhar massa crítica 
(capacidade instrumental) para atrair investimento exterior ao território. 
Entendemos, portanto, que a sustentabilidade da sub-região do Alto Trás-os-Montes 
dependerá da sua capacidade para atingir a dimensão económica e social crítica que lhe 
garanta um patamar crítico de competitividade que será, em grande medida, determinado pela 
sua capacidade para fazer a melhor utilização dos recursos disponíveis. 
É neste âmbito que a sua geografia, o património histórico, cultural e gastronómico se 
oferecem como os recursos endógenos básicos, a par de matérias-primas do sector extractivo, 
sujeitas a uma procura crescente nos mercados internacionais, para que agentes individuais e 
colectivos, do sector público e privado, actuem de forma concertada para explorar e 
desenvolver bolsa de empresas com grande qualidade e competitividade e que vão do sector 
do turismo gastronómico e de natureza à extracção de minerais e à produção de energia e de 
produtos de qualidade superior.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
Da análise que desenvolvemos ao longo do trabalho extraíamos algumas conclusões e 
comentários que passamos a elencar, sem que a sua ordenação seja submetida a qualquer 
escala de importância ou de urgência de aplicação: 

i. O despovoamento da sub-região do Alto Trás-os-Montes inicia-se no final da 
década de 50 do século passado e, nos últimos 50 anos, não houve políticas públicas que 
invertessem essa tendência e, pelo contrário, tem havido uma concentração do esforço de 
investimento do Estado nas áreas mais desenvolvidas do país; 

ii. O despovoamento teve suporte em fluxos migratórios internos e externos, com 
origem nos grupos etários mais jovens e no início da idade activa, que assim condenaram o 
território a um envelhecimento acelerado e à rarefacção da sua massa crítica, tanto em 
quantidade como em qualidade; 

iii. O modelo institucional vigente não evoluiu desde há quase 40 anos, assentando 
num poder Central que absorve a quase totalidade os recursos do Estado e um poder local 
disseminado por uma profusão de Municípios que não têm dimensão para suportar 
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programas de desenvolvimento regional. A reestruturação administrativa do país tem sido 
adiada, por um lado pelo efeito político que tem e, por outro, pelos interesses instalados que 
se alimentam e exaltam o bairrismo local como força de bloqueio a qualquer mudança; 

iv. Os recursos endógenos ou não são valorizados ou, quando o são, representam a 
menor fracção da cadeia de valor. Esta iniquidade tem cerceado as possibilidades de 
acumulação de capital na região sem as quais não há condições de financiamento de 
investimentos de maior dimensão e com efeito indutor; 

v. As políticas de incentivos ao investimento não têm sido específicas para a região 
mas de carácter nacional, excepcionando-se a gestão de programas vocacionados para o 
apoio à construção e modernização de infraestruturas que têm sido coordenados pela 
CCDRN e com intervenção directa das plataformas municipais; 

vi. Mesmo assim, a região norte (NUT II) tem sido beneficiada pelos instrumentos 
financeiros da U.E. pelo facto de apresentar níveis de desenvolvimento muito abaixo da 
média comunitária, níveis esses que são, em boa parte, determinados pelos indicadores dos 
territórios menos desenvolvidos, com especial ênfase para a sub-região do Alto Trás-os-
Montes; 

vii. Impõe-se um modelo institucional diferente, que concentre programas integrados 
de desenvolvimento com o objectivo de combater, com eficácia, as assimetrias regionais, 
cujo resultado será, numa primeira fase, de menor crescimento – fase da criação de 
condições para o desenvolvimento sustentável – mas que virá a ser compensado por ritmos 
de crescimento maiores dado o patamar de partida; 

viii. Os eixos prioritários para a implementação de políticas de desenvolvimento estão 
identificados colocando-se o sector do turismo da natureza e ambiental como uma 
prioridade, a produção de energias limpas, a produção de produtos agrícolas e pecuários de 
qualidade e, ainda, indústrias e serviços que utilizem o conhecimento, dado o facto da 
população jovem se concentrar na frequência do ensino superior em áreas tecnológicas; 

ix. Criar uma rede de cidades de média dimensão, articuladas com o lado de lá da 
fronteira, potenciando as oportunidades de um mercado de dimensões significativamente 
maiores e criando novas centralidades.   
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RESUMO 
Os Municípios necessitam de informação georreferenciada actualizada e fidedigna para 
concretizar as políticas de ordenamento do território e de urbanismo. Em particular, a 
informação sobre a localização, os limites e a titularidade da propriedade imobiliária é 
imprescindível para suporte às suas actividades de planeamento, gestão e apoio à decisão. 
O Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio, fixa a cartografia a utilizar nos 
instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de quaisquer condicionantes. 
Estabelece a cartografia de referência a utilizar (cartografia topográfica, cartografia temática de 
base topográfica oficial ou cartografia hidrográfica oficial) e, na ausência desta, impõe a 
utilização de cartografia homologada. A informação cadastral a utilizar é a que consta da 
cartografia cadastral do cadastro predial, sempre que disponível. É, ainda, determinado que as 
peças gráficas de todos os planos sejam elaboradas em suporte digital e formato vectorial e, 
sempre que possível, estruturadas em SIG. 
O estudo que aqui se apresenta, teve como objectivo a caracterização dos Municípios do 
Algarve no que diz respeito à cartografia que utilizam e, especificamente, à utilização que é 
dada à informação cadastral. Nesse âmbito, foi realizado um inquérito por questionário e 
enviado aos 16 Municípios do Algarve. Os dados recolhidos permitem identificar necessidades 
em matéria de cartografia e cadastro e dificuldades na aplicação do Decreto Regulamentar n.º 
10/2009. 
Palavras-chave: Cadastro, Cartografia, Instrumentos de Gestão Territorial 
 
 
INTRODUÇÃO 
Depois de um período em que ao nível do planeamento a primazia era dada aos aspectos 
económicos, sobretudo até aos anos 70 e início dos anos 80, altura em que é publicado o 
Relatório Brundtland (publicado sob o nome “O nosso futuro comum”), nos anos 90 a ênfase é 
definitivamente colocada no desenvolvimento de forma sustentável, de forma a evitar (ou pelo 
menos minimizar) a delapidação dos recursos, designadamente os naturais, numa perspectiva 
de salvaguarda dos mesmos para as gerações vindouras [1].  
Em Portugal, são exemplos desta viragem, a Lei de Bases da Política de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto), ao estabelecer como fins dessa 
política o “aproveitamento racional dos recursos naturais, a preservação do equilíbrio 
ambiental, a humanização das cidades e a funcionalidade dos espaços edificados” e, ainda, a 
“defesa e valorização do património cultural e natural”, e a Estratégia Nacional para o 
Desenvolvimento Sustentado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de 
Agosto).  
De forma a integrar os princípios do desenvolvimento sustentável no planeamento ao nível 
local Isabel Ramos [1], citando DETR (1998), refere que a metodologia a adoptar deve 
incorporar as seguintes características: 
− interactiva, no sentido em que os objectivos determinados e definidos como ponto de 
partida serão a base das opções estratégicas e das políticas a implementar;  
− selectividade, já que algumas decisões são mais importantes do que outras na 
determinação de políticas de desenvolvimento a incorporar nos planos; o que é acessório virá 
por acréscimo, para reforçar a estratégia escolhida;  
− estabelecimento de relações com um conjunto alargado de interesses, uma vez que o 
planeamento deve ser concertado e articulado com outras iniciativas, de forma a alcançar o 
desenvolvimento sustentável. 



 
 

568 
 

Segundo a mesma autora [1], citando novamente DETR (1998), tendo por base estas 
características, a metodologia proposta para a integração do desenvolvimento sustentável na 
preparação de planos a nível local passa por quatro fases fundamentais:  
1. clarificar os aspectos e objectivos mais importantes: identificar os aspectos mais 
importantes na área em estudo; consultar o maior número possível de identidades e agentes, 
grupos de interesse e a comunidade local de um modo geral, sobre os assuntos e 
preocupações a nível local; tentar ser o mais específico possível no que se refere às questões 
ambientais, sociais e económicas; 
2. identificar indicadores e metas a alcançar: a partir dos objectivos ambientais, económicos e 
sociais anteriormente definidos, é necessário construir indicadores (estreitamente relacionados 
com aqueles objectivos) e as metas a alcançar (o que dará um sentido de mudança que se 
pretende); 
3. desenvolver opções estratégicas: há que seleccionar as áreas de decisão estratégicas e 
delinear opções estratégicas a longo prazo, com base nas potencialidades da área. Os efeitos 
possíveis destas opções (uma avaliação que deverá ser parte integrante da preparação do 
plano) devem ser clarificados de acordo com os objectivos-chave inicialmente determinados e 
as suas conclusões apresentadas logo no início do plano, para que se tenha uma visão global 
dos seus potenciais impactes; 
4. delinear políticas e propostas de acção que ajudem a  implementar a estratégia global. 
As fases anteriormente referidas vão ao encontro dos passos metodológicos propostos por 
Bogetoft e Pruzan (1991), que consideram qualquer processo de planeamento um processo de 
tomada de decisão, onde o importante é que o decisor possa decidir de forma o mais 
informada possível [1]. 
De acordo com Rui Pedro Julião [2], todos os intervenientes no processo de gestão e decisão 
territorial (….), sentem cada vez maiores dificuldades ao tentar conjugar a multiplicidade de 
perspectivas necessárias para uma abordagem territorial integrada e coerente. Conforme 
defende José Mendes (1993), citado pelo mesmo autor [2], o processo de planeamento 
apresenta-se extremamente dependente de informação. A maior dificuldade centra-se nas 
questões relacionadas com a informação de apoio à decisão; na sua aquisição, na 
compatibilização e integração, na análise e modelação, na representação, na apresentação e 
visualização e na posterior interpretação. 
No Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal [3] reconhece-se que a 
informação geográfica desempenha uma função essencial nas actividades de planeamento 
territorial, encontrando importantes aplicações no domínio autárquico, na construção de infra-
estruturas de natureza diversa e na protecção do ambiente. (…) Atendendo a essas amplas 
aplicações na área muito sensível do território, que em última análise constitui o nosso mais 
importante património, a Administração deverá fornecer, através de um dos seus órgãos uma 
base cartográfica digitalizada em escala apropriada ao desenvolvimento das principais 
actividades de planeamento. 
Ao nível da Europa, a informação geográfica é considerada um elemento chave de suporte da 
boa governação a vários níveis, particularmente em relação ao ambiente, e-governo e 
segurança, que são críticos para a qualidade de vida dos cidadãos [4] e é reconhecida como 
componente chave da informação do sector público em dois campos principais [4]: 
1. a informação geográfica tem um valor económico significativo; 
2. a informação geográfica tem um valor político significativo porque permite a avaliação 
integrada de políticas em diferentes sectores (agricultura, transportes, desenvolvimento 
regional, ambiente). O reconhecimento da sua importância ao mais alto nível político 
desenvolveu-se em consonância com a preocupação crescente com o desenvolvimento 
sustentável, a qual estava incluída no Tratado de Amsterdão de 1997 como um dos objectivos 
chave da União Europeia. 
No entanto, as características técnicas e socioeconómicas da informação espacial fazem com 
que sejam particularmente agudos os problemas de coordenação, as lacunas da informação, a 
falta de definição da qualidade e os entraves ao acesso e utilização das informações [5]. 
O Relatório do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), anexo à 
Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, identifica e agrupa em seis domínios um conjunto de 24 
problemas para o ordenamento do território. Um dos problemas identificados é, precisamente, 
a ‘insuficiência das bases técnicas essenciais para o ordenamento do território, 
designadamente nos domínios da informação georreferenciada sobre os recursos territoriais, 
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da cartografia certificada, da informação cadastral e do acesso em linha ao conteúdo dos 
planos em vigor’. 
Embora o conceito de informação geográfica não se limite à informação cartográfica; ele deve 
ser entendido num sentido lato que engloba todo o tipo de dados directamente materializáveis 
sobre a representação cartográfica e susceptíveis de análise espacial [2], o trabalho aqui 
apresentado teve como objecto, quase exclusivamente, informação cartográfica. 
O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, 
desenvolve as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o 
regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão 
territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e 
avaliação dos instrumentos de gestão territorial (IGT). O âmbito municipal é concretizado 
através dos planos intermunicipais de ordenamento do território e dos planos municipais de 
ordenamento do território (PMOT). Estes últimos compreendem o plano director municipal 
(PDM), o plano de urbanização (PU) e o plano de pormenor (PP). 
O PDM é o instrumento de planeamento territorial que estabelece a estratégia de 
desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e 
as demais políticas urbanas, integra e articula as orientações estabelecidas pelos IGT de 
âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território 
municipal constituindo um instrumento de referência para a elaboração dos demais PMOT 
(Artigo n.º 84).  
Nos termos do Artigo n.º 88, o PU deve adoptar o seguinte conteúdo: a definição e 
caracterização da área de intervenção, identificando os valores culturais e naturais a proteger; 
a concepção geral da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a rede 
viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse colectivo, a estrutura 
ecológica, bem como o sistema urbano de circulação de transporte público e privado e de 
estacionamento; a definição do zonamento para localização das diversas funções urbanas, 
designadamente habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços e industriais, bem como a 
identificação das áreas a recuperar ou reconverter; o traçado e o dimensionamento das redes 
de infra-estruturas gerais que estruturam o território, fixando os respectivos espaços–canal; etc. 
O PP deve estabelecer (Artigo 91.º): a definição e caracterização da área de intervenção 
identificando, quando se justifique, os valores culturais e naturais a proteger; as operações de 
transformação fundiária necessárias e a definição das regras relativas às obras de 
urbanização; o desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, de circulação 
viária e pedonal, de estacionamento bem como do respectivo tratamento, alinhamentos, 
implantações, modelação do terreno, distribuição volumétrica, bem como a localização dos 
equipamentos e zonas verdes; a distribuição de funções e a definição de parâmetros 
urbanísticos, designadamente índices, densidade de fogos, número de pisos e cérceas; a 
implantação das redes de infra-estruturas, com delimitação objectiva das áreas a elas afectas; 
etc. 
Na Tabela 1 estão indicadas as peças gráficas que fazem parte do conteúdo documental dos 
diferentes planos, bem como outras peças gráficas que acompanham os PMOT e que foram 
fixadas pela Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro. 
Dando cumprimento ao estipulado no artigo n.º 155 do RJIGT, o Decreto-Regulamentar n.º 
10/2009, de 29 de Maio fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem 
como na representação de quaisquer condicionantes. 
A cartografia de referência a utilizar na elaboração dos instrumentos de gestão territorial é 
(Artigo 3.º): 
− Cartografia topográfica, cartografia temática de base topográfica ou hidrográfica oficial ou 
cartografia homologada (cartografia de traço ou cartografia topográfica de imagem); 
− A cartografia a utilizar para os limites administrativos é a que consta da edição mais 
recente da Carta Administrativa Oficial de Portugal; 
− A informação cadastral a utilizar é a que consta da cartografia cadastral do cadastro 
predial, sempre que disponível. 
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Tabela 1: Plantas dos PMOT 

Decreto-Lei 380/99 PDM PU PP 

 Planta de 
ordenamento 

Planta de 
zonamento 

Planta de 
implantação 

 Planta de 
condicionantes 

Planta de 
condicionantes 

Planta de 
condicionantes 

   Planta do cadastro 
original 

   Planta com os 
novos prédios 

   Planta com as 
áreas de cedência 

Portaria 138/2005 PDM PU PP 

 
Planta de 
enquadramento 
regional 

Planta de 
enquadramento 

Planta de 
enquadramento 

 Planta da situação 
existente 

Planta da situação 
existente 

Planta da situação 
existente 

  Plantas de 
infra-estruturas Outras plantas 

 
A partir da cartografia de referência deve ser elaborada uma carta base, para cada plano, em 
suporte digital e satisfazendo os seguintes requisitos mínimos de exactidão posicional (Artigo 
4.º): 
1. Planos directores municipais — menor ou igual a 5 m em planimetria e altimetria; 
2. Planos de urbanização — menor ou igual a 2 m em planimetria e altimetria; 
3. Planos de pormenor — menor ou igual a 0,5 m em planimetria e a 0,7 m em altimetria. 
As peças gráficas que integram os instrumentos de gestão territorial são elaboradas em 
suporte digital e formato vectorial e, sempre que possível, estruturada em sistema de 
informação geográfica (Artigo 6.º). 
De acordo com o Artigo 8.º, as peças gráficas que integram os instrumentos de planeamento 
territorial devem permitir a reprodução em suporte analógico às seguintes escalas de 
representação: 
1. Plano director municipal — igual ou superior à escala de 1:25 000; 
2. Plano de urbanização — igual ou superior à escala de 1:5000 ou, excepcionalmente, à 
escala de 1:10 000; 
3. Plano de pormenor — igual ou superior à escala de 1:2000. 
A produção cartográfica está regulada pelo Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho, republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 202/2007, de 25 de Março. Ao Estado cabe assegurar a cobertura do 
território com cartografia topográfica nas escalas 1: 10 000 e inferiores, através do Instituto 
Geográfico Português (IGP) e o Instituto Geográfico do Exército, e com cartografia hidrográfica 
nas escalas 1:5 000 e inferiores, através do Instituto Hidrográfico (IH), assim como as 
respectivas actualizações. Compete, ainda, ao Estado assegurar a produção e manutenção da 
cartografia temática legalmente atribuída aos organismos e serviços públicos.  
Qualquer entidade pode produzir cartografia desde que esteja habilitada por lei ou tenha 
efectuado a declaração prévia para o efeito. Para fins de utilização pública, a produção 
cartográfica dessas entidades encontra-se sujeita a homologação (Artigo 15.º). A homologação 
da cartografia topográfica compete ao IGP e, quando se trate de cartografia temática, ao IGP 
conjuntamente com a entidade ou serviço público com competência na área em causa. A 
homologação da cartografia hidrográfica compete ao IH. 
A execução, renovação e conservação do cadastro predial é atribuição do IGP (Artigo 6.º do 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2002, de 15 de Março). 
Em Portugal registaram-se, durante cerca de dois séculos, várias iniciativas com o objectivo de 
executar o cadastro da propriedade imobiliária do país. Destacam-se as iniciativas legislativas 
de 1926, com a publicação dos Decretos 11859/26 e 12451/26, que conduziriam à execução 
do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica (CGPR) em 134 concelhos [6] e de 1995, com 
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a publicação de Decreto-Lei n.º 172/95, de 18 de Julho, que aprovou o Regulamento do 
Cadastro Predial e que conduziria à execução do Cadastro Predial em cinco concelhos. O 
primeiro foi executado com finalidade fiscal, o segundo visava a criação de um sistema 
nacional de cadastro predial. Ambos os projectos ficaram incompletos. Em 2006, foi publicada 
a Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2006, de 4 de Maio, através da qual foi criado o 
Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SiNErGIC), e em 2009 foi 
aberto concurso público internacional para a aquisição de serviços de execução do cadastro 
predial em sete concelhos, o qual foi adjudicado recentemente.  
No território que corresponde ao Algarve, com excepção dos concelhos de Loulé, S. Brás de 
Alportel e Tavira, vigora o cadastro geométrico da propriedade rústica. Nos concelhos de S. 
Brás de Alportel e Tavira foram efectuados os levantamentos cadastrais mas os procedimentos 
de execução cadastral não foram concluídos. No concelho de Loulé, apenas foi iniciado o 
levantamento cadastral na freguesia de Quarteira. Estes três concelhos estão abrangidos pelo 
concurso acima referido.  
Em 2005, o IGP, a CCDRAlgarve e a AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve) 
celebraram um protocolo para execução de cartografia à escala 1:10 000. Com este protocolo 
a AMAL assumiu a responsabilidade de produzir cartografia vectorial à escala 1:10 000 para 13 
dos 16 municípios do Algarve. Esta cartografia será sujeita a homologação. Paralelamente, a 
AMAL adquiriu ao IGP os ortofotomapas de 2005 e 2007 para todos os municípios algarvios 
[7]. 
O estudo que aqui se apresenta, teve como objectivo a caracterização dos Municípios do 
Algarve no que diz respeito à cartografia que utilizam e, especificamente, à utilização que é 
dada à informação cadastral. Para esse efeito, foi realizado um inquérito por questionário e 
enviado aos 16 Municípios do Algarve. Os dados recolhidos permitem fazer uma análise da 
situação actual dos municípios do Algarve, identificar necessidades em matéria de cartografia e 
cadastro e, também, dificuldades na aplicação imediata do Decreto Regulamentar n.º 10/2009. 
 
 
METODOLOGIA 
A abordagem aqui apresentada pretende determinar a existência de obstáculos à 
implementação na prática de algumas políticas estabelecidas pelo que é uma abordagem 
interpretativa [8].  
A revisão da literatura permitiu melhorar o conhecimento sobre as políticas estabelecidas. A 
realidade dos Municípios do Algarve relativamente aos instrumentos disponíveis para a 
aplicação dessas políticas, ou seja, relativamente à cartografia que utilizam e, especificamente, 
à utilização que é dada à informação cadastral, foi determinada através de um estudo 
exploratório utilizando, como se referiu anteriormente, um inquérito por questionário.  
De um modo geral, o questionário teve como objectivo recolher dados que permitissem 
caracterizar os Municípios do Algarve no que respeita a: 
− existência de Cadastro ou de outro levantamento cadastral; 
− utilização dada ao Cadastro ou a outro levantamento cadastral existente; 
− procedimentos adoptados face à inexistência de informação cadastral actualizada; 
− cartografia existente nos Municípios. 
Na fase de preparação do questionário, foram efectuadas visitas a 3 Municípios com o 
objectivo de definir as perguntas a incluir na investigação. Posteriormente, esses 3 Municípios 
foram convidados a validar o questionário, verificando a clareza, compreensão e adequação 
das perguntas e das opções de resposta, bem como a relatar qualquer problema que tenham 
encontrado durante o seu preenchimento. 
O questionário foi elaborado utilizando um software e um serviço disponibilizados na internet. 
As respostas recolhidas em formato digital e guardadas directamente numa base de dados 
foram, posteriormente, exportadas para o software SPSS para análise.  
Responderam ao questionário os 16 Municípios do Algarve. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Existência de informação cadastral e sua caracterização 
O questionário continha um conjunto de perguntas que tinham como objectivo, determinar a 
existência de algum tipo de informação cadastral nos Municípios e caracterizar a informação 
cadastral existente.  
A análise às respostas obtidas permite concluir que treze, dos 16 Municípios do Algarve, 
dispõem de CGPR, nenhum dispõe de Cadastro Predial e três dispõem de outro levantamento 
cadastral sendo que, destes três, um dispõe apenas de outro levantamento cadastral. Isto 
significa que em dois dos 16 Municípios não existe nenhum tipo de informação cadastral. 
Dos Municípios que dispõem de CGPR, 12 dispõem de secções cadastrais e destes, dois 
dispõem também de plantas topográfico-cadastrais. Um dos 13 Municípios dispõe apenas de 
plantas topográfico-cadastrais. Apenas um Município dispõe de fichas de prédio.  
A informação do CGPR foi adquirida, por seis dos Municípios, nos últimos 5 anos, três dos 
Municípios adquiriram-na há mais de 5 e menos de 10 anos e quatro há mais de 10 anos.  
Os Municípios que adquiriram plantas topográfico-cadastrais, adquiriam a totalidade dos 
documentos disponíveis. Dos 12 Municípios que adquiriram secções cadastrais dois adquiriram 
apenas parte dos documentos disponíveis (Figura 1).  
 

 
Figura 1: Secções cadastrais/plantas topográfico-cadastrais disponíveis nos Municípios. 

 
Da análise às respostas relativas ao formato em que se encontram as plantas topográfico-
cadastrais ou as secções cadastrais pode concluir-se que os 13 Municípios dispõem destes 
documentos em formato digital. Sete possuem as plantas topográfico-cadastrais ou as secções 
cadastrais no formato vectorial e os restantes seis possuem-na, pelo menos, no formato raster 
(imagem). Três dos sete Municípios responderam que a vectorização das secções cadastrais 
foi efectuada de acordo com as especificações do IGP. Em três dos sete Municípios os dados 
foram estruturados no formato IGDS (.dgn) e nos restantes quatro, no formato shapefile (.shp).  
Realça-se que os quatro Municípios que adquiriram a informação cadastral há mais tempo 
(mais de 10 anos) dispõem das plantas topográfico-cadastrais ou das secções cadastrais no 
formato raster. 
Um dos 13 Municípios utilizou o sistema de projecção cartográfica Datum Lisboa-Elipsóide de 
Hayford-Projecção de Gauss-Origem no ponto fictício. Dos outros 12 Municípios, cerca de 50% 
utilizaram o sistema de projecção cartográfica Datum 73-Elipsóide de Hayford-Projecção de 
Gauss-Origem no ponto central e os restantes utilizaram o sistema de projecção cartográfica 
Datum Lisboa-Elipsóide de Hayford-Projecção de Gauss-Origem no ponto central. 
O Município que dispõe de fichas de prédio indicou que estas foram informatizadas mas não de 
acordo com as especificações do IGP. 
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Figura 2: Desactualização da delimitação dos prédios. 

 
Nas figuras 2 e 3, são apresentadas, respectivamente, estimativas para a percentagem de 
prédios rústicos cujos limites já não correspondem aos representados nas secções cadastrais 
ou nas plantas topográfico-cadastrais e para a percentagem de prédios cuja titularidade já não 
corresponderá à indicada nas fichas de prédio.  
 

 
Figura 3: Desactualização da titularidade dos prédios. 

 
Dos Municípios que dispõem de outro levantamento cadastral, dois adquiriram-no nos últimos 5 
anos e um adquiriu-o há mais de 5 e menos de 10 anos.  
A percentagem de área do concelho coberta por este outro levantamento cadastral é, nos três 
casos, inferior a 25%.  
Os três Municípios dispõem da representação do levantamento cadastral no formato vectorial e 
utilizaram o sistema de projecção cartográfica Datum 73-Elipsóide de Hayford-Projecção de 
Gauss-Origem no ponto central. 
 
Utilização dada à informação cadastral 
As perguntas deste grupo tinham como objectivo determinar se os serviços das Câmaras 
Municipais utilizam a informação cadastral e, em caso afirmativo, que serviços e para que fins. 
Dos 14 Municípios do Algarve que dispõem de Cadastro ou de outro levantamento cadastral, 
todos utilizam, em algum momento, a informação cadastral (Figura 4). 
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Figura 4: Frequência de utilização da informação cadastral. 

 
Um dos Municípios que respondeu ‘Ocasionalmente’, seleccionou como motivos para esse 
facto ‘A desactualização do Cadastro/levantamento cadastral’, ‘O formato (analógico/raster) 
desajustado da necessidade’ e ‘O desconhecimento da existência desse tipo de informação’. O 
outro indicou que o levantamento cadastral tinha sido elaborado no âmbito de um Plano de 
Pormenor.  
São vários os serviços das Câmaras Municipais que utilizam a informação cadastral (Figura 5). 
Para além dos apresentados no questionário, um Município acrescentou ‘Águas e 
Saneamento’, outro ‘Contabilidade e Notariado’ e, finalmente, um acrescentou ‘Fiscalização’.  
 

 
Figura 5: Serviços municipais utilizadores de informação cadastral. 

 
Dos 14 Municípios que dispõem de Cadastro ou de outro levantamento cadastral, 12 afirmam 
utilizar essa informação como suporte à elaboração de Instrumentos de Planeamento 
Territorial, cinco utilizam-na como suporte à elaboração de outros Instrumentos de Gestão 
Territorial e seis Municípios afirmam que o Cadastro ou o levantamento cadastral é utilizado 
para outro fim (emissão de plantas de localização – três Municípios; identificação de 
proprietários – dois Municípios; conservação urbana e limpeza – um Município; disponibilização 
na página Internet, identificação da localização das obras particulares, estudo da natureza 
público/privada dos caminhos, etc. – um Município; localização de prédios rústicos – 2 
Municípios). 
Apenas um dos Municípios que dispõem de Cadastro não o utiliza como suporte à elaboração 
de Instrumentos de Planeamento ou de Gestão do Território. 
Dos 12 Municípios que utilizam a informação cadastral como suporte à elaboração de 
Instrumentos de Planeamento Territorial, 10 utilizam-na como suporte à elaboração do PDM, 
nove utilizam-na como suporte à elaboração de PU e 10 utilizam-na como suporte à elaboração 
de PP. 
Os cinco Municípios que utilizam a informação cadastral como suporte à elaboração de outros 
Instrumentos de Gestão Territorial, utilizam-na no licenciamento de obras particulares, no 
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licenciamento de loteamentos, em expropriações e destaques. Quatro desses cinco Municípios 
utilizam-na, ainda, como suporte aos projectos de obras municipais. 
 
Inexistência de informação cadastral 
Este grupo de perguntas tinha como objectivo determinar como procedem os Municípios 
quando necessitam de informação cadastral actualizada e esta não está disponível.  
A análise às respostas obtidas permite concluir que um Município resolve este problema 
procedendo ao levantamento da informação e dois Municípios obtém essa informação através 
do IGP, do site do IGP ou do Serviço de Finanças. Os restantes adoptam várias soluções 
(Figura 6). 
Dos 13 Municípios que solicitam a informação sobre a delimitação de prédios ao requerente ou 
que contratam entidades privadas para efectuarem esses levantamentos, dois utilizam a 
delimitação dos prédios que lhes é fornecida para actualizar o Cadastro ou o levantamento 
cadastral existente no Município e sete não o fazem. Para quatro desses 13 Municípios, esse 
procedimento não é aplicável. 
 

 
Figura 6: Formas de obter a delimitação actualizada dos prédios. 

 
Apenas um dos dois Municípios que utilizam a delimitação dos prédios para actualizar o 
Cadastro ou o levantamento cadastral existente no Município, mantém os dados resultantes da 
actualização separados dos dados originais. 
Dos sete Municípios que procedem à delimitação dos prédios, um utiliza, sempre, essa 
informação para actualizar o Cadastro ou o levantamento cadastral existente no Município, um 
fá-lo apenas ocasionalmente, três não o fazem e dois consideram que esse procedimento não 
é aplicável. 
 

 
Figura 7: Formas de obter a titularidade actualizada dos prédios. 

 
A análise das respostas à pergunta “O que faz o Município nos casos em que é necessária 
informação actualizada sobre a titularidade de prédios e essa informação não está 
disponível?”, permite concluir que dois Municípios resolvem este problema recorrendo, apenas, 
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às Repartições de Finanças, um Município recorrendo, apenas, à Conservatória do Registo 
Predial e um outro solicitando, apenas, a informação ao requerente. 
 
Cartografia existente nos Municípios 
As perguntas deste grupo tinham como objectivo identificar e caracterizar a cartografia 
existente nos Municípios e visavam a cartografia topográfica, oficial, homologada ou para 
homologar, a cartografia temática oficial, a cartografia dos PMOT, dos Planos Sectoriais, dos 
Planos Especiais, da delimitação da REN e da RAN, o(s) cadastro(s) de património, o(s) 
cadastro(s) de infra-estruturas, entre outra. No âmbito deste artigo, apresentam-se apenas os 
resultados relativos à cartografia de referência (Figura 8) 
 

 
Figura 8: Formato da cartografia topográfica oficial, homologada ou para homologar. 

 
A análise às respostas obtidas permite concluir que:  
− apenas seis Municípios dispõem de cartografia à escala 1:25 000 no formato vectorial; 
− um Município dispõe de cartografia à escala 1:10 000 apenas no formato raster; 
− um Município dispõe de cartografia à escala 1:5 000 apenas no formato analógico; 
− um Município dispõe de cartografia à escala 1:2 000 apenas no formato analógico e outros 
dois Municípios apenas no formato raster; 
− os Municípios que dispõem de cartografia à escala 1:1 000 dispõem dela no formato 
vectorial. 
Um Município dispõe, ainda, de cartografia topográfica à escala 1:500 e à escala 1:200 e um 
outro dispõe de ortofotomapas à escala 1:10 000. 
Apenas três Municípios indicaram dispor de cartografia temática oficial, nomeadamente, Carta 
Geológica (um Município), Carta de Risco de Incêndios (um Município), Carta de Uso e 
Ocupação do Solo (dois Municípios). Os três Municípios dispõem desta cartografia no formato 
vectorial. 
A consulta ao site do IGP, em 8 de Março de 2011, permitiu verificar que, naquela data, apenas 
um município do Algarve tinha cartografia homologada (modelo numérico topográfico - MNT, 
modelo numérico cartográfico - MNC e ortofotomapas à escala 1:10 000). 
 
Sistema de informação geográfica 
As perguntas do último grupo tinham como objectivo determinar a existência de Sistema 
Municipal de Informação Geográfica (SMIG) e de Sistema Municipal de Informação Geográfica 
de base Cadastral (SIT) nos Municípios do Algarve (Figura 9). 
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Figura 9: Existência de SMIG e SIT. 

 
Embora o questionário não contivesse perguntas específicas sobre as ferramentas utilizadas 
para o desenvolvimento e utilização do SMIG e do SIT, parece haver aqui uma evolução 
significativa relativamente à situação exposta no relatório final do Estudo de Viabilidade do 
Projecto Algarve Digital [9] e que se apresenta na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Ferramentas utilizadas pelos Municípios (adaptado de [9]). 
Ferramentas Existências 
CAD 12 
Desktop Mapping 6 
SIG 0 

 
 
CONCLUSÕES 
A caracterização dos Municípios do Algarve no que diz respeito à cartografia que utilizam e, 
especificamente, à utilização que é dada à informação cadastral, efectuada com base num 
inquérito por questionário a que responderam os 16 municípios do Algarve, pode ser resumida 
da seguinte forma: 
1. A cobertura do território por Cadastro é, manifestamente insuficiente. Não existe Cadastro 
da propriedade urbana e o CGPR cobre o território de apenas 13 (e destes, apenas 11 
adquiriam a totalidade das secções cadastrais disponíveis) dos 16 municípios do Algarve. 
Acresce a este cenário, a desactualização da informação do CGPR e o formato da cartografia 
cadastral (cerca de 50 % dos municípios utilizam as secções cadastrais no formato raster). 
2. Apenas três municípios indicaram dispor de outro levantamento cadastral (cobrindo áreas 
inferiores a 25% da área do concelho) mas são 14 os que admitem obter informação 
actualizada sobre a delimitação de prédios a partir de levantamentos efectuados pelo próprio 
município ou contratados a entidades privadas ou, ainda, fornecida pelos requerentes. No 
entanto, apenas 3 Municípios utilizam esta informação para actualizar o cadastro existente no 
Município. 
3. A informação cadastral tem utilidadede para um vasto número de serviços nas Câmaras 
Municipais mas, ainda assim, é muito baixo o número de municípios (5) que indica utilizar este 
tipo de informação como suporte à elaboração de instrumentos de gestão territorial para os 
quais é imprescindível o conhecimento da localização e dos limites da propriedade como 
sejam, o licenciamento de obras particulares, o licenciamento de loteamento, as expropriações, 
os destaques, etc. Este número reduzido torna-se ainda mais surpreendente quando se verifica 
que o número de municípios que indica utilizar este tipo de informação como suporte à 
elaboração do PDM é o dobro.  
4. Relativamente à cartografia topográfica, é notória a falta desta cartografia oficial, 
homologada ou para homologar em escalas superiores à 1:25 000. A produção e homologação 
de cartografia vectorial à escala 1:10 000, irá preencher parte desta lacuna mas não será o 
suficiente. Apenas quatro municípios dispõem de cartografia vectorial à escala 1:5 000, apenas 
oito municípios dispõem de cartografia vectorial à escala 1:2 000 e apenas seis municípios 
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dispõem de cartografia vectorial à escala 1:1 000. Até esta data, nenhuma desta cartografia se 
encontrava homologada. 
5. Apenas três municípios indicaram dispor de cartografia temática oficial. 
A análise efectuada aos resultados do inquérito, apresentada neste artigo, parece confirmar a 
insuficiência de cartografia, em particular de escala superior à 1:10 000, e de informação 
cadastral, identificada no relatório do PNPOT. Para agravar a situação, a competência para a 
execução de cartografia a escala superior à 1:10 000, não está legalmente atribuída, o que 
significa que a necessidade deste tipo de cartografia terá de ser colmatada por cada Município 
individualmente ou em conjunto, numa iniciativa idêntica à registada para a aquisição de 
cartografia vectorial à escala 1:10 000. 
Pode, pois, concluir-se que a maioria dos municípios do Algarve terá, ainda, um longo e 
dispendioso caminho a percorrer até poder cumprir integralmente o disposto no Decreto-
Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio. 
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RESUMO 
A Região Metropolitana de Manaus caracteriza-se por ser um mosaico de atrativos turísticos 
composto por diferentes retratos de uma mesma Amazônia, onde estão inseridos os municípios 
de Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manaus, Manacapuru, Novo Airão, Presidente 
Figueiredo e Rio Preto da Eva. O desenvolvimento econômico e social da capital contrasta com 
o ruralismo e/ou preservação dos demais municípios, o que gera demandas internas e externas 
para visitação da região.  O objetivo principal deste trabalho foi o de mapear os diversos 
modelos de atividade turística existentes analisando seus potenciais desenvolvimentos de 
forma sustentável. A metodologia utilizada envolve o modelo de tripé de Sachs onde são 
avaliados o impacto ambiental, a viabilidade econômica e o alcance social. A partir desta 
abordagem constatou-se a existência de quatro realidades distintas: a primeira com grande 
fluxo de turistas locais, pouca organização, baixo retorno socioeconômico e alto impacto 
ambiental; a segunda com alta viabilidade econômica e visitação turística, baixo retorno social; 
a terceira é a melhor estruturada, os impactos ambientais estão sendo minimizados, a 
economia e os benefícios sociais tendem a crescer, tornando viável o turismo local, a quarta 
realidade é focada no turismo de negócios e festas regionais. Desta forma, propõe-se um 
planejamento conjunto por meio de um processo de governança metropolitana, visando um 
melhor aproveitamento das atratividades de cada município. 
Palavras-chave: Turismo, gestão, governança, modelos  e Região Metropolitana de Manaus. 
 
Introdução 
A Região Metropolitana de Manaus - RMM possui uma população de 2. 106.866 habitantes 
segundo censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Compreendendo inicialmente os municípios de Manaus, Careiro da Várzea, Iranduba, 
Itacoatiara, Novo Airão, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, foi criada em 30 de maio de 
2007 pela Lei Complementar nº 52/2007 e modificada em 27 de dezembro de 2007 pela Lei 
Complementar nº 59/2007 que incluiu o município de Manacapuru, totalizando 8 municípios, 
perfazendo uma área de 101.474km2. 

REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS – RMM 
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Fonte: SRMM, 2010. 
 
A Região Metropolitana de Manaus tem como característica singular a sua grande extensão 
com vazios populacionais extensos, sendo permeada por parques e reservas ecológicas, 
territórios indígenas, entre outros tipos de áreas protegidas ou de uso restrito. Este cenário 
dificulta a acessibilidade entre os municípios e o fluxo de pessoas. No entanto, a beleza cênica 
e a iconicidade da localização em meio a floresta Amazônica confere aos territórios grande 
potencial turístico. 
Atualmente este potencial é explorado de maneira espontânea na maioria dos municípios, com 
subutilização ou exploração desordenada das atratividades de cada localidade. Torna-se 
necessário uma maior integração e um melhor planejamento a ser orquestrado pelo poder 
público envolvendo cooperativas, associações, empresários e demais atores do setor para que 
por meio de um processo de governança metropolitana haja uma otimização ambiental, social 
e econômica para o turismo na região. Desta forma, esta poderá tornar-se uma alternativa 
econômica para os habitantes metropolitanos, com a valorização e a preservação de seus 
costumes, do meio ambiente, das formas de arte, dos conhecimentos tradicionais e da cultura 
índio-cabocla, de modo a transformá-los em produtos e serviços atraentes aos turistas, 
formando assim uma oferta potencial.  
A oferta em turismo pode ser concebida como o conjunto dos recursos naturais e culturais que, 
em sua essência, constituem a matéria prima da atividade turística porque, na realidade, são 
esses recursos que provocam a afluência de turistas (BENI, 2001, p.159). Neste sentido, é 
possível a criação e a legitimação de destinos turísticos nos municípios que compõem a 
Região Metropolitana de Manaus, especialmente no que refere aos atrativos paisagísticos 
constitutivos de parques em seus territórios. 
Os atrativos paisagísticos da RMM enquadram-se no que vem sendo classificado como turismo 
ecológico ou turismo de natureza e denominado pelo público geral como Ecoturismo. O 
“Ecoturismo” significa simplesmente que a principal motivação para a viagem é o desejo de ver 
ecossistemas em seu estado natural, sua vida selvagem assim como sua população nativa 
(SWARBROOKE, 2000, p. 55). 
As potencialidades territoriais de cada um dos municípios da RMM despontam para o turismo 
ecológico em razão de suas farturas de águas (rios, igarapés lagos ), recursos naturais, selvas, 
cavernas, cachoeiras e reservas ecológicas (SEPLAN, 2010). 
É, entretanto, na especificidade de cada um deles que se percebe a abrangência e 
potencialidades de seus atrativos no que diz respeito à sustentabilidade do turismo em suas 
diversas dimensões. Pode-se identificar em cada município seus  atrativos e eventos de 
natureza sociocultural que são característicos do turismo dito sustentável propugnado no 
planejamento municipal de cada território.   
 
 
Metodologia 
Neste caso esta pesquisa foi considerada, quanto aos meios, bibliográfica, documental e de 
campo.  
Mattar Neto (2005) ressalta que mesmo as pesquisas de campo e de laboratório acabam por 
utilizar a biblioteca e base de dados, na procura de textos teóricos, de artigos que corroborem a 
proposta e de outros documentos que possam interessar à pesquisa. Ou seja, neste trabalho 
examinou-se o material bibliográfico referente às teorias existentes e abordadas em livros, 
além do uso contínuo de trabalhos científicos como artigos, teses e dissertações por 
oferecerem discussões mais atuais sobre o objeto de estudo. 
Para Bêrni (2002) o pesquisador deve estar atento em reconhecer a utilidade em documentos e 
registros, uma vez que possuem a grande vantagem de terem sido elaborados sem 
interferência do pesquisador sobre quem os produziu. Logo, a pesquisa classifica-se como 
documental ao acessar informações contidas em documentos primários e originais, 
principalmente durante as visitas, bem como documentos disponibilizados por órgãos do 
governo. 
Esta pesquisa é de campo à medida que buscou coletar dados por meio de visitas a todos os 
municipios, quando foram realizadas entrevistas abertas com integrantes do setor público, 
comerciantes, empresários e usuários, além da observação pelos pesquisadores. Para Gil 
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(1999) o estudo de campo distingue-se por abordar um único grupo ou comunidades em 
termos de sua estrutura social, ou seja, ressalta-se a interação de seus componentes. 
 A metodologia utilizada envolve o modelo tripé que Sachs imprime ao desenvolvimento ou 
seja, as noções de durável ou viável a partir de um enfoque que responde a três critérios 
fundamentais: a) a primazia da eqüidade social; b) respeito às regras e prudência ecológica; e 
c) eficiência econômica. 
 
 
Resultados e Discussões  
A temática do turismo é discutida nas ciências por vários prismas, ora adquirem caráter de 
“produto” ora como atividade econômica, para trabalho o turismo será examinado dentro da 
espacialidade da Regiao Metropolitana de Manaus e deve ser entendido como resultante de 
circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais e não como um produto de relações 
sociais.  
Tendo em mente os critérios da eqüidade social, das regras e prudência ecológica e o da 
eficiência econômica. constatou-se a existência de quatro realidades distintas: a primeira com 
grande fluxo de turistas locais, pouca organização, baixo retorno socioeconômico e alto 
impacto ambiental; a segunda com alta viabilidade econômica e visitação turística, baixo 
retorno social; a terceira é a melhor estruturada, os impactos ambientais estão sendo 
minimizados, a economia e os benefícios sociais tendem a crescer, tornando viável o turismo 
local, a quarta realidade é focada no turismo de negócios e festas regionais. 
 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

TURISMO DA “CLASSE MÉDIA” OU “DE 
MASSA 

É o mais importante devido à expressiva 
quantidade de turistas envolvida tanto nos 
fluxos internacionais como no interno. 
 É o incentivador e propulsor da expansão da 
infraestrutura de equipamentos e serviços 
turísticos nos núcleos receptores, gerando 
dessa forma um consumo de equipamentos e 
serviços em larga escala.  
Atende às necessidades básicas, caráter 
estacional coincidindo com a época de férias, 
ocupação de hotéis de nível médio de três a 
duas estrelas, ampla utilização do sistema de 
crediário para o financiamento da viagem. 

 
TURISMO PAISAGÍSTICO 

Referem-se à demanda por núcleos 
receptores cujo principal produto turístico é a 
paisagem, os aspectos cênicos da natureza, 
compreendendo-se aí todos aqueles locais 
em que características geográficas, 
ecológicas e mesológicas, combinadas, 
constituem o principal fator de atração. 

TURISMO FOLCLÓRICO E ARTESANAL De demanda específica por áreas receptoras 
em que se realizam periódica ou 
ocasionalmente festividades de cultura 
popular, com eventos e manifestações 
tipicamente folclóricos, combinados na 
maioria das vezes com exposições e feiras de 
produtos artesanais e manufaturados 

TURISMO CONGRESSUAL Público específico de turistas que se 
destinam a realização de congressos e 
seminários de distintos assuntos e 
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especialidades.  
A principal característica deste tipo de turismo 
é a viagem em grupos organizados, 
demandando maior solicitação de 
equipamentos e serviços. 

TURISMO DE EVENTOS FIXOS, SAZONAIS. Refere-se às realizações constantes de 
calendários de eventos fixos como feiras, 
exposições e festas regionais e nacionais já 
consolidadas. Os eventos sazonais são de 
ocorrência regional. 
Geram um processo de crescente 
competitividade entre municípios e 
organizações que se situam dentro do circuito 
razoavelmente homogêneo de produção 
agropastoril, ou industrial, ou cultural, 
podendo ou não inserir-se em calendários 
fixos. 

TURISMO DE AVENTURA Deslocamento de pessoas para espaços 
naturais, com ou sem roteiros programados e 
ausência ou incipiência de equipamentos 
receptivos. 
Motivadas pela atração exercida pelo 
desconhecido e desejo de enfrentar situações 
de desafio físico e emocional.  

TURISMO ECOLÓGICO: Denominação dada ao deslocamento de 
pessoas para espaços naturais, com ou sem 
equipamentos receptivos, motivadas pelo 
desejo/necessidade de fruição da natureza, 
observação passiva da flora, da paisagem e 
dos aspectos cênicos do entorno. 
Nas atividades os turistas participam de forma 
interativa com o meio natural, na prática de 
longas caminhadas, escalada, abertura de 
trilhas e, rafting, outros esportes radicais em 
que a natureza é apenas o pano de fundo 
para o desafio de superar limites físicos de 
tolerância como canoying, off-road, rapel. 
Somam-se a essas atividades o exercício 
eventual da caça e da pesca, excursões 
programadas para pontos geográficos de 
interesse turístico: rios, ilhas, montanhas e 
chapadas, grutas e cavernas, minas e 
jazidas. 

ECOTURISMO É o deslocamento de pessoas a espaços 
naturais delimitados e protegidos pelo estado 
ou controlados em parceria com associações 
locais e ONGs.  
Pressupõe sempre uma utilização controlada 
da área com planejamento de uso sustentável 
de seus recursos naturais e culturais, por 
meio de estudos de impacto ambiental, 
estimativas da capacidade de carga e suporte 
local, monitoramento e avaliações constantes, 
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com plano de manejo e sistema de gestão 
responsável. 

TURISMO EMPRESSARIAL OU DE 
NEGOCIO 

Envolve executivos que afluem aos grandes 
centros a fim de efetuarem transações e 
atividades profissionais, comerciais e 
industriais, empregando seu tempo livre no 
consumo de recreação e entretenimento 
típicos desses grandes centros. 

TURISMO RURAL É o deslocamento de pessoas a espaços 
rurais, em roteiros programados ou 
espontâneos, com ou sem pernoite para 
usufruto dos cenários e instalações rurícolas. 

Fonte: Adaptada a partir de BENI (1997) 
 
Caracterização do Turismo nos Municípios da RMM  
Manacapuru 
O turismo cultural é o que atrai o maior quantitativo de público à Manacapuru para assistir ao 
Festival das Cirandas. Neste evento a cidade tem sua estrutura hoteleira plenamente ocupada, 
não conseguindo atender a demanda. O principal público do evento é constituído por visitantes 
dos municípios vizinhos sendo o principal deles a capital Manaus, seguido por Iranduba e Novo 
Airão. O grande fluxo de turistas ocorre em um período de apenas três dias o que inviabiliza 
investimentos na expansão hoteleira, visto que o investimento não seria viável devido a uma 
ocupação média durante o restante do ano.  
Este cenário também se repete nas demais estruturas de apoio como bares, lanchonetes, 
restaurantes e demais serviços de abastecimento. Outra característica deste evento é o 
impacto ambiental que envolve poluição sonora durante o evento, a grande quantidade de 
resíduos e o uso massivo de recursos hídricos como forma de recreação.  Embora seja uma 
importante fonte de renda para o município, esta atividade necessita de um melhor 
planejamento e organização para que os retornos possam ser maximizados e os impactos 
ambientais controlados com resultados positivos para o município. 
O município também é destino turístico do público manauara para hotéis fazendas e balneários 
localizados principalmente na rodovia que dá acesso ao território. As visitas ocorrem nos fins-
de-semana por um público adequado a sua estrutura e com maior intensidade nos feriados 
prolongados.   
O turismo de pesca ocorre de forma sazonal nas épocas em que o pescado é abundante, 
sendo uma de suas variações a pesca esportiva, com destaque para lago do Jacaré, tendo 
baixo impacto econômico, social e ambiental para o município. 
O principal evento de artesanato de Manacapuru é a INDUSTRIART, a feira municipal da 
Indústria, Artesanato e Turismo de Manacapuru, onde é comercializada a produção municipal 
de vários grupos locais incluindo o artesanato típico regional e de grupos sociais composto por 
idosos, com aproveitamento de materiais reciclados, tendo, portanto, um caráter de inclusão 
social. 
O turismo de negócios e de compras/abastecimento ocorre diariamente e é responsável pela 
ocupação da rede hoteleira durante todo o ano, intensificando-se em períodos próximos a 
datas comemorativas como natal, dia das mães, etc. Isto ocorre devido a localização e 
desenvolvimento de Manacapuru que lhe confere uma característica de cidade atratora para os 
municípios vizinhos de Novo Airão, Beruri, Codajás, Anori e Anamã,  por possui um comércio 
desenvolvido, com distintas formações. Na área central podemos encontrar estabelecimentos 
comerciais com a oferta dos mais diversificados produtos, que incluem gêneros alimentícios, 
material de construção, eletrodomésticos, tecidos, calçados, roupas, confecções, 
medicamentos e estivas em geral. 
A cidade atende também os municípios vizinhos com  serviços privados e  públicos que 
mantêm  em Manacapuru um núcleo de atendimento  hospitalares, cursos profissionalizantes, 
previdência (aposentadorias, defeso para pescadores), DETRAN (emplacamentos, 
regularizações, IPVA), IBAMA, Ministério do Trabalho e Emprego, entre outros. 
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Iranduba 
O foco turístico de Iranduba concentra-se em hotéis de selva de grande porte, que reebem 
principalmente ao turista estrangeiro, exigentes quanto ao atendimento e ao tipo de produtos e 
serviços oferecidos. Estes hotéis possuem uma estrutura bem desenvolvida capaz de oferecer 
serviços como focagem de jacarés, visita a comunidades indígenas, observação da fauna e 
flora, passeios por lagos e igarapés, entre outros, sendo responsáveis por geração de emprego 
e renda para as populações adjacentes. Por existir uma legislação especifica e pelos esforços 
da prefeitura em oferecer qualificação da mão-de-obra local, há um aproveitamento dos 
recursos humanos residentes para diversas funções internas como camareiras, cozinheiras, 
barqueiros, guias, entre outros. Nos lagos do município existem ainda estruturas de apoio ao 
turista, composta por flutuantes que oferecem restaurantes com pratos regionais, venda de 
artesanato, visita a comunidades indígenas, passeios por igarapés, serviços de guias para os 
visitantes, entre outros. Este tipo de turismo por seu caráter ecológico, localização afastada de 
núcleos urbanos e valorização ambiental oferecem baixo impacto ambiental para o município. 
O retorno social e econômico ocorre devido a inclusão da população como funcionários, 
prestadores de serviço e fornecedores e ao pagamento de impostos. 
Os hotéis urbanos são compostos por pequenos empreendimentos, pensões e pousadas que 
atendem a visitantes e também aos funcionários públicos que trabalham na cidade e residem 
em Manaus.  
O turismo local ocorre nas diversas praias, como Açutuba e Praia Grande, única praia perene 
do Amazonas, que atraem o turista amazonense, mas este tipo de turismo precisa ser melhor 
estruturado e explorado para que haja um maior retorno financeiro para o município.  O turismo 
de pesca ocorre de forma sazonal nas épocas de vazante, quando há uma invasão dos lagos 
por barcos locais turísticos e particulares vindos principalmente de Manaus, mas que possuem 
infraestrutura e mão-de-obra próprias e com isso não consomem ou deixam nenhum tipo de 
ganho econômico para o município. Estes dois tipos de visitação precisa ser melhor fiscalizado 
e regulamentado para que os impactos ambientais sejam minimizados e a população local seja 
incluída e beneficiada por esta atividade. 
Iranduba participa da rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), um programa 
coordenado pelo Governo Federal, por meio dos ministérios do Turismo e do Desenvolvimento 
Agrário, representando uma atividade com baixa intensidade não oferecendo impactos 
econômicos, sociais ou ambientais relevantes.  
Quanto à produção artesanal Iranduba tem entre seus produtores os indígenas que 
recepcionam o turista estrangeiro em suas aldeias. No entanto, a maior produção concentra-se 
nos dois dos principais pólos de artesanato do Estado do Amazonas: as comunidades dos 
lagos Janauari e Acajatuba. No lago do Janauari há vários flutuantes onde diversos artesãos 
expõem seus trabalhos, entre eles, destacam-se peças entalhadas em madeira, cocares, 
pulseiras e brincos, funcionado como vitrine regional e ponto de escoamento da produção de 
vários artesão do entorno. Na estrutura de apoio urbano tem-se o comércio e os serviços 
urbanos que caracterizam-se por serem de pequeno porte atendendo principalmente a 
demanda local e aos turistas que visitam a cidade. 
 
Novo Airão  
No município destaca-se o contraste entre os hotéis de selva bem estruturados que atendem 
principalmente estrangeiros e turistas nacionais e os hotéos urbanos de pequeno porte que 
atendem ao público local com pouca infraestrutura e mão-de-obra familiar.  Os hotéis de selva 
de grande porte são os que mais atraem visitantes pela estrutura física e pelo uso de 
ferramentas de marketing. No entanto, o município não oferece exigências quanto a 
valorização da mão-de-obra local, não investindo em qualificação dos munícipes ou em 
parcerias com estes empreendimentos o que limita o retorno econômico/financeiro para a 
população local. Isto cria a necessidade de mão-de-obra especializada que só é suprida por 
profissionais selecionados e contratados na capital do estado, gerando poucos ou nenhum 
emprego para o município. Este tipo de empreendimento atende a um público especifico, 
geralmente estrangeiros com alto poder aquisitivo, exigentes quanto ao atendimento e ao tipo 
de produtos e serviços oferecidos. Os serviços locais resumem-se a canoeiros e artesãos com 
baixíssimo impacto social e econômico. Os próprios hotéis oferecem serviços de restaurantes e 
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guias o que reduz a rotatividade do turista e consumo em empreendimentos locais. Os 
impactos ambientais são baixos devido ao caráter ecológico e a legislação ambiental. 
A hospedagem urbana é composta por pequenos hotéis, pensões e pousadas que atendem a 
turistas e também aos funcionários públicos que trabalham na cidade e residem em Manaus. 
Há ainda flutuantes que oferecem serviços de restaurante, a apresentação dos botos que é 
realizada por uma unidade familiar em seu flutuante e as pequenas embarcações tipo 
voadeiras que oferecem transporte fluvial para o arquipélago Anavilhanas e para as praias 
próximas a área urbana da cidade. Além da procura do dia-a-dia a cidade verifica um fluxo 
maior durante os períodos de feriados prolongados.  
Novo Airão destaca-se pela grande beleza cênica, pelo parque ecológico de Anavilhanas e 
pelas diversas áreas protegidas o que lhe confere características de ambiente ecológico 
natural. No entanto, a pouca estrutura oferecida pelo município, a localização a 200 km da 
capital e o acesso inibido pela travessia via balsa dificultam o desenvolvimento desta atividade 
no município. A atividade apresenta grande potencial econômico e social, mas para que se 
desenvolva necessita de investimentos na infraestrutura urbano-turística, qualificação da mão-
de-obra e envolvimento do setor público por meio de políticas direcionadas ao setor. 
Quanto à produção artesanal, destaca-se a NOV'ARTE ou FAM - Fundação Almerinda 
Malaquias que fabrica pequenos animais entalhados em madeira, chaveiros e pecas de 
decoração e a produção das mulheres indígenas da AANA – Associação dos Artesãos de Novo 
Airão, que produz artesanato indígena com fibras vegetais retiradas por meio de extrativismo. A 
produção é vendida na sede das associações e o escoamento do excedente desta produção é 
feito principalmente por via fluvial para venda em centrais de artesanato, hotéis, feiras e 
eventos na capital.   
 
Presidente Figueiredo 
O foco turístico de Presidente Figueiredo divide-se entre o público manauara nos fins de 
semana e feriados e os turistas estrangeiros que visitam com maior freqüência durante os dias 
úteis pela menor concorrência nos locais de visitação. O turista regional chega ao município em 
carros particulares ou ainda em ônibus fretados por associações, empresas, etc. e buscam as 
diversas cachoeiras e corredeiras para praticarem o turismo ecológico e de lazer. Para estes 
turistas o município dispõe de vários hotéis espalhados pelo centro da cidade, restaurantes, 
lanchonetes e cafés regionais que se concentram, principalmente próximos ao complexo 
turístico do Urubuí. O turista estrangeiro chega ao municipio por via terrestre em pacotes 
adquiridos em agências de viagens com sede em Manaus e optam por passeios com duração 
de 1 a 3 dias. Quando pernoitam no município preferem hotéis afastados do núcleo urbano, 
localizados dentro de áreas de cachoeiras que oferecem hospedagem, alimentação e 
enfatizam o contato com a natureza. Ha ainda um parque aquático que oferece serviços de 
recreação, chalés, hospedagem e alimentação para associados e turistas em geral. 
 Presidente Figueiredo também investe no turismo de festas e possui um calendário com 
programação anual para atrai o público manauara e fomenta a atividade turística. As principais 
festas são Carnachoeira (durante o carnaval), a Festa do Cupuaçu e a Feira Agroindustrial (de 
19 a 21 abril), o Festival Folclórico (de 26 a 28 de julho), a Festa do Sol (de 06 a 08 de 
setembro), a festa da Padroeira do Município que ocorre juntamente com o Torneio de Pesca 
do Tucunaré (em 12 de outubro) e o Aniversário do Município (comemorado em 09 e 10 de 
novembro). 
A produção artesanal oferece produtos indígenas para os turistas, juntamente com doces e 
compotas feitas com polpas de frutas regionais, sendo a mais apreciada o cupuaçu pela 
ligação folclórica com o município.  
O município possui forte campanha de preservação ambiental, com assistência ao turista e 
distribuição de panfletos em diversos pontos turísticos com orientação quanto a utilização de 
fogo, contato com a fauna, a flora e solo e o descarte de resíduos. O impacto ambiental no 
município está em ritmo de decrescimento, havendo como ponto de maior incidência a 
corredeira do Urubuí, por sua localização dentro da área urbana e próximo a rodoviária do 
município, o que facilita o acesso, aumentando o público que freqüenta o local e 
consequentemente o mau uso dos recursos ambientais e descarte de resíduos, além da 
constante poluição sonora.  
Quanto aos impactos econômicos e social, podem ser considerados positivos, uma vez que há 
um grande investimento pelo setor público e privado na capacitação profissional destes, o que 
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melhora os ganhos financeiros e a permanência nas respectivas funções, melhorando a 
qualidade de vida e o nível de renda pessoal e municipal. 
 
Careiro da Várzea 
Careiro da Várzea apresenta um potencial turístico pouco explorado, destacando-se o acesso 
ao Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, explorado como atrativo prioritariamente 
por Manaus.  
Atualmente a exploração do turismo internacional no município resume-se a um tímido 
movimento para o turismo rural, onde há a visita a comunidades e a casas de farinha, sendo 
explorado atualmente pela empresa Ecopar sediada em Manaus. A visita as praias ocorre nos 
períodos do verão amazônico, fomentada principalmente pelas festas que acontecem nas  
comunidades de acordo com a safra de cada fruta ou tubérculo, como a Festa da Manga, da 
Melancia, do Cará, etc.  Esta festas atraem principalmente o público manaura e dos municipíos 
de Careiro Castanho, Itacoatiara, Manaquiri e Autazes.  
A produção artesanal é explorada apenas por algumas comunidades que recebem o turismo 
rural, sendo inexpressiva para a economia municipal. A rede hoteleira e de restaurantes 
praticamente inexiste, bem como o acesso terrestre a estas comunidades. Este fato é 
compensado pela oferta de embarcações regionais que servem de meio de transporte e de 
acomodação para o turista que se dirige ao Careiro da Várzea, podendo ser considerado como 
um atrativo a mais caso seja bem estruturado e divulgado.  
Devido a ausência de fortes políticas públicas voltadas ao turismo, os impactos ambientais 
ocorrem sem fiscalização o que potencializa a poluição sonora, as agressões a fauna e a flora 
e o descarte de resíduos. Algumas ações são tomadas por comunitários, mas os resultados na 
redução dos impactos ainda são poucos ou imperceptíveis. O retorno social é praticamente 
nulo, devido ao caráter esporádico, o que impede a melhoria na vida destas pessoas, sendo 
em alguns casos negativados pelo consumo de álcool e o estímulo à prostituição infantil que 
ocorre em alguns flutuantes próximos às comunidades. O impacto econômico na vida das 
populações e do município também não pode ser considerado relevante, pelo volume de 
capital movimentado, pela inconstância nas visitas e pela falta de preparo e qualificação por 
parte dos receptores locais, o que torna os serviços mais baratos e com pouca lucratividade. 
 
Itacoatiara 
O foco turístico de Itacoatiara é principalmente o turismo cultural que atrai um grande público 
para o Festival da Canção de Itacoatiara – FECANI. Neste período a rede hoteleira fica 
completamente lotada e o público muitas vezes precisa recorrer a residências locais como 
forma de hospedagem. Este evento movimenta toda a estrutura de restaurantes, transportes, 
bares e de abastecimento, representando um ganho expressivo para o município e os 
moradores, no entanto por realizar-se anualmente e por apenas 3 dias, os impactos 
econômicos e sociais não possuem um efeito qualitativo na vida dos munícipes. Os impactos 
ambientais são expressivos se considerarmos a quantidade de pessoas, os resíduos 
descartados, a poluição sonora e a intensificação do uso dos recursos hídricos no período. 
 O município possui um forte turismo de negócios devido a oferta de uma diversidade de 
estabelecimentos nos setores comercial e de serviços, sendo capaz de atrair o público de 
municípios vizinhos (Silves, Icapiranga, Urucará) para a aquisição, abastecimento e acesso a 
órgãos públicos, universidades, hospitais, entre outros, o que lhe confere o status de micropólo 
ou cidade atratora. Conta com uma boa rede hoteleira, suficiente para atender a demanda de 
pessoas que se dirigem ao município para compras e para trabalhar em empresas localizadas 
no seu entorno, como por exemplo a Hermasa (terminal graneleiro), a Mil Madereira e 
professores da universidades locais (UEA – Universidade do Estado do Amazonas e UFAM – 
Universidade Federal do Amazonas). 
 
Rio Preto da Eva 
O município de Rio Preto da Eva destaca-se pela facilidade de acesso por meio da rodovia AM 
010. A proximidade com a capital intensifica o fluxo de turistas manauaras na busca por lazer 
em seus balneários e em sítios ao longo da rodovia e das vicinais que cortam o município. Este 
tipo de turismo é o maior gerador de renda no setor privado, ocorre nos finais de semana e 
com maior intensidade nos feriados e nas festas municipais, com destaque para o Eva me leva 
(Carnaval) e a Festa da Laranja que ocorre na época da colheita da fruta. Ambas as festas já 
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fazem parte do calendário do município e fomentam o consumo e o aumento de renda, 
movimentando diversos bares, restaurantes e cafés regionais característicos do município.  
Devido a intensidade e o tipo de lazer envolvido, este tipo de turismo ocasiona um grande 
passivo ambiental, devido ao descarte impróprio de resíduos próximo ao igarapés e áreas 
florestais e ao uso intensivo dos recursos hídricos por banhistas, canoas e jetskys.  O retorno 
financeiro é considerado relevante pelos comerciantes e vendedores, no entanto ainda não foi 
capaz de gerar investimentos na melhoria das condições de emprego e qualificação dos 
profissionais do setor.  A cidade conta com poucos hotéis e pousadas, todos com pouca 
infraestrutura para atendimento aos turistas. A exceção é o Golf Resort que se localiza na 
rodovia, bem próximo a Manaus e embora empregue mão-de-obra do município esta resume-
se a cargos como camareiras, cozinheiras, jardineiros e garçons, devido a pouca 
especialização dos moradores do município.   
 O principal investimento da prefeitura para o setor foi a revitalização da orla da cidade, com o 
objetivo de oferecer uma melhor estrutura para recepcionar o visitante. Esta localiza-se 
próximo a rodoviária municipal, no núcleo urbano, o que favorece o acesso e aumenta o fluxo 
de visitantes. Começam a ocorrer no município algumas campanhas de conscientização 
ambiental, mas ainda com pouco retorno. Há ainda o turismo rural que também atrai pessoas 
para as comunidades e áreas de sítios. Este tipo de turismo é responsável pelo crescimento do 
consumo no comércio local, sendo considerado como representativo pelos comerciantes. O 
artesanato municipal é confeccionado por indígenas que oferecem seus produtos aos turistas, 
em uma área próxima a área urbana do município.  
 
Manaus 
A capital Manaus como centro da metrópole é o municipio com maior infraestrutura turística e 
com melhor articulação com os demais membros da metrópole. Possui diversificada rede de 
hospedagem com hotéis de todas as categorias, diversos restaurantes com culinária regional e 
internacional, shoppings, agências de turismo, aeroporto internacional, rodoviária, terminal 
portuário e demais serviços de apoio como transporte especializados, programações 
específicas e shows culturais direcionados para os que visitam a Amazonas. 
Pela infraestrutura e pelo destaque mundial, Manaus torna-se a porta de entrada para o 
coração da Amazônia e a Regiao metropolitana. A maioria dos turistas internacionais vem a 
capital e após as visitas ao Teatro Amazonas e centro histórico direcionam  seu foco aos 
demais municipios por suas peculiaridades cênicas, com destaque para Iranduba, Presidente 
Figueiredo e Novo Airão. 
Manaus destaca-se ainda como receptora de turistas de negócios que dirigem-se a cidade para 
realizar encontros e fechar contratos com as diversas empresas localizadas no Pólo Industrial 
de Manaus (PIM). Outro turismo que vem se desenvolvendo é o Congressual que começa a 
ganhar destaque a partir da ampliação da oferta de centros de convenções e estruturas para 
exposições e feiras nacionais e internacionais, que começam a atrair turistas de outros 
municípios, regiões e países, além de movimentar o público local para os eventos. 
O público manauara tem um papel fundamental para os demais municípios, pois devido a 
próximidade e ao nível de renda per capita é considerado o maior cliente dos serviços de 
turismos ofertados pelos demais membros da RMM. O visitante manauara prestigia 
regularmente os eventos culturais de Manacapuru (Ciranda) e de Itacoatiara (Fecani). Prestigia 
ainda as festas sazonais promovidas nas safras de frutas as que ocorrem em Rio Preto da Eva 
e Careiro da Várzea. Frequenta assiduamente os municípios de Presidente Figueredo, Rio 
Preto da Eva, Iranduba, graças a fartura de recursos hídricos (cachoeiras, corredeiras, lagos e 
igarapés). 
 
 
Conclusões  
O turismo como atividade econômica vem afirmando, ao longo do tempo, em diversos lugares 
e realidades, sua capacidade de dinamizar economias locais, regionais e até mesmo nacionais. 
Por outro lado, mais que simplesmente dinamizadora de economias, a atividade turística dá 
demonstrações diárias, pelo mundo, de sua importância social e cultural, ao promover a 
distribuição espacial da riqueza pela implementação de infraestruturas que geram postos de 
trabalho, resgatam e valorizam a memória cultural, estimulando a conservação ambiental e 
fomentando o desenvolvimento de diversos setores de atividades regionais. Entretanto, 
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mazelas deflagradas ou aprofundadas pelo desenvolvimento de um turismo pouco 
comprometido com os lugares que o acolhem também são amplamente conhecidas, exigindo 
de governos e da sociedade em geral a tomada de medidas destinadas a evitá-las ou 
minimizá-las. 
Uma das mais importantes deficiências do planejamento do desenvolvimento do turismo no 
Brasil foi, historicamente, a opção pela escala local, desarticulada dos demais eixos, ou seja, o 
foco quase restrito ao território municipal. A RMM enquanto território do turismo nacional e 
internacional é ao mesmo tempo, destino de negócios, eventos, ecológico, lazer, entre outros 
segmentos e tem entre suas metas a integração desta atividade. Devido a sua complexidade, a 
metrópole se distingue por sua geografia física e apesar da suposta homogeneidade da 
Floresta que a envolve, possui peculiaridades próprias em cada município.  
A condição de metrópole singular é constantemente incorporada no diálogo e nas proposições 
empresariais e governamentais. O fato de ser única na qualidade de metrópole “na floresta” e a 
característica de ainda não haver sofrido um processo de aglomeração de cidades, podem ser 
compreendidos tanto como peculiaridades, como também como vantagens por meio de 
diversas oportunidades oferecidas, sendo exemplos disso as perspectivas de desenvolvimento 
a partir do turismo e da biotecnologia. 
Devido a diversidade geofísica, social e cultural da RMM, as políticas voltadas para o turismo 
aparecem como um forte instrumento de desenvolvimento econômico regional, pois este setor 
se apresenta como potencial comum a todos os municípios da RMM em suas várias 
dimensões. No entanto, necessita da concomitância de vários fatores para ser sustentável – 
melhoria das condições de saneamento básico e saúde, da mobilidade, capacitação social, 
valorização das identidades culturais, educação ambiental, entre outros fatores específicos a 
realidade de cada município. 
Neste cenário, a crescente falta de recursos para o aprimoramento das políticas públicas, 
planejamento, infraestrutura, operação e gestão da mobilidade nos municípios da RMM, 
associada ao agravamento da falta de articulação territorial, dificultam as atividades sociais, 
econômicas e de turismo, inclusive às relacionadas à Copa de 2014. No entanto, o turismo 
experimentará um significativo crescimento com a implantação de uma política de 
desenvolvimento regional, se respaldada na de divulgação da RMM como destino turístico, no 
Brasil e no exterior. 
É preciso considerar que existe, hoje, uma acentuada competição entre lugares na busca pela 
“repartição” dos fluxos turísticos nacionais e internacionais e que a ação isolada de um 
município restringe, significativamente, suas possibilidades de sucesso nessa empreitada, 
sobretudo em se tratando de municípios economicamente menos dinâmicos e com sérias 
dificuldades de investimento no setor turístico. 
Neste sentido, vemos no planejamento turístico regional a oportunidade mais racional e 
eficiente de ordenar o território com vistas a um uso sustentável. O planejamento regional não 
ignora as especificidades locais. Ao contrário disso, une tais especificidades por meio de um 
conjunto de ações concatenadas, fortalecendo, consequentemente, a atratividade regional para 
a atividade turística. 
O planejamento regional do turismo na RMM pode contribuir para minimizar as disparidades 
demográficas e socioeconômicas entre Manaus e os demais municípios da região 
metropolitana, desconcentrando infraestruturas e serviços e valorizando as potencialidades dos 
municípios menores. 
Considerando-se o fato de que o turista é sempre alguém que não reside no lugar visitado, 
uma das características básicas da atividade turística é sua demanda por infraestruturas de 
circulação. Em se tratando de uma região turística com capacidade de atrair visitantes de 
lugares muito distantes – como é o caso da RMM – a acessibilidade assume papel ainda mais 
relevante. 
Assim, no que tange ao turismo regional, Manaus, que abriga o único aeroporto internacional 
da RMM, deve ser compreendida como “nó” articulador dessa rede e, por isso mesmo, 
produtora de um efeito centrífugo sobre toda a região. Naturalmente, a centralidade de Manaus 
é definida, não apenas em função de seu aeroporto, mas em decorrência do conjunto de 
infraestruturas e serviços demandados pelos turistas e concentrados, hoje, na capital. 
Neste sentido, é desejável que o desenvolvimento do turismo na região contribua, também, 
para a descentralização das políticas públicas, desatrelando-as de Manaus e relacionando-as 
as atividades específicas de cada município da RMM. Para tanto, faz-se necessário superar o 
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paradigma do planejamento municipal e pensar a complementaridade entre os distintos 
potenciais locais pensando o território como um todo.  Um plano eficiente de desenvolvimento 
do turismo é aquele que consegue construir uma relação equilibrada entre publicidade, 
infraestrutura e serviços. Isso significa que o marketing do destino deve ter correspondência na 
realidade e que os equipamentos que atendem diretamente aos usos turísticos, devem ser 
operacionalizados de modo eficiente. 
O Plano Metropolitano de Turismo deve atuar no sentido de diversificar a demanda turística da 
RMM, favorecendo a ampliação de fluxos relacionados a outros segmentos, além dos citados 
acima, tais como turismo religioso, turismo de compras, turismo ecológico, turismo congressual 
e de eventos, etc. 
Uma estratégia pertinente ao Estado, no sentido de promover o turismo em escala regional, é o 
estímulo à implementação de “roteiros turísticos integrados”, que incitem os visitantes a 
conhecer um dado conjunto de atrativos, localizados em diferentes municípios. Neste sentido, 
faz-se necessário, entre outras coisas, melhorar as condições de circulação no interior da 
Região Metropolitana além de contribuir para o amplo ordenamento territorial, visando o 
desenvolvimento regional da atividade.  
Para tanto, fazem-se necessárias ações concatenadas, focadas na superação de gargalos 
infraestruturais, na organização do “destino RMM” e na sua divulgação eficiente. Outro ponto 
essencial é a qualificação de pessoal para atendimento a este público e uma das maiores 
necessidades neste planejamento é a criação de um calendário metropolitano de atividades 
turísticas que programe os eventos, respeitando sua sazonalidade, respectivas atividades e 
especificidades municipais, de modo a integralizar e divulgar intra e extra metropolitanamente. 
Desta forma, propõe-se um planejamento conjunto por meio de um processo de governança 
metropolitana, buscando um melhor aproveitamento das atratividades de cada município. 
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RESUMO 
A Ribeira da Agualva, situada no concelho da Praia da Vitória, Açores, é um dos cursos de 
água de maior caudal da Ilha Terceira. Devido ao seu grande caudal, em particular durante 
épocas de elevada precipitação, a Ribeira da Agualva tem causado desastres naturais de 
dimensões assinaláveis. A cheia mais recente ocorreu em Dezembro de 2009, tendo destruído 
parcial ou integralmente diversas habitações, pelo que se impôs realizar uma obra para o 
ordenamento da ribeira. 
Naturalmente, a referida obra implicou alterações no curso da ribeira, pelo que se procedeu a 
uma abordagem integrada em que para além do dimensionamento hidráulico do canal, se 
procedeu à análise dos impactos sociais do desastre natural e da obra e à elaboração de 
propostas para o ordenamento da ribeira. 
Desta forma, estudaram-se as perspectivas sociais de residentes e decisores sobre a obra, 
que, associadas a um levantamento das moradias afectadas pelo desastre natural e pelo novo 
traçado da ribeira, e a uma prospecção das alternativas de habitação disponíveis, conjugaram-
se para criar uma proposta para o realojamento dos moradores mais afectados. 
Palavras-chave: desastre natural, intervenção, metodologia q, métodos hedónicos, 
participação pública 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
Um desastre, natural ou tecnológico, é um evento inesperado que causa grandes danos, 
destruição e sofrimento humano, que, por sua vez, podem exceder a capacidade de resposta 
das comunidades locais, tornando necessário o recurso à assistência externa a nível nacional 
ou internacional.  
Estas situações têm sido abordadas na literatura das formas mais variadas, começando por 
inúmeros estudos de casos em que se analisam a natureza e as causas dos desastres 
naturais, e passando por sistemas de prevenção e detecção precoce [1-2], sistemas de gestão 
dos desastres [3], realojamentos [4-5], avaliação da capacidade de carga das regiões para 
desastres [6], consequências macroeconómicas e o ‘efeito da produtividade’ [7-9], estratégias e 
efeitos da reconstrução [10-11] e das medidas de mitigação [12], perspectivas e narrativas 
sociais das vítimas [13] e de agentes [14], impactos psicológicos dos desastres [15-16], 
impactos ambientais [17-18], apoio à decisão de ONGs [19-20] e gestão de questões delicadas 
ligadas ao género [21], à distribuição de fundos ligada ao estatuto social [22] e ao papel dos 
media na construção das percepções de risco de desastres naturais do público [23]. 
Face ao grande aumento do número de desastres naturais e tecnológicos por todo o mundo 
nas últimas décadas, diversos autores estimaram os custos destes desastres para as 
comunidades e economias regionais, quer em perda de vidas, quer em perdas económicas. De 
vários exemplos disponíveis na literatura, nomeamos Pielke e Landsea [24] que estimaram os 
custos dos furações do século XX nos Estados Unidos em 4,8 mil milhões de dólares 
americanos (preços de 1995) e Butry et al. [25] que estimam que os fogos que ocorreram de 
Junho a Julho de 1998 na bacia hidrográfica do rio St John, na Florida, causaram perdas de 
pelo menos 600 milhões de dólares americanos. Com a crescente globalização, muitos desses 
efeitos são sentidos em outros locais para além das imediações do desastre. Burby [26] estima 
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que os desastres naturais e tecnológicos custem aos cidadãos dos Estados Unidos mais de 
500 dólares americanos por semana. 
Na gestão dos riscos de desastres naturais é fundamental que se incorporem alguns elementos 
básicos na sua mitigação. Gougelet [27] define mitigação como um largo leque de medidas que 
evitam doença, ferimentos e mortes e limitam a perda de propriedade, nas seguintes áreas: 
capacidade de manter funções, arquitectura, zonamento de edifícios, edifícios com serviços 
chave, protecção dos conteúdos dos edifícios, seguros, educação pública, vigilância, alerta, 
evacuação. As autoridades de uma região ou nação devem desenvolver sistemas e estruturas 
para evitar os desastres naturais ou as suas consequências mais graves e para darem 
resposta aos que ocorrerem através da coordenação de entidades como bombeiros, polícia, 
protecção civil, serviços médicos de emergência, exército e outras entidades. Coppola [28] 
caracteriza e explora as estruturas de gestão de desastres em países desenvolvidos e em vias 
de desenvolvimento mas Specht [29] realça que é uma falácia desenvolver protocolos 
demasiado específicos para dar resposta aos desastres e seus efeitos, devido à sua natureza 
altamente variável. 
O objectivo deste trabalho é contribuir para melhorar a reacção aos desastres naturais através 
e, através de um estudo de caso, melhorar a compreensão dos fenómenos envolvidos. Há 
muitos desastres naturais que são recorrentes porque na reacção pública e privada a essas 
catástrofes não se explicitam nem se corrigem erros passados. 
 
Caso de estudo 
A Agualva é uma freguesia do concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, situada na zona 
Nordeste da ilha (Figura 1). Possui uma área de 35,70 km2 e nos censos de 2001 tinha 1573 
habitantes, resultando numa densidade habitacional de 44,1 hab./km2.  
 

 
Figura 1: Mapa da Ilha Terceira (centro da Agualva assinalado a vermelho) 

 
A Ribeira da Agualva, situada na freguesia da Agualva, no concelho da Praia da Vitória, 
Açores, é um dos cursos de água de maior caudal da Ilha Terceira. A sua nascente localiza-se 
na cercania do vulcão do Pico Alto, no quadrante Noroeste da ilha.  
A Ribeira da Agualva nasce na segunda formação geológica mais elevada da ilha e forma a 
sua própria bacia hidrográfica, que recolhe as águas das nascentes e pluviais. A sua 
localização numa zona montanhosa gera as condições típicas para as precipitações 
orográficas: condensação de nuvens com origem no Oceano Atlântico, que arrefecem ao 
elevar-se nas encostas, favorecendo a acumulação de nuvens densas, as quais irão originar 
precipitações abundantes, que por sua vez irão alimentar os cursos de água, e outras massas 
de água.  
Por estes motivos, historicamente, a Agualva tem sido conhecida pelo elevado número de 
fontes de água, o que aliás se reflecte na sua toponímia. Esta abundância teve um papel vital 
no estabelecimento do povoado e no seu posterior desenvolvimento. Em dado momento, a 
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Agualva teve quarenta e oito moinhos de água em funcionamento, e estes produziam farinha 
suficiente para abastecer toda a Ilha Terceira. Actualmente, estes moinhos não funcionam; 
muitos foram convertidos em moradias, enquanto que outros estão em ruínas ou já 
desapareceram por completo. 
Devido ao seu grande caudal, em particular durante épocas de elevada precipitação, a Ribeira 
da Agualva tem causado desastres naturais de dimensões assinaláveis. É habitual a ribeira 
transbordar em época de chuvas, e frequentemente ocorrem danos em terras agrícolas e são 
postos em risco os habitantes das moradias mais próximas do leito da ribeira. Alguns destes 
incidentes causaram inclusive mortes, como foi o sucedido nos anos de 1813 e 1962. 
A cheia mais recente ocorreu em Dezembro de 2009, tendo destruído parcial ou integralmente 
diversas habitações, pelo que se impôs realizar uma obra para ordenamento da ribeira. Esta 
obra tem por objectivo evitar ou minimizar estes incidentes de cheia, bem como os riscos e 
danos que lhes estão associados, de forma a assegurar o bem-estar e segurança da 
população e a integridade dos seus bens e propriedades. Este objectivo deve ser conseguido 
minimizando os impactos sociais e ambientais a incidir sobre a população e maximizando os 
benefícios advindos da execução da obra. 
Esta obra é de uma necessidade vital, mas sendo um processo que irá ter diversas implicações 
ambientais e especialmente, sociais, torna-se importante auscultar os habitantes da Agualva e 
os decisores envolvidos no processo para determinar quais são as necessidades, opiniões e 
restrições em jogo. Os actores locais são quem melhor conhece o terreno e os principais 
implicados no processo, pois terão de viver com os seus resultados. Na sequência desta 
auscultação que incidiu sobre as alternativas dos novos atravessamentos da ribeira e sobre a 
relocalização foi igualmente importante sugerir a localização desses novos atravessamentos 
bem como indicar as habitações disponíveis perto daquelas que irão ser demolidas para 
responder aos anseios da população. 
O presente trabalho consistiu no dimensionamento hidráulico do canal, seguido de um estudo 
sobre as perspectivas sociais de residentes e decisores sobre a obra, associado a um 
levantamento das moradias afectadas pelo desastre natural e pelo novo traçado da ribeira, 
bem como das alternativas de habitação disponíveis. Esta informação foi conjugada de forma a 
criar uma proposta para o realojamento dos moradores mais afectados. A duração da obra de 
ordenamento da Ribeira da Agualva está estimada em um ano.  
 
 
2. METODOLOGIA 
Neste estudo recorreu-se à seguinte abordagem interdisciplinar:  
a) Numa primeira fase executaram-se cálculos hidráulicos de forma a dimensionar o canal 
a bacia de retenção e os descarregadores. As alterações ao leito da Ribeira da Agualva 
impostas pelas limitações; 
b) As implicações do novo traçado, bem como de várias outras questões ligadas às 
consequências do desastre natural foram avaliadas e condensadas em perspectivas sociais 
dos moradores e actores locais através da Metodologia Q; 
c) A informação gerada no passo anterior foi utilizada para estabelecer um diálogo com o 
autarca local, em que se identificaram as casas que ficaram arruinadas pelas cheias e/ou que 
serão gravemente afectadas pelo reperfilamento do leito da ribeira. Tendo em conta as 
preferências que a população havia expresso anteriormente, procurou-se uma solução para o 
realojamento através da recolha das habitações para venda na freguesia da Agualva, em 
condição suficiente para habitação imediata, de modo a oferecer uma base para o apoio à 
decisão sobre o realojamento.  
 
2.1. Dimensionamento do canal, da bacia de retenção e dos descarregadores 
A obra de Ordenamento da Ribeira da Agualva consiste em duas partes: em primeiro lugar, 
desviar o leito da ribeira nas zonas onde existem mais casas nas imediações, num troço de 
cerca de 500m ao longo da Rua do Saco. O desvio será concretizado através da construção de 
um canal de secção trapezoidal revestido com pedra, com uma inclinação lateral de 2:1, com 
uma profundidade de 2,80m e com uma largura na base de 5m. Esta obra dará também maior 
suporte às margens e taludes, evitando derrocadas em eventuais cheias posteriores; e 
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A montante do canal será construída uma bacia de retenção para reter os sólidos 
transportados pela ribeira. A união entre a bacia de retenção e o canal far-se-á através de uma 
presa de dois níveis. 
Consideraram-se as seguintes condicionantes ao dimensionamento do canal: 
• Caudal de cheia = 41 m3/s 
• Descrição do canal: 
• Canal trapezoidal; 
• Inclinação das margens de 1V x 2H; 
• Margens em enrocamento; 
• Inclinação do fundo constante. 
Com base nestes dados utilizou-se para o dimensionamento do canal o método da velocidade 
máxima admissível, fazendo-se os ajustes necessários para evitar situações de escoamento 
indesejáveis e perigosas85, até que se chegou a um traçado com largura máxima admissível 
inferior a 14 m, velocidade de velocidade escoamento máxima (≤ 3,5 m/s) e inclinação média 
de 1%, mantendo-se a inclinação constante do canal, através da construção de degraus 
igualmente espaçados ao longo do mesmo, projectados de forma a garantir a não formação de 
ressalto hidráulico nos mesmos. 
Considerou-se os constrangimentos subjacentes à construção de um canal em enrocamento e, 
dado que na estrutura hidráulica em causa não existem curvas com raio de curvatura inferior a 
40 metros (Rc), admitiu-se para o fundo do canal enrocamento a dimensão mínima (D50) de 
0,5 m, correspondendo a elementos com peso igual ou superior a 0,4 t. O enrocamento das 
margens deverá ter uma dimensão mínima (D50) de 0,7 m, correspondendo a elementos com 
peso igual ou superior a 0,8 t. 
Quanto ao dimensionamento da bacia de retenção, observou-se a disponibilidade de espaço 
no terreno e foi feito um dimensionamento para uma carga hidráulica de 0,05 m/s. A bacia foi 
projectada para funcionar em duas fases: na primeira, correspondente à situação normal, o 
espelho de água terá uma profundidade máxima de 1,0 m junto à primeira represa, ocorrendo a 
sedimentação antes da descarga final, tendo a zona de sedimentação uma área de 252,0 m2 e 
volume total de 232,0 m3; na segunda fase, correspondente a uma situação de cheia, a bacia 
de retenção terá uma capacidade de amortecimento de 606,0 m3 antes que comece a ocorrer a 
descarga da mesma pela descarga de topo da represa, o que representa um amortecimento da 
descarga no canal de aproximadamente 16 s. Nesta segunda fase, a zona de sedimentação, 
passa de uma capacidade de 232,0 m3 para 495 m3 de sedimentos, considerando o aumento 
do nível da água dentro da represa. 
O dimensionamento resumidamente apresentado resultou em alterações da posição do leito da 
ribeira, sendo o novo traçado apresentado na Figura 2.  
 

 
Figura 2: Reperfilamento do leito da Ribeira da Agualva 

                                                      
 
 
85 Os cálculos completos são apresentados no relatório “Alteração do Leito da Ribeira da Agualva: 
Dimensionamento do canal, análise das perspectivas dos interessados e propostas para novos 
atravessamentos e realojamentos,” coordenado por Tomaz Ponce Dentinho, para a empresa Arquiangra. 
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a) Pormenor; b) Fotografia aérea 
 
2.2. Análise das perspectivas dos interessados pela Metodologia Q 
A Metodologia Q [31-32] foi escolhida para este estudo porque permite fazer distinções 
explícitas sobre as diferentes perspectivas sociais que surgem dos diversos detentores de 
interesses sobre um dado tema, ao quantificar a subjectividade dos respondentes através de 
técnicas estatísticas [33-37]. Ao contrário dos inquéritos de opinião tradicionais, os 
respondentes têm a liberdade de relativizar as questões ao ordená-las pela importância que 
lhes atribuem.  
Para além de informar os decisores sobre as correntes de opinião, a Metodologia Q pode ainda 
ser utilizada como ponto de partida para a aplicação de outras metodologias ou para 
estabelecer as bases para um diálogo. A Metodologia Q tem sido aplicada por diversos autores 
para identificar perspectivas sobre cidadania, interesse público, políticas ambientais e a 
qualidade dos processos de participação [38-41].  
O primeiro passo da aplicação da Metodologia Q (esquematizada na Figura 3) consiste na 
recolha de todas as opiniões potenciais sobre o problema em questão, através de entrevistas 
com detentores de interesses bem informados e bem posicionados no âmbito do problema. 
Pode-se ainda recorrer a outras fontes, como a informação passada nos meios de 
comunicação social ou estudos anteriores, com as devidas salvaguardas para evitar 
parcialidade na aquisição e selecção da informação. 
 

1ª Etapa 
Recolha da informação sobre o tema 
 
 
2ª Etapa 
Definição das Afirmações Q 
 
 
3ª Etapa 
Ordenação das Afirmações Q pelos actores 
 
 
4ª Etapa 
Análise dos resultados 
 

Figura 3: Esquema dos passos da Metodologia Q 
 
A partir do conjunto da informação recolhida, selecciona-se um conjunto de afirmações que se 
pretende representativo, equilibrado e explícito. As Afirmações Q não devem conter conceitos 
contraditórios e, sempre que possível, devem ser expressas nas palavras dos entrevistados, 
para melhor reflectir o discurso local (2ª etapa).  
Estando recolhidas e seleccionadas as Afirmações Q, passa-se à 3ª etapa, solicitando-se a um 
segundo conjunto de entrevistados que as ordenem de acordo com a importância que lhes 
atribuem. Os dados recolhidos são então tratados recorrendo à Análise de Componentes 
Principais, da qual resultam factores, que constituem os grupos de opinião ou perspectivas 
sociais. 
Neste estudo, a primeira etapa realizaram-se entrevistas semi-estruturadas aos detentores de 
interesses (as notas das entrevistas estão disponíveis no Anexo I), focando os temas das 
demolições, alterações nos terrenos, acessibilidade e relocalização/realojamento dos 
sinistrados. Houve ainda lugar para os entrevistados se exprimirem outras questões relevantes 
para eles. 
Recolheram-se ainda algumas informações de artigos da imprensa local. Os detentores de 
interesses foram seleccionados com base no seu envolvimento no desastre natural e na sua 
proeminência nos círculos de decisão local. Na maioria das entrevistas e em outros contactos 
informais, verificou-se uma grande uniformidade nas opiniões expressas, pelo que se realizou 
um número de entrevistas relativamente pequeno, tal como é previsto pela Metodologia Q. 
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Para além dos temas propostos nas entrevistas, surgiu apenas a questão da preservação dos 
moinhos de água. 
Com base na informação recolhida seleccionaram-se 31 Afirmações Q (Tabela 1), sendo o 
critério utilizado, a representação máxima das opiniões expressas para cada tema proposto. 
Na terceira fase seleccionou-se um segundo grupo de detentores de interesses aos diversos 
níveis, representando quatro grupos: comerciantes (3 entrevistados), moradores afectados (1), 
outros habitantes (3) e funcionários (5 entrevistados; este grupo inclui também representantes 
de associações locais), num total de 12 entrevistados.  
 

Tabela 1: Afirmações Q 
Afirmações Q 

1. É urgente repor os acessos pedonais que existiam. 
2. A obra da ponte da Canada Grande deveria arrancar se o seu custo não fosse demasiado 
elevado. 
3. Devem-se fazer acessos comuns que sirvam várias casas e vários terrenos. 
4. A ponte da Canada Grande com passagem para automóveis é uma obra prioritária. 
5. Seriam necessárias mais pontes pedonais para além das que existiam anteriormente. 
6. Deve-se fazer um caminho pedonal do lado das ladeiras. 
7. Deve-se fazer um caminho para motocultivadores no lado das ladeiras. 
8. Devem-se fazer acessos entre as casas e os terrenos com degraus nos taludes. 
9. É melhor uma obra boa que dura mais tempo, que uma obra má feita à pressa. 
10. Mais um ano de obras é tolerável para além dos 7 meses que já passaram. 
11. No caso das permutas de terrenos quem deve suportar os custos administrativos deverá ser o 
Estado. 
12. O Governo Regional deve suportar o realojamento pelo menos parcialmente. 
13. As negociações entre proprietários e Governo têm de ser caso a caso. 
14. Não deve haver subsídios ao realojamento das pessoas. 
15. As pessoas deverão ser realojadas na freguesia em casas desabitadas recuperadas pelo 
Estado. 
16. As pessoas devem ser realojadas na freguesia de forma desagrupada, não num bairro. 
17. O realojamento das famílias deverá ser visto caso a caso. 
18. O Estado tem a obrigação de fazer casas novas o mais próximo possível das antigas casas dos 
moradores que serão expropriados. 
19. As pessoas podem ser realojadas noutra freguesia. 
20. Deve-se fazer a bacia de retenção mais a montante. 
21. Deve-se fazer a limpeza regular das ribeiras. 
22. Sou contra a canalização da ribeira. 
23. Se é para canalizar a ribeira deve-se desviá-la ainda mais das casas. 
24. A ribeira fica demasiado profunda se estreitarem o canal para recuperar o moinho. 
25. Existem outros moinhos que podem ser recuperados e em muito melhor estado que as ruínas 
que tentam preservar. 
26. É muito importante preservar o moinho (séc. XVII) da zona da ponte. 
27. O moinho deve ser desmontado e reconstruído mais acima. 
28. O sistema dos moinhos da Agualva deve ser recuperado. 
29. A regularização da ribeira é um grande desafio para o futuro da Agualva. 
30. O problema da ribeira tem a ver com o corte de árvores indiscriminado a montante. 
31. É preciso criar valas de escoamento nos campos a montante. 

 
Pediu-se então a estes detentores de interesses que ordenassem as 31 Afirmações Q de 
acordo com o esquema da Figura 4, onde na extrema direita (coluna 4) é colocado um cartão 
com a afirmação com a qual o entrevistado mais concorda, na coluna seguinte, as duas frases 
a que atribui mais importância depois da primeira, e continua até atingir a coluna mais à 
esquerda (-4) onde deve colocar a frase com que menos concorda. 
 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
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Figura 4: Modelo utilizado para a ordenação das Afirmações Q 
 
Por fim, trataram-se as respostas recorrendo à Análise de Componentes Principais, efectuada 
com o programa PQMethod v. 2.11. Através da Análise de Componentes Principais reduziu-se 
as 12 perspectivas individuais a 2 grupos de opinião, o que reflecte a elevada concordância 
sobre o tema encontrada durante a primeira etapa. Cada factor (ou grupo, ou perspectiva) foi 
interpretado individualmente, e posteriormente foi comparado com o outro para definir os 
pontos de consenso e discórdia. 
 
2.2.1. Perspectivas sociais dos interessados 
Apenas duas perspectivas sociais foram reveladas por este estudo (os resultados detalhados 
podem ser consultados no Anexo II). Uma variável foi considerada como definidora de uma 
perspectiva se a sua pontuação fosse superior a 0,289, o que é estatisticamente significativo 
ao nível de alfa < 0,01 (bi-caudal) [42]. Na Tabela 2 pode-se observar a distribuição dos 
diversos inquiridos pelas duas perspectivas e na Figura 5, uma representação gráfica de como 
se posicionam face aos dois factores ou perspectivas. As perspectivas A e B explicam 49% da 
variância da amostra. 
 

Tabela 2: Matriz dos factores com um X a indicar um Q Sort definidor 
SORTS Perspectiva A Perspectiva B 
2 Comerciante 0,7113X -0,0045 
3 Comerciante 0,4070X -0,0099 
10 Funcionário 3 0,5993X 0,0914 
11 Funcionário 4 0,6055X 0,1230 
6 Morador 2 0,8357X 0,1904 
12 Funcionário 5 0,6552X 0,2830 
1 Comerciante 0,6827X 0,3246 
7 Morador 3 0,6658X 0,4208 
9 Funcionário 2 0,0970 0,5940X 
5 Morador 1 0,1395 0,6865X 
8 Funcionário 1 -0,0113 0,7041X 
4 Danificado 0,3235 0,7044X 
% Variância explicada 30 19 

 
 
 

 
Figura 5: Distribuição dos Sorts definidores pelas perspectivas face às suas pontuações 

 

Perspectiva B

Perspectiva A
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Relativamente à independência das perspectivas, há uma correlação relativamente elevada 
entre as duas (44,7%), sendo no entanto aceitável. 
Num estudo típico com a Metodologia Q, as perspectivas individuais são descritas em primeiro 
lugar, sendo depois analisado o consenso e as divergências. Neste caso, porém, devido ao 
elevado consenso entre as duas perspectivas, começa-se por analisar as semelhanças nos 
discursos. 
2.2.2. Consenso 
Ao analisar a tabela das Afirmações Q que geram consenso (Tabela 4), nota-se de imediato o 
seu elevado número (14), que representam 45% das Afirmações Q. Esta proporção é bastante 
invulgar e por si só já indica o elevado grau de concordância entre os inquiridos sobre as 
questões apresentadas. Frequentemente, as Afirmações Q que geram consenso são frases 
relativamente neutras, mas, olhando mais de perto os resultados, observa-se que no caso da 
Agualva, várias das afirmações receberam pontuações elevadas positivas em ambos os 
grupos, como é o caso da questão da limpeza das ribeiras (21), da negociação do realojamento 
das famílias (17) e da importância do reperfilamento e gestão da ribeira para o futuro da 
Agualva (29).  
Também se verificou um nível de concordância relativamente elevado quanto às questões em 
que discordam, tais como a não subsidiação do realojamento (14) e a importância da 
preservação de um moinho de água que será parcialmente demolido para se efectuar o 
reperfilamento do leito da ribeira (26). 
Estas frases estão destacadas a negrito na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Afirmações Q que geram consenso entre as duas perspectivas 
Afirmações Q Perspectiva A Perspectiva B 
(2) A obra da ponte da Canada Grande deveria arrancar se 
o seu custo não fosse demasiado elevado.* 

0 -1 

(5) Seriam necessárias mais pontes pedonais para além 
das que existiam anteriormente.* 

-1 -2 

(6) Deve-se fazer um caminho pedonal do lado das ladeiras. 0 0 
(7) Deve-se fazer um caminho para motocultivadores no 
lado das ladeiras.* 

-1 -2 

(8) Devem-se fazer acessos entre as casas e os terrenos 
com degraus nos taludes.* 

0 0 

(10) Mais um ano de obras é tolerável para além dos 7 
meses que já passaram. 

1 -1 

(12) O Governo Regional deve suportar o realojamento pelo 
menos parcialmente.* 

2 1 

(14) Não deve haver subsídios ao realojamento das 
pessoas.* 

-4 -3 

(17) O realojamento das famílias deverá ser visto caso a 
caso.* 

2 3 

(21) Deve-se fazer a limpeza regular das ribeiras.* 4 3 
(24) A ribeira fica demasiado profunda se estreitarem o 
canal para recuperar o moinho. 

0 -2 

(26) É muito importante preservar o moinho (sec. XVII) da 
zona da ponte.* 

-2 -3 

(29) A regularização da ribeira é um grande desafio para o 
futuro da Agualva.* 

2 2 

(31) É preciso criar valas de escoamento nos campos a 
montante.* 

0 1 

(Todas as afirmações são não-significativas a P>.01, e as assinaladas com um asterisco são 
também não significativas a P>.05). 
 
Embora o tema da acessibilidade à margem esquerda da ribeira não tenha sido grandemente 
valorizado por nenhuma das perspectivas, mencionamo-lo aqui, já que é um aspecto 
importante no planeamento da obra e nos seus impactos posteriores. Verificou-se que é 
relativamente consensual que se devem fazer acessos comuns que sirvam várias casas. 
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Tendo em conta o elevado grau de concordância observado, procede-se então à descrição e 
análise das duas perspectivas. 
2.2.3. Perspectiva A 
Esta narrativa enfatiza a importância dos procedimentos serem correctos e bem ponderados 
sobre a celeridade dos processos, como é exemplificado pela importância atribuída a frases 
como “É melhor uma obra boa que dura mais tempo, que uma obra má feita à pressa” (9) e 
“mais um ano de obras é tolerável para além dos 7 meses que já passaram (10)” (Tabela 4). 
Este ponto de vista repete-se na valorização da apreciação casuística das negociações das 
expropriações e dos realojamentos (13 e 17, respectivamente). 
 
Um segundo tema subjacente a esta perspectiva consiste nas preocupações de ordem social, 
relacionadas com o desejo de manter os desalojados na freguesia (15) e integrados com a 
restante população (16) e com o apoio que o Estado deve oferecer aos desalojados (15) e aos 
expropriados (11).  
Um terceiro tema surge quando se ligam frases distintivas desta perspectiva relacionadas com 
a acessibilidade (1 e 3) à frase que obteve a pontuação mais elevada, “Deve-se fazer a limpeza 
regular das ribeiras” (21), que reflectem a importância atribuída ao ordenamento nesta 
perspectiva. 
Esta perspectiva também se caracteriza pelas afirmações classificadas negativamente, que 
reforçam a opiniões de solidariedade social e responsabilização do Estado (19 e 14) e que 
desvalorizam aspectos como a preservação do(s) moinho(s) (27 e 28), e o ordenamento hídrico 
a montante da zona afectada (30 e 20). 
Entre as seis primeiras frases desta perspectiva, três reuniam consenso com a Perspectiva B, 
incluindo a frase 21. 
 

Tabela 4: Frases mais importantes para a Perspectiva A 
 Afirmações Q Classificação 

Concorda 

(21) Deve-se fazer a limpeza regular das ribeiras.  4 
(9) É melhor uma obra boa que dura mais tempo, que uma 
obra má feita à pressa.** 3 

(13) As negociações entre proprietários e Governo têm de ser 
caso.** 3 

(17) O realojamento das famílias deverá ser visto caso a caso.  

Concorda: 
outras frases 
distintivas 
para a 
perspectiva 

(15) As pessoas deverão ser realojadas na freguesia em 
casas desabitadas recuperadas pelo Estado.** 2 

(16) As pessoas devem ser realojadas na freguesia de forma 
desagrupada, não num bairro.** 1 

(11) No caso das permutas de terrenos quem deve suportar 
os custos administrativos deverá ser o Estado.** 1 

(10) Mais um ano de obras é tolerável para além dos 7 meses 
que já passaram. 1 

(1) É urgente repor os acessos pedonais que existiam.** 1 
(3) Devem-se fazer acessos comuns que sirvam várias casas 
e vários terrenos.** 1 

   

Discorda 
 

(27) O moinho deve ser desmontado e reconstruído mais 
acima.* -2 

(19) As pessoas podem ser realojadas noutra freguesia.* -3 
(22) Sou contra a canalização da ribeira.* -3 
(14) Não deve haver subsídios ao realojamento das pessoas.  

Discorda: 
outras frases 
distintivas 
para a 
perspectiva 

(28) O sistema dos moinhos da Agualva deve ser 
recuperado.** -1 

(4) A ponte da Canada Grande com passagem para 
automóveis é uma obra prioritária.** -1 

(18) O Estado tem a obrigação de fazer casas novas o mais 
próximo possível das antigas casas dos moradores que serão 
expropriados.** 

-1 
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(30) O problema da ribeira tem a ver com o corte de árvores 
indiscriminado a montante. -2 

(20) Deve-se fazer a bacia de retenção mais a montante.** -2 
* Frase distintiva para a perspectiva a P<0,01). 
 
2.2.4. Perspectiva B 
A Perspectiva B tem muito em comum com a A, mas não é de forma nenhuma indistinta desta. 
Ao analisar as afirmações às quais foi atribuída maior e menor importância (Tabela 5), surgem 
dois padrões: se por um lado são valorizados os mesmos temas que na Perspectiva A, há uma 
deslocação da importância relativa destas, sendo que para este grupo a reposição da situação 
para um nível tão próximo quanto possível do original é fundamental (18) e o ordenamento da 
ribeira surge como muito mais importante (21 e 17). 
A recuperação do moinho é também pouco importante para este grupo (26) e as pessoas 
desvalorizam aspectos sociais tais como o realojamento integrado na freguesia (16) e o 
realojamento noutra freguesia (19). Nos respondentes determinantes para esta perspectiva 
inclui-se um morador próximo da zona afecta e uma das pessoas cuja propriedade foi 
danificada. As respostas destas pessoas são fundamentais para a formação de uma 
perspectiva em que se dá muito mais ênfase à resposta rápida à situação do que a um 
perfeccionismo ponderado expresso na Perspectiva A. 
 

Tabela 5: Frases mais importantes para a Perspectiva B 
 Afirmações Q Classificação 

Concorda 

(18) O Estado tem a obrigação de fazer casas novas o mais 
próximo possível das antigas casas dos moradores que 
serão expropriados. 

4 

(21) Deve-se fazer a limpeza regular das ribeiras. 3 
(9) O realojamento das famílias deverá ser visto caso a 
caso. 3 

(17) A regularização da ribeira é um grande desafio para o 
futuro da Agualva 2 

   

Discorda 

(16) As pessoas devem ser realojadas na freguesia de 
forma desagrupada, não num bairro. -2 

(26) É muito importante preservar o moinho (sec. XVII) da 
zona da ponte. -3 

(14) Não deve haver subsídios ao realojamento das 
pessoas. -3 

(19) As pessoas podem ser realojadas noutra freguesia. -4 
(As frases em comum com Perspectiva A são apresentadas em itálico.) 
 
2.2.5. Divergência 
As diferenças entre perspectivas tornam-se mais evidentes quando examinamos a Figura 6, 
sendo que a Perspectiva B transmite uma impressão de urgência na resolução da questão do 
realojamento muito mais forte que a Perspectiva A, que leva a que aspectos de coesão social e 
manutenção e integração dos sinistrados na freguesia sejam considerados de importância 
muito menor, aliás como já se havia intuído na análise individual das perspectivas. 
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‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3

(15) As pessoas deverão ser  realojadas na 
freguesia em casas desabitadas  recuperadas 

pelo Estado.

(1) É urgente repor  os acessos pedonais que  
existiam.

(19) As pessoas podem ser realojadas noutra 
freguesia.

(9) É melhor uma obra boa que dura mais 
tempo, que uma obra má  feita à pressa.

(13) As negociações entre proprietários e 
Governo têm de  ser caso.

(16) As pessoas devem ser  realojadas na 
freguesia de forma desagrupada, não num 

bairro.

Perspectiva B

Perspectiva A

 

 
Figura 6: Principais diferenças entre as Perspectivas A e B 

 
3. ANÁLISE DOS MORADORES AFECTADOS 
3.1. Localização dos moradores afectados 
Como resultado do levantamento topográfico e da projecção do reperfilamento, foram 
identificadas diversas habitações cuja posição relativamente ao canal a construir implica a sua 
demolição total ou parcial (Figura 7). 

 
Figura 7: Casas a demolir ou a alterar em virtude do reperfilamento 

 
Em reunião Presidente da Junta de Freguesia da Agualva, Noé Cota, no dia 22 de Setembro 
de 2010, apresentou-se uma lista das casas afectadas pelo novo traçado da ribeira e resultou 
num inventário das casas afectadas e dos respectivos moradores e suas situações (Tabela 6). 
Embora efectivamente apenas se necessite de realojar os habitantes da casa F, o autarca 
apelou a que se considerasse a perda de habitantes que a Agualva tem vindo a sofrer nos 
últimos anos e que, por este motivo, se considerasse a situação das pessoas anteriormente 
ligadas às casas E e G.  
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Sendo a perda de habitantes particularmente relevante, dada a proximidade do centro da 
freguesia e de estabelecimentos cuja pequena dimensão permite que uma pequena diferença 
no número de habitantes tenha um impacto real, foram discutidas várias possibilidades para 
instalar as pessoas nas imediações das suas antigas residências. 
 

Tabela 6: Casas afectadas e situação dos moradores 
Casas 
Afectadas Situação 

Casa 0 Estava em ruínas antes do desastre natural, mas o dono quer uma 
compensação. 

Casa A A habitante era uma senhora acamada com cerca de 80 anos, cuja mobilidade 
e autonomia se encontram gravemente comprometidas. Por esse motivo o 
realojamento da senhora numa casa não parece viável, já que não possui 
condições para viver sozinha e até à data do sinistro era assistida por vizinhos. 
Neste momento a senhora está a ser tratada por elementos da família e 
procura-se uma solução num lar. 
A habitante pagava renda da casa ao Dr. Pacheco, mas existe um diferendo de 
opinião sobre a titularidade efectiva do edifício, sendo outras fontes afirmam 
que esta pertence à Região Autónoma dos Açores.  

Casa B A obra irá afectar apenas um anexo, nesta habitação, e haverá perda de área 
de quintal. Não tem moradores.  

Casas C e D Estão desabitadas, pelo que não há necessidade de considerar realojamentos. 
A casa C situa-se nas imediações do cemitério da freguesia, pelo que se 
considerou a hipótese de se utilizar o terreno que sobre após as obras para 
colmatar a falta de espaço no cemitério. 

Casa E O antigo ocupante foi realojado nos Biscoitos.  
A casa está em risco de ruir para o leito da ribeira. 

Casa F Os habitantes, 3 idosos, um dos quais acamado, estão provisoriamente 
instalados no Passal da Igreja. 

Casa G O dono vive no Canadá. A casa estava alugada a uma senhora que neste 
momento habita na Praia da Vitória. 

 
3.2. Atravessamentos 
Na zona de desenvolvimento do projecto de reperfilamento da Ribeira da Agualva, existiam 
originalmente, antes da enxurrada de Dezembro de 2009, quatro travessias definidas: uma 
ponte rodoviária na Rua do Saco e três pontes pedonais, uma das quais privada, a montante 
da primeira. 
A ponte privada ligava o quintal de uma casa na Rua dos Moinhos a uma zona de jardim/pomar 
do mesmo proprietário, permitindo manter a unidade da propriedade. As outras duas pontes 
pedonais, a montante da primeira, ligavam o lado direito da ribeira (zona habitacional) a 
terrenos agrícolas, pequenas hortas e pomares, localizados do lado esquerdo da Ribeira da 
Agualva, as chamadas “ladeiras”. 
As pontes pedonais existentes eram artesanais e construídas de forma informal por alguns 
proprietários que necessitavam transpor a linha de água mais comodamente. A sua fraca 
construção terá levado à destruição de duas delas por altura da enxurrada. 
A Freguesia da Agualva possui um desenvolvimento tradicionalmente linear, ao longo da 
ribeira, sendo as pontes localizadas nesta, estruturas essenciais à manutenção do 
ordenamento, e consequentemente das formas e dos modos de vida da população local. 
Historicamente, a motivação para esta estrutura urbana encontra-se intimamente associada à 
utilização da linha de água, como uma fonte de energia para alguns moinhos de água, que 
desempenharam uma importante função para a economia local. 
O reperfilamento da linha de água irá levar a um aumento da largura e da profundidade da 
linha de água original, pelo que como forma de minimização do impacto que esta obra terá na 
freguesia, prevê-se a manutenção da acessibilidade à margem esquerda (aos terrenos 
agrícolas) através da construção de atravessamentos nos locais tradicionais das antigas 
pontes pedonais (Figura 8), acompanhados por vias de acesso paralelas ao canal a construir, 
de modo a ligar todos os terrenos. 
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Figura 8: Atravessamentos tradicionais e atravessamentos propostos 

 
Quanto à natureza dos acessos, estes poderão ser através de pontes, ou através de 
passagens de vau, já que a estrutura projectada tem características que permitem estas 
últimas com relativa facilidade. Pode-se ainda indicar, que o segundo tipo de passagem poderá 
ter a vantagem de permitir a passagem de pequenas máquinas agrícolas. Como desvantagem, 
face às pontes, poderão ocorrer pontualmente ocasiões em que a passagem não seja possível, 
devido ao caudal da ribeira. 
Os caminhos laterais, paralelos ao canal, funcionarão como linhas de conexão entre os 
diferentes terrenos e os atravessamentos, devendo ter características de largura, estabilidade e 
segurança, adequadas à passagem de pessoas e pequenas máquinas, que tenham 
necessidade de efectuar o atravessamento da linha de água. 
 
3.3. Habitação disponível 
Para determinar quais as opções de realojamento dentro da freguesia e qual o seu custo, fez-
se um levantamento da oferta imobiliária na Freguesia da Agualva, tendo-se criado uma base 
de dados com as características das habitações para o efeito. Nem todas as agências 
imobiliárias tinham imediatamente disponível o valor das habitações pelo que se recorreu aos 
métodos hedónicos para determiná-lo. 
Os métodos hedónicos, desenvolvidos por Court [43] são uma forma da estimar a procura ou 
valor de um dado bem ou serviço através das preferências reveladas, ao decompô-lo nas suas 
diferentes partes e estimar o valor de cada uma delas. Os métodos hedónicos em geral 
recorrem à análise regressão em que as características qualitativas dos bens são introduzidas 
sob a forma de variáveis dummy. Estes métodos são utilizados com frequência na estimativa 
do valor do ambiente e ecossistemas e seus serviços, bem como na avaliação de propriedade 
imobiliária e cálculo de índices de preços do consumidor.  
Os métodos hedónicos foram posteriormente introduzidos na avaliação imobiliária por Rosen 
[44], seguido por [45-48], entre outros, onde surgem de forma quase intuitiva: propriedades em 
locais agradáveis e acessíveis serão, naturalmente, mais valorizadas do que propriedades em 
locais menos apelativos, ou relativamente à qualidade da habitação em si, uma moradia mais 
espaçosa e de melhor construção será valorizada em relação a uma com piores condições. 
Assim, a estimação do valor de uma habitação por métodos hedónicos envolve recolher 
características como o número e dimensão de quartos e casas de banho, a existência de 
espaços exteriores, data de construção, etc.  
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Este método foi aplicado nos Açores, em Ponta Delgada, por Vieira [49], que utilizou as 
variáveis número de quartos de dormir e de casas de banho, a existência de garagem ou não, 
a utilização desejada para a casa (habitação própria e permanente, secundária ou 
arrendamento) e a sua localização, bem como variáveis relacionadas com o comprador como a 
idade, estado civil, sexo, número de filhos em idade escolar e rendimento mensal líquido. 
No presente caso, fez-se um levantamento das opções de realojamento nas imediações da 
Agualva, das suas características e condições segundo as regras gerais das imobiliárias 
(Tabela 7). 
A situação ideal para o realojamento dos sinistrados e retorno à freguesia das pessoas que 
entretanto foram realojadas noutras zonas era a aquisição de moradias em condições de 
habitabilidade para entrada imediata, tão próximas da moradia anterior quanto possível. Desta 
forma, a recolha resultou uma lista de habitações no seio da Agualva. No entanto, já que o 
preço pedido nem sempre estava disponível, realizou-se uma regressão linear múltipla no 
SPSS, com o preço, a variável dependente, transformado no logaritmo neperiano, e com 
selecção de variáveis pelo método stepwise. 
 

Tabela 7: Parâmetros recolhidos para a base de dados 
Parâmetros Tipo de Medida 
Valor da casa (Euros) Escalar 
Distância de Angra do Heroísmo Escalar 
Distância da Praia da Vitória Escalar 
Área na que se localiza (Áreas 1, 2, 3 ou 4)* Nominal (1 ou 0) 
Tipologia da casa (T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) Nominal (1 ou 0) 
Número de Divisões  Escalar 
Área útil (m2) Escalar 
Posem área exterior (jardim, quintal, pátio….) Nominal (1 ou 0) 
Área exterior (m2) Escalar 
Possuem garagem Nominal (1 ou 0) 
Estado de conservação (nova, usada, reformada, precisa reforma) Nominal (1 ou 0) 
Possuem boa vista  Nominal (1 ou 0) 
Número de casas de banho Escalar 
Equipamentos Nominal (1 ou 0) 

* Área 1 corresponde a Santa Luzia, São Bento, São Pedro, Sé, Nossa Senhora Conceição;  
  Área 2 corresponde a Terra Chã, Posto Santo, São Mateus e Ribeirinha;  
  Área 3 corresponde a Santa Cruz, Cabo da Praia e Lajes; e  
  Área 4 corresponde às restantes freguesias Serreta, Biscoitos, Porto Judeu, Doze Ribeiras… 
 
Na primeira fase obteve-se as variáveis significantes para o presente estudo em função da 
variável dependente e na segunda fase obteve-se os coeficientes não normalizados das 
variáveis, ou seja, estudaram-se as variáveis significativas individualmente para obter 
coeficientes mais precisos, que foram utilizados na seguinte equação: 
 

 
 
sendo as variáveis seleccionadas a área interior útil, a área de localização, a existência de 
jardim e/ou quintal, e o facto de a casa ser nova ou não (resultados resumidos na Tabela 8 e 
detalhados no Anexo V). 
Por fim, ajustou-se o preço final obtido, para se obter o preço estimado final real. Na Figura 9 
pode-se observar o preço final obtido para as casas (eixo y) face aos preços conhecidos 
anteriormente (eixo x). Como se pode observar, os preços reais estimados (tal como os preços 
pedidos pelas pessoas no local) são inferiores aos pedidos pelas imobiliárias. 
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Figura 9: Preço real calculado face ao preço pedido 

 
Tabela 8: Casas disponíveis identificadas na Agualva: condições e preço estimado 

Casas Área útil Área exterior W.C. Jardim/Quintal Nova Preço 
Estimado 

Casa 1 310 1370 1 1 0 115 831,49 
Casa 2 80 780 0 1 0 36 676,51 
Casa 3 150 865 1 1 0 52 046,45 
Casa 4 55 35 1 1 0 32 366,91 
Casa 5 65 115 0 1 0 34 026,39 
Casa 6 160 3000 1 1 0 54 714,92 
Casa 7 150 1000 0 1 0 52 046,45 

Casa 8 120 320 - 1 0 44 796,79 
Casa 9 115 455 0 1 0 43 690,75 
Casa 10 145 545 1 1 0 50 761,41 
Casa 11 299 177 1 1 1 144 479,34 
 
Tendo em conta o critério da proximidade, as casas 9, 10 e 11 (ver Figura 10) surgem 
como opções a considerar. No entanto, as Casas 9 e 10 não são novas e possuem 
áreas úteis pequenas, além do que a Casa 9 necessitaria de obras para a construção 
de uma casa de banho. A Casa 10 também aparenta precisar de algumas reparações.  
A Casa 1 apresenta boas condições para habitabilidade e situa-se ainda relativamente 
perto da zona afectada. 
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Figura 10: Casas disponíveis identificadas na Agualva 

 
4. CONCLUSÕES 
A aplicação da Metodologia Q levou à construção de duas perspectivas sociais sobre esta 
questão, uma enfatizando a projecção e implementação ponderadas do projecto, com elevada 
atenção aos aspectos da manutenção da coesão social e a outra que valoriza mais a resolução 
célere do problema, embora não desprezando inteiramente as considerações de ordem social. 
Com base no levantamento das necessidades de realojamento para os moradores cujas casas 
irão ser demolidas, e com base no levantamento da oferta imobiliária no seio da freguesia, 
concluímos que é fazível a conciliação das duas perspectivas, havendo habitação no mercado 
em quantidade suficiente e com qualidade mínima nas imediações da zona afectada, a preços 
relativamente baixos. Algumas das habitações poderão necessitar de obras. 
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A passagem de uma margem da ribeira para a outra não é dos aspectos mais valorizados em 
nenhuma das perspectivas, mas é relativamente consensual que se devem fazer acessos 
comuns que sirvam várias casas. Desta forma, as soluções propostas no projecto de 
reperfilamento parecem adequadas e bem ajustadas às necessidades e desejos dos 
moradores. 
Surgem ainda entre os agualvenses outras questões subjacentes ao ordenamento da ribeira, 
das quais se destacam a necessidade de se efectuarem limpezas regulares. Sugere-se a 
elaboração de um esquema que torne claro o papel de cada interveniente e que esse esquema 
seja amplamente publicitado a nível local, já que impera o desconhecimento sobre este tema 
entre a população.  
É ainda essencial manter e expandir a coordenação entre a Câmara Municipal da Praia da 
Vitória e o Governo Regional dos Açores, com particular atenção ao troço da Ribeira da 
Agualva a jusante do projecto aqui analisado cuja margem esquerda se encontra em perigo de 
desabamento, agravada pela obra da Câmara Municipal que reforçou apenas a margem direita. 
No que se refere ao espaço junto às margens da ribeira, as ‘ladeiras’ na margem esquerda e 
os jardins e quintais na margem direita, consideramos que existe um espaço de oportunidade e 
vontade pública para que se faça um ordenamento integrado da ribeira, em que as hortas e os 
espaços de lazer privados e públicos se sucedam de forma harmoniosa e de fácil acesso. Para 
além deste aspecto, propõe-se ainda uma reflexão sobre a recuperação pública ou privada dos 
moinhos, pois embora estes não sejam uma prioridade para qualquer das duas perspectivas 
sociais geradas, na verdade fazem parte do património histórico e cultural da freguesia e como 
tal, um abandono que leve a danos irreversíveis pode, mais tarde, ser profundamente 
lamentado pelos agualvenses. 
Os resultados da Metodologia Q deixam claro que embora um dos grupos tenha um discurso 
que enfatiza a resolução rápida do problema, enquanto o outro privilegia uma resolução mais 
ponderada e atenta a questões de coesão social, ambos desejam que as pessoas afectadas 
sejam, tanto quanto possível, reintegradas no seio da freguesia.  
 
Realojamentos 
O levantamento das habitações disponíveis sugere que existem duas casas em boas 
condições de habitabilidade que satisfazem o desejo de proximidade da antiga zona de 
residência, e outras duas na mesma zona que embora em pior estado, podem ser adquiridas a 
baixo preço e reparadas.  
Sendo assim, temos quatro potenciais moradias para um agregado familiar que necessita de 
realojamento (os idosos da Casa F) e dois que encontraram alojamento fora da freguesia, mas 
que poderiam regressar (Casas E e G), pelo que com algum investimento é possível atender 
aos desejos expressos pela população na resolução do problema do realojamento. 
 
Atravessamento 
A passagem de uma margem da ribeira para a outra não é dos aspectos mais valorizados em 
nenhuma das perspectivas, mas é relativamente consensual que se devem fazer acessos 
comuns que sirvam várias casas. Desta forma, as soluções apresentadas no projecto de 
reperfilamento parecem adequadas, já que oferecem pontos de passagem nos locais onde 
tradicionalmente esta se fazia, ligados por acessos que servem várias propriedades. 
 
Notas Finais 
A Metodologia Q revelou algumas outras questões subjacentes ao ordenamento da ribeira, das 
quais se destacam a necessidade de se efectuarem limpezas regulares à ribeira. No entanto, 
parece haver bastante incerteza e confusão quanto às responsabilidades e direitos da 
autarquia local, do Governo Regional e dos moradores ou proprietários de terrenos nas 
margens da ribeira. Por esse motivo, sugere-se a elaboração de um esquema que torne claro o 
papel de cada interveniente e que esse esquema seja amplamente publicitado a nível local. 
 
Continuando no tema da coordenação e concertação entre entidades, num plano superior e 
mais alargado, é essencial manter e expandir a coordenação entre a Câmara Municipal da 
Praia da Vitória e o Governo Regional dos Açores, com particular atenção ao troço da Ribeira 
da Agualva a jusante do projecto aqui analisado cuja margem esquerda se encontra em perigo 
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de desabamento, agravada pela obra da Câmara Municipal que reforçou apenas a margem 
direita. 
No que se refere ao espaço junto às margens da ribeira, as ‘ladeiras’ na margem esquerda e 
os jardins e quintais na margem direita, consideramos que existe um espaço de oportunidade e 
vontade pública para que se faça um ordenamento integrado da ribeira, em que as hortas e os 
espaços de lazer privados e públicos se sucedam de forma harmoniosa e de fácil acesso. Para 
além deste aspecto, propõe-se ainda uma reflexão sobre a recuperação pública ou privada dos 
moinhos, pois embora estes não sejam uma prioridade para qualquer das duas perspectivas 
sociais geradas, na verdade fazem parte do património histórico e cultural da freguesia e como 
tal, um abandono que leve a danos irreversíveis pode, mais tarde, ser profundamente 
lamentado pelos agualvenses. 
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O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS: 
DEVOÇÃO OU TURISMO?  
 
Aida Maria Oliveira Carvalho  
 
 
RESUMO 
O santuário de Nossa Senhora dos Remédios, edificado no século XVIII, foi o local escolhido 
pela Igreja para realizar, anualmente, no dia 08 de Setembro, a festa em honra de Nossa 
Senhora dos Remédios.  
Cada vez mais a Igreja e demais Instituições pretendem conhecer o público que visita o 
santuário e integra a romagem, sobretudo, depois da visita a Portugal de Sua Santidade o 
Papa, Bento XVI, no ano de 2010. 
O santuário e a festa arrastam público diferente e, desde logo, ali afluem crentes e descrentes. 
Não sendo possível abarcar todas as facetas das motivações pessoais dos inquiridos, dadas 
as limitações de espaço impostas, temos como objectivo obter uma caracterização acerca da 
pessoa e das suas circunstâncias de sexo, idade, estado civil e qualificação académica e, 
ainda, o modo de organização da viagem, tipo de despesa feita e o tempo de permanência. 
Pretendemos analisar, também, o empenhamento dos indivíduos nas práticas religiosas e a 
sua relação com a devoção em Nossa Sr.ª dos Remédios, bem como o motivo principal da 
vinda à festa. O estudo tem por base a aplicação de um inquérito estruturado.  
A amostra é constituída por 196 indivíduos.  
Palavras-chave: Devoção, Santuário, Turismo Religioso 
 
 
Introdução 
1.Definição da área de estudo 
No nosso estudo consideramos o santuário de Nossa Senhora dos Remédios que se situa no 
Concelho de Lamego a Norte do distrito de Viseu, ao longo de 6 Km do vale do rio Douro, na 
margem esquerda, a 54Km ao NE de Viseu, a 95 ao E. do Porto e a 330 ao N. de Lisboa. 
Com uma população que ronda os 8.848 habitantes [7], o concelho está dividido em 24 
freguesias, sendo duas delas (Almacave e Sé) urbanas e as restantes rurais e ocupa uma área 
geográfica de 164 Km². 
No século XVI-XVII a localidade era um importante celeiro movimentado pelo porto líquido – o 
rio Douro, que lhe permitia estabelecer relações comerciais com os povos do norte e centro de 
Portugal e a Europa. A região é, eminentemente, rural; o sector económico mais representativo 
é o sector primário (vitivinicultura e agro-pecuária).  
Paralelamente, à actividade económica, desenvolvia-se uma intensa vida religiosa. Com o 
Concilio de Lugo, a cidade foi elevada a Sede Episcopal o que revela a sua importância em 
termos de património religioso. Tal circunscrição, ainda se mantém, não fazendo coincidir as 
suas fronteiras eclesiásticas com a divisão distrital. 
Para [1], [5], [9] Lamego era um dos pontos de passagem obrigatória para os quantos se 
dirigiam em peregrinação a Santiago de Compostela.  
A localidade de Lamego padece, à semelhança dos lugares rurais do interior do nosso país, 
das patologias associadas à desertificação demográfica e ao envelhecimento da população 
residente. Esta crescente debilidade fica a dever-se, na sua essência, à conjugação de 
diversos factores que pela sua acção arruinaram a atractividade do território gerando, 
consequentemente, os movimentos migratórios das populações locais para dentro e fora do 
país. 
As vivências agrícolas passadas em que as culturas do vinho/vinha e dos cereais assumiram 
um peso preponderante deixaram a sua marca no patrimonial local. São inúmeros os socalcos 
com os vinhedos, tornando a paisagem das mais belas e respeitáveis do mundo e reconhecida 
internacionalmente através do galardão de Património da Humanidade, atribuído pela United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  
No passado recente, temos assistido a uma ténue tentativa de dinamização do tecido 
económico, diversificando as fontes de rendimento, através da recuperação de edifícios 
tradicionais para uma posterior reconversão à actividade turística. Esta experiência tem 
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projectado o Douro como destino turístico, tendo-se conseguido constituir alguns equipamentos 
hoteleiros, mormente unidades de Turismo em Espaço Rural (TER) e quiçá aumentar o número 
de visitantes ao santuário e de participantes na festa de Nossa Senhora dos Remédios. 
 

 
 
Fonte: Elaboração própria, com base no Sistema de Informação Geográfica GIS - Geographic Information 
System 

 
O pólo aglutinador da festa religiosa estabelece-se no santuário, muito apreciado pela sua 
beleza arquitectónica, e no centro da cidade de Lamego. 
O santuário, desde sempre, gozou de enorme prestígio. Foi dotado de grandes privilégios 
concedendo várias indulgências, mediante o articulado nos estatutos da Irmandade de Nossa 
Senhora dos Remédios, ao indivíduos que ali de deslocassem e pedissem remissão dos seus 
pecados. Transformou-se num espaço vivo do qual gravitava grande parte da vida do 
homem/crente cujos aspectos da vida humana eram fortemente impregnados de sentimento 
religioso, tornando-se, por vezes, difícil de destrinçar aspectos do plano espiritual do plano civil.  
 
 
2.O Santuário e o seu público: turista ou devoto? 
O termo Santuário, Shrine e altar, autel, têm interpretações mais vastas na linguagem 
antropológica do que na linguagem comum. Shrine é sinónimo de um centro de culto de 
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qualquer espírito quer seja um espaço mais privado ou num espaço mais público. Para [4] o 
termo santuário é um lugar resguardado que encerra um tesouro essencial.  
Muito embora a semântica tenha alterado com o decorrer histórico, o vocábulo não deixa de 
possuir uma forte conotação com o segredo e o mistério. São originários com os actos 
fundacionais ou sítios de memória. Local de comunicação entre o mundo terrestre e o mundo 
espiritual. 
A ambivalência de atracção e difusão característica destes espaços torna-os únicos e 
reactualizados. Estas forças não são antagónicas, antes, fortalecem o espaço tornando-o mais 
poderoso. Segundo Rosendahl, Zeny [10] a força da espiritualidade que atrai o devoto é a 
mesma que irradia. É um centro de afluência religiosa. Local de abrangência da fé, um regaço 
sublime, de abrigo, de alivio e de refúgio dos crentes. Foram, preferencialmente, erguidos nos 
pontos mais altos dos montes imbuídos duma carga simbólica em que a montanha era vista 
como o ponto mais próximo do céu. Simbolismo de ascensão. 
A deslocação ao santuário é um momento importante na vida do crente.  
Um conjunto de motivações poderá estar na origem da procura do lugar sagrado. A esta 
deslocação/viagem chamamos de peregrinação. O cumprimento de promessas dão à viagem 
uma dimensão religiosa ou e/ou mágica; servem como um estímulo por parte dos crentes; 
traduzem a capacidade da Senhora ouvir e atender os seus fiéis, nos momentos mais difíceis 
da sua vida. O agradecimento a Nossa Senhora dos Remédios, na sua «casa própria», é um 
reconhecimento da sua dimensão e um pedido humilde dos peregrinos/visitantes para que 
continue a advogar nas agruras da vida a satisfação das suas súplicas.  
Os traços fundamentais da peregrinação são: as motivações do peregrino, o percurso e o lugar 
sagrado de destino. A devoção religiosa do peregrino é, na verdade, o que permite distinguir a 
peregrinação de outro tipo de viagem como, na actualidade, o assim chamado “turismo 
religioso”.  
Ainda que o turista religioso procure vivências prodigiosas que a própria hierarquia eclesiástica 
tem vindo a apoiar e a acolher, o turismo religioso não pode ser visto como uma actividade 
comercial normal, uma vez que, abrange uma componente espiritual. Daí que o turista religioso 
e peregrino não são conceitos completamente opostos ou mesmo incompatíveis em que este 
aparece como um religioso fundamentalista e o primeiro como um hedónico.  
 
 
3. Estudo de caso  
No nosso estudo consideramos os indivíduos que se deslocaram ao santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios. Os inquéritos efectuaram-se durante dois anos, não consecutivos 
(2007/2009), no dia 08 de Setembro. A amostra é constituída por 196 indivíduos.  
A festa religiosa de Nossa Senhora dos Remédios é o resultado da acção da Igreja e da 
Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. Marca o centro da vida organizada da 
população, desde a época fini-medieval, em que a importância e o prestígio da cidade eram 
relativamente discretos, no tocante ao dia-a-dia da esmagadora maioria das populações do 
Douro. A festa mistura elementos sagrados e profanos. É um tempo fora do tempo. Intensifica 
a comunhão, a alegria e a partilhada de toda a comunidade. A participação dos devotos 
garante a continuidade da tradição.  
A preservação da festa religiosa requer uma organização mista e a existência de grupos 
sociais interessados na sua manutenção. A Irmandade, de Nossa Senhora dos Remédios, 
assume a responsabilidade da organização da festa religiosa, coadjuvada por uma Comissão 
de irmãos, nomeados; e a festa civil é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lamego. 
Cada uma das instituições tem o seu programa de modo a atrair o seu público-alvo. O  
A cidade transforma-se com a recepção de visitantes num contingente populacional até dez 
vezes maior que o número de habitantes locais. 
 A Festa de Nossa Senhora dos Remédios é dos momentos mais significativos do calendário 
festivo da região e tem o seu ponto mais alto no dia 08 de Setembro, às 10 horas com a Missa 
festiva em honra da Padroeira e, às 16 horas, com a saída da majestosa Procissão do Triunfo, 
da Igreja das Chagas para a Igreja de Santa Cruz. Estes dois momentos são os mais fortes e 
os mais concorridos da festa religiosa. 
 A procissão combina elementos da tradição cenográfica com um certo pitoresco folclórico e 
algumas encenações bíblicas. Há todo um conjunto de manifestações que permitem criar um 
cenário de ostentação e de recitais com programas oficiais. Nos principais recintos da cidade 
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ocorrem variedades de espectáculos na tentativa de uma excepcional mobilização e de um 
grande impacto público. É o mundo do efémero. O romper ruidoso dos alvores e o estalejar dos 
foguetes são uma forma tradicional de despertar a comunidade para uma jornada diferente da 
rotina diária e o assinalar do nascer de um dia de festa e de celebração. O espectáculo de rua 
é proporcionado pelos concertos de bandas de música e ranchos folclóricos. As iluminarias 
incitam, pela situação privilegiada onde se encontram a propagação feérica de luzes, aos actos 
de piedade. O aparato nas decorações do santuário convergem para realçar a 
espectacularidade quer no que respeita à exposição da eucaristia ou mesmo em relação à 
apoteose de luz que adornam a cidade. Alteram o aspecto dos espaços introduzindo a magia. 
Cria-se um ambiente cosmopolita, ávido de distracções num casamento perfeito entre o mundo 
sagrado e o mundo profano. 
As sessões de fogo-de-artificio, os espectáculos e as animações de rua terminam com o final 
da festa. 
 
3.1 Caracterização da amostra 
Embora não se trate aqui de um estudo sobre identidades religiosas existe um número 
indeterminado de anónimos que rumam, todos os anos, ao santuário de Nossa Senhora dos 
Remédios, os quais consideramos como referência central deste estudo. Nesse dia os usos e 
apropriações do espaço religiosos transformam-se completamente para receber milhares de 
visitantes. 
De seguida faremos a uma breve caracterização sócio demográficas dos indivíduos 
apresentados na seguinte tabela. 
 

Tabela 5. Características sócio demográficas da amostra 
  Frequência absoluta % 

Sexo 
Masculino 90 45,9 
Feminino 106 54,1 
Total 196 100 

Idade 

15 a 24 24 12,2 
25 a 34 36 18,4 
35 a 44 41 20,9 
45 a 54 23 11,7 
55 a 64 30 15,3 
65 a 74 37 18,9 
75 a 84 5 2,6 
Total 196 100,0 

Estatísticas descritivas N=196 Mín.= 18         Máx.= 78 =x 45,72      

Estado civil 

Solteiro 35 17,9 
Casado 145 74,4 
Separado 10 5,1 
Viúvo 5 2,6 
Total 195 100 

Habilitações 
Académicas 

Sem instrução 18 9,3 
1.º ao 4.º ano 53 27,5 
5.º ao 6.º ano 26 13,5 
7.º ao 9.º ano 19 9,8 
10.º ao 12.º ano 34 17,6 
Curso médio ou 

i
43 22,3 

Total 193 100 
Profissão Sector primário 35 17,9 
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Fonte: inquérito 2007/9 
 
Tendo por referência o quadro 1, verificamos que a distribuição entre homens e mulheres é, 
relativamente, equilibrada, com 54,1% do sexo feminino e 45,9% do sexo masculino, apesar do 
aumento da participação feminina. 
Quanto ao factor idade observa-se que as faixas etárias mais predominantes são a dos 35 a 44 
anos, 65 a 74 anos e 25 a 34 anos. A variação da idade é entre os 18 e os 78 anos, sendo a 
média 45,72 anos com um desvio padrão de 17,28 anos. 
Para o estado civil tem-se uma predominância dos casados (74,4%). 
No que respeita às habilitações académicas, destaca-se que 27,5% frequentaram do 1.º ao 4.º 
ano de escolaridade, seguindo-se com 22,3% os indivíduos com curso médio ou superior, 
sendo estas categorias as mais representativas. 
Relativamente ao sector de actividade, cerca de 44,4% dos inquiridos trabalham no sector 
terciário, seguindo-se o primário com 17,9% e o secundário com 6,6%. O grupo das 
domésticas observa-se uma percentagem de 15,3%. De notar ainda que cerca de 10% dos 
inquiridos são estudantes, 5% reformados. 
Quanto à região da naturalidade existe uma predominância das regiões norte e centro com 
86,7% e os restantes 13,3% naturais da região sul. 
Para a residência os resultados são praticamente iguais aos de naturalidade, com excepção de 
um indivíduo que “transitou” para a região sul.    
 
3.2 Organização e características da deslocação 
Todas a rupturas com os espaços e os tempos quotidianos implicam uma organização logística 
e planeamento. Por isso decidimos inquirir os indivíduos para tentar percebermos quais as 
disposições das deslocações.   
Dos 196 inquiridos apenas 193 indicaram com quem é que foram à romaria, e para estes, mais 
de 80% fê-lo com a família. Uma percentagem menor optou por fazê-lo na companhia de 
amigos 13,5%. 2,6% dos inquiridos elegeu a companhia do companheiro. Este número 
pareceu-nos um pouco inferior à realidade, talvez, porque na maioria dos casos, os inquiridos 
incluam o companheiro como membro da família ou no grupo de amigos. Cerca de 1,6% foram 
sozinhos. Ainda que a decisão da visita ao santuário seja tomada individualmente, de facto a 
partida é, maioritariamente, planeada em grupo. 
Apenas 52 inquiridos responderam ter feito uma visita organizada e destes maioritariamente, a 
visita foi organizada pela paróquia. O meio de transporte eleito por 72,4% foi o automóvel, para 
26,5% autocarro (os das visitas organizadas) e 1% respondeu que se deslocou de moto. 
Outra questão que importa reter é a de o número de desvios que os inquiridos fizeram. 
Analisemos, então, um conjunto de variáveis que procura traduzir esta dimensão. Do total de 
visitantes, 87,2% não fez desvios. Apenas 12,75% aproveitou a viagem para conhecer outros 
locais. Entre os locais escolhidos, cerca de 92% dos romeiros apontaram a localidade da 

Sector secundário 13 6,6 
Sector terciário 87 44,4 
Doméstica 30 15,3 
Reformado 10 5,1 
Estudante 19 9,7 
Desempregado 2 1,0 
Total 196 100 

Naturalidade (região) 

Norte 79 40,3 
Centro 91 46,4 
Sul 26 13,3 
Total 196 100 

Residência (região) 

Norte 79 40,3 
Centro 90 45,9 
Sul 27 13,8 
Total 196 100 



 
 

617 
 

Régua, coração do Alto Douro Vinhateiro, e outras regiões do Douro vinhateiro, devido, muito 
provavelmente, ao galardão atribuído pela UNESCO de Património da Humanidade. 
Apenas 8% visitou outro santuário na região. A escolha incidiu sobre o Santuário de Nossa 
Senhora da Lapa. Este culto foi instituído na região, em 1478, após a aparição de Nossa 
Senhora a uma pastora, chamada Joana. Esta visão deu origem ao actual santuário de Nossa 
Senhora da Lapa. 
De uma forma geral estes valores tomados, juntamente, com a tabela 4 sugerem um elevado 
nível de devoção em Nossa Senhora dos Remédios. 
A ida ao santuário implicou despesas para 93,9% dos inquiridos. De seguida quisemos 
auscultar os indivíduos com mais pormenor sobre o dispêndio gasto. 
Estes resultados são apresentados na tabela 3. 
 

Tabela 2. Características da deslocação à romaria 

Fonte: inquérito 2007/9 
 
No que concerne às despesas, tabela 3, a maioria dos inquiridos referiu despesas de 
combustível e alimentação, tendo gasto em média 37,36 euros e 55,17 euros, respectivamente. 
Dos 196 inquiridos, 16 apresentaram despesas de alojamento, e em média gastaram 143,44 
euros. Os 42 indivíduos que foram à romaria numa visita organizada apresentaram despesas 
com bilhetes de autocarro, tendo gasto em média 15,52 euros. Foram ainda apresentadas 
despesas com compras, cuja média é 30,25 euros e com atracções, tendo gasto 12,32 euros 
em média. De realçar que os maiores desvios padrão são registados no caso das despesas 
com gasolina, alojamento, alimentação e bebidas e ainda compras. Quanto ao total de 
despesas apresentadas por cada inquirido, tem-se uma variação entre 5 e 760 euros, sendo a 
média 107,48 euros e um desvio padrão de 143,29. De notar que o máximo foi obtido para 
indivíduos que apresentaram despesas de alojamento. 

  Frequência absoluta % 

Com quem foi à romaria 

Companheiro 5 2,6 
Família 159 82,4 

Amigos 26 13,5 

Sozinho 3 1,6 

Total 193 100 

Visita organizada 

Pela paróquia 29 55,8 
Agência de viagens 12 23,1 

Particulares 12 21,2 

 Total 52 100 

Meio de transporte 

Automóvel 142 72,4 
Autocarro 52 26,5 

Moto 2 1 

Total 196 100 

Fez desvios? 

Não 171 87,2 
Sim 25 12,8 

Total 196 100 

Quais os desvios? 

Régua 12 48,0 
Douro Vinhateiro 11 44,0 

Senhora da Lapa 2 8,0 

Total 25 100 

Teve despesas? 

Sim 184 93,9 
Não 12 6,1 

Total 196 100 
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Tabela 3. Tipo de despesas e despesas totais (estatísticas descritivas) 

 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 
Despesas de combustível 138 5,00 150,00 37,36 27,33 
Bilhetes 42 4,00 40,00 15,52 7,82 
Alojamento 16 20,00 200,00 143,44 78,80 
Alimentação e bebidas 151 5,00 200,00 55,17 55,10 
Compras 81 5,00 200,00 30,25 47,71 
Despesas com atracções 56 5,00 30,00 12,32 6,74 
Total despesas 184 5,00 760,00 107,48 143,29 
Fonte: inquérito 2007/9 
 
Até aqui tratamos, em traços lagos, das características socais, económicas e logística da 
organização da visita. No entanto o conhecimento dos indivíduos não se esgota nesta analise e 
obriga a considerar de perto o significado religioso que os inquiridos constroem a propósito 
deste acontecimento. 
De seguida procuraremos analisar as questões da crença e da devoção oficialmente instituída.  
O primeiro indicador a que podemos recorrer é o da classificação religiosa. A grande maioria  
dos inquiridos, 79%, dizem-se devotos da Sr.ª dos Remédios, mas apenas 39% afirma ser mais 
crente na Sr.ª dos Remédios do que na Nossa Senhora de Fátima, tabela 4.  
Estes números comprovam que a criação de outros focos de peregrinação em Portugal, 
mormente o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, após as aparições da virgem (1917), é 
responsável pelo esquecimento em que caíram muitos santuários locais/regionais. Segundo 
Mendes [8] Fátima recebe cerca de quatro milhões de visitantes anuais.  
 

Tabela 4. Devoção e crença 

Fonte: inquérito 2007/9 
 
Quanto ao tempo de permanência na romaria, a maioria dos inquiridos refere 1 dia ou estar de 
passagem. Isto poderá traduzir que a maioria dos inquiridos tinham motivações exclusivamente 
religiosas, e após terminar a procissão sentem o seu dever cumprido. De realçar que poderá 
ter existido alguma ambiguidade nestas respostas e pessoas que responderam de passagem 
terem na realidade dedicado o dia à romaria. 
Apenas 11% dos inquiridos escolheram este destino por mais de 2 dias no santuário.  
 

Tabela 5. Tempo de permanência na romaria 

Fonte: inquérito 2007/9 
 

  Frequência absoluta % 

 
 
É devoto da Sr.ª dos Remédios 
 
 

Sim 154 79,0 

Não 41 21,0 

Total 195 100 

É mais crente na Sr.ª dos 
Remédios do que na Nossa 
Senhora de Fátima? 

Sim 76 39,0 

Não 119 61,0 

Total 195 100 

  Frequência absoluta % 

Dias 

De passagem 58 29,9 
1 dia 115 59,3 

2 dias 6 3,1 

4 dias 13 6,7 

Mais 4 dias 2 1,0 
Total 194 100 
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Impõe-se, portanto, uma análise mais aprofundada das formas que assume a crença e  a 
pratica religiosa por referência ao sistema teológico e ao grupo religiosos com os quais dizem 
identificar-se. 
Assim, quando inquiridos sobre os motivos que os levaram a participar na festa da Sr.ª dos 
Remédios, cerca de 45% (88 indivíduos) respondem cumprimento de promessa, mas destes 
apenas 83 indicaram qual o motivo dessa promessa; 90% dos inquiridos comprometeram-se 
com a Virgem com o propósito de obterem benefícios próprios ou em relação a terceiros 
(doença pessoal ou de um familiar).  
A fé ou culto e a procissão são outros motivos principais que levam as pessoas a participar na 
romaria. Outros motivos, como visitar familiares e amigos, conhecer novos lugares e pessoas, 
conhecer património, conhecer hábitos da região e lazer são respostas das por uma pequena 
percentagem de inquiridos. Nenhum dos inquiridos indicou como motivo os negócios e a 
gastronomia. Estes resultados são apresentados na tabela 6 
 

Tabela 6. Motivos que levaram a participar na festa 
  Frequência absoluta % 

Cumprimento de 
promessa 

Sim 88 44,9 

Não 108 55,1 

Total 196 100 

Motivo da promessa 

Doença própria ou de 
familiar 75 90,4 

Resultados escolares 1 1,2 

Serviço militar 1 1,2 

Sucesso 6 7,2 

Total 83 100 

Fé ou culto 

Sim 103 52,6 

Não 93 47,4 

Total 196 100 

Visitar familiares ou 
amigos 

Sim 21 10,7 

Não 175 89,3 

Total 196 100 

Conhecer novos lugares e 
pessoas 

Sim 5 2,6 

Não 191 97,4 

Total 196 100 

Conhecer o património 
arquitectónico e 
arqueológico da região 

Sim 11 5,6 

Não 185 94,4 

Total 196 100 

Conhecer hábitos ou 
costumes e tradições da 
região 

Sim 11 5,6 

Não 185 94,4 

Total 196 100 

Procissão 

Sim 91 46,4 

Não 105 53,6 

Total 196 100 

Lazer, entretenimento e Sim 25 12,8 
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Fonte: inquérito 2007/9 
 
 Relativamente à importância dada aos vários acontecimentos relacionados com a romaria, os 
resultados são apresentados na tabela 7. 
Destaca-se que apenas são apresentadas as frequências dos que atribuíram importância entre 
1 e 3. Realça-se que esta pergunta foi de difícil interpretação por parte dos romeiros, uma vez 
que uma grande maioria dos inquiridos não apresentou qualquer resposta. Ainda assim, 62 
inquiridos indicam a procissão do Triunfo como o acto mais importante associado à romaria, 
seguindo-se a procissão da imagem da Sr.ª dos Remédios. Foi ainda pedido que justificassem 
a primeira escolha, tendo-se obtido ainda menos respostas, destacando-se a procissão, 
devoção e imagem como mais frequentes (30, 12 e 11 respostas, respectivamente). 
 

Tabela 7. Importância dada aos eventos associados à festa da Sr.ª dos Remédios 

 
Frequências absolutas 

N Importância 
1 2 3 

Novenas preparatórias 1 1 17 19 
Missa festiva e pregação 5 14 1 20 
Procissão do Triunfo 62 5 2 69 
Festa da Sr.ª da Esperança 0 6 5 11 
Procissão da Sr.ª do Terço 0 8 5 13 
Procissão da Sr.ª dos 
Remédios 22 12 5 39 

Noite da romaria 4 21 6 31 
Cortejos e desfiles 
etnográficos 0 3 0 3 

Feira anual 0 1 4 5 
Estandarte plástico 0 0 0 0 
Concertos 0 0 1 1 

Fonte: inquérito 2007/9 
 
Quando inquiridos sobre o número de vezes que já participaram na romaria, 53 respondem que 
é a primeira vez, 79 visitam continuamente e 59 visitam em anos intercalados, perfazendo um 
total de 191 respostas, havendo portanto 5 inquiridos que não responderam. Relativamente a 
ser a primeira visita à região, apenas 16,5% responde afirmativamente (tabela 8). 
 

Tabela 8. Tempo a que participa na romaria e visita à região 

Fonte: inquérito 2007/9 
 
Quanto aos motivos que levaram os inquiridos a repetir a visita à região, tem-se que a resposta 
mais frequente é motivações religiosas ou devoção com 77,5% (em 160 respostas), em 
segundo lugar, mas com uma percentagem de 24,4% (em 160) tem-se o lazer, entretenimento 
ou diversão. 

diversão Não 171 87,2 

Total 196 100 

  Frequência absoluta % 

Há quanto tempo participa 
na romaria? 

Primeira Vez 53 27,7 

Todos os anos 79 41,4 

Anos intercalados 59 30,9 

Total 191 100 

Primeira vez na região? 

Sim 32 16,5 

Não 162 83,5 

Total 194 100 
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Os restantes motivos têm percentagens inferiores a 15%, sendo que dois têm percentagens 
nulas (qualidade dos produtos e serviços, e negócios). Estes resultados são apresentados na 
tabela 9.  
  

Tabela 9. Motivos que o levaram a repetir a visita à região 

Fonte: inquérito 2007/9 
 
Os romeiros foram inquiridos sobre a importância atribuída a um conjunto de factores no 
momento da escolha deste destino. Foi-lhes pedido que os classificassem de nada importante 
a muito importante (1 a 4), tendo ainda a possibilidade de responderem que não tinham opinião 
(0). Estes resultados são apresentados na tabela 10. Para todos os factores foi ainda calculada 
a média e o desvio padrão, tendo sido neste caso excluídas as respostas “sem opinião” em 
cada um dos factores.  
Em oito dos dez factores o maior número de respostas foi obtido na categoria “muito 
importante”, e nos outros dois “importante”. De notar que em qualquer um, existe uma grande 
predominância de repostas nas categorias importante e muito importante. O factor mais 

  Frequência absoluta % 

Motivações religiosas ou 
devoção 

Sim 124 77,5 

Não 36 22,5 

Total 160 100 

Visitar familiares ou 
amigos 

Sim 22 13,8 

Não 138 70,4 

Total 160 100 

Gastronomia 

Sim 12 7,5 

Não 148 92,5 

Total 160 100 

Alto Douro vinhateiro – 
Património Mundial da 
Humanidade 

Sim 9 5,6 

Não 151 94,4 

Total 160 100 

Património cultural e 
natural da região 

Sim 23 14,4 

Não 137 85,6 

Total 160 100 

Qualidade dos produtos e 
serviços 

Sim 0 0 

Não 160 100 

Total 160 100 

Acolhimento das pessoas 

Sim 4 2,5 

Não 156 97,5 

Total 160 100 

Lazer, entretenimento ou 
diversão 

Sim 39 24,4 

Não 121 75,6 

Total 160 100 

Negócios 

Sim 0 0 

Não 160 100 

Total 160 100 
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importante na escolha é a devoção/motivações religiosas. Outros factores categorizados como 
muito importantes que têm mais de 50% são natureza e paisagem e o turismo em espaço rural.  
Em termos médios, todos os valores obtidos estão compreendidos entre 3,08 e 3,79, 
concluindo-se que na globalidade todos os factores são importantes, a muito importantes, 
destacando-se as motivações religiosas e a devoção que apresenta o valor médio mais 
elevado, considerando-se que este é um dos factores mais preponderantes na decisão.  

 
Tabela 10. Importância atribuída a cada factor ao escolher este destino 

 
Nada 
importante 
(1) 

Pouco 
importante 
(2) 

Importante 
(3) 

Muito 
importante 
(4) 

Sem 
opinião 
(0) 

N 
Média 
(desvio 
padrão)

Motivações 
Religiosas/Devoção 2 2 30 156 6 196 3,79 

(0,25) 

Artesanato / Artes e 
Tradições 3 13 73 88 18 195 3,39 

(0,49) 

Alto Douro Vinhateiro 
(Património Mundial da 
Humanidade) 

0 33 64 82 17 196 3,27 
(0,57) 

Diversões / Entretenimento 7 37 63 65 24 196 3,08 
(0,75) 

Gastronomia 6 37 55 77 21 196 3,16 
(0,77) 

Especificidades culturais 
do destino 2 15 87 72 20 196 3,30 

(0,45) 

Património histórico e 
cultural 2 8 77 95 14 196 3,46 

(0,40) 

Natureza / Paisagem 1 5 66 110 14 196 3,57 
(0,34) 

Turismo em espaço rural 1 7 69 100 19 196 3,51 
(0,36) 

Capacidade de Alojamento 2 13 88 75 18 196 3,33 
(0,44) 

Fonte: inquérito 2007/9 
  
A grande maioria dos inquiridos 92,2% assume-se como católico, e 81% diz que a Sr.ª dos 
Remédios é importante para a sua família. Quanto ao número de familiares que participam na 
romaria, as maiores frequências foram dois e três. Estes resultados são apresentados na 
tabela 11.  
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Tabela 11. Confissão religiosa, importância da Sr.ª dos Remédios 

Relativamente aos meios de divulgação da romaria, foi pedidos que atribuíssem um grau de 
importância relativamente aos vários meios de divulgação apresentados, imputando ao mais 
importante o número 1. As respostas são apresentadas na tabela 12, evidenciando apenas os 
que atribuíram importância de 1 a 3. Os meios de divulgação mais referenciados foram a 
televisão e a publicidade de rua, sendo que à televisão foi dada mais importância (maior 
frequência 1), e a publicidade de rua apresenta maior frequência de respostas 2.  
 

Tabela 12. Importância dada aos meios de divulgação da Romaria 

 
Frequências absolutas 

N Importância 
1 2 3 

Amigos 6 2 0 8 
Família 30 11 2 43 
Televisão 151 7 7 165 
Publicidade de rua 11 84 20 115 
Jornais e revistas 0 7 17 24 
Rádio 1 6 16 23 

 Fonte: inquérito 2007/9 
 
Quando inquiridos sobre a divulgação da Romaria como atracção turística, 97,4% dos que 
responderam opinam favoravelmente, e quanto aos benefícios para a região todos os que 
responderam são unânimes e consideram que a romaria traz benefícios, tendo apontado, a 
área do turismo e do comércio, bem como a criação de emprego. Estes resultados são 
apresentados na tabela 13.  
 
 
 

  Frequência absoluta % 

Religião que professa 

Ateu 0 0 

Agnóstico 10 5,2 

Indiferente 5 2,6 

Católico 178 92,2 

Protestante 0 0 

Outro 0 0 

Total 193 100 

A Sr.ª dos Remédios é 
importante para a sua 
família? 

Sim 158 81,0 

Não 37 19,0 

Total 195 100 

Quantos membros da 
família participam na 
festa? 

0 34 17,3 

1 17 8,7 

2 60 30,6 

3 62 31,6 

4 5 2,6 

5 17 8,7 

22 1 0,5 

Total 196 100 
Fonte: inquérito 2007/9   
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Tabela 13. A festa enquanto fenómeno de atracção 

Fonte: inquérito 2007/9 
 
 
Conclusão  
Alcançar o santuário é a razão de ser do crente e nisto se plasma a decisão de viajar. O tempo 
de permanência na romaria é, para a maioria dos inquiridos, inferior a 24 horas. 
Mais do que motivações de ordem cultural, económica ou de encontro com a natureza ou 
procura de novas vivências a deslocação é encetada e convertida em condição da sua própria 
redenção. São, sobretudo, estas as razões que levam o indivíduo na digressão ao santuário de 
Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego. Este móbil, ainda que subsidiário de motivações 
particulares, é largamente sujeito ao processo de personalização do lugar sagrado para 
favorecer a troca. Nossa Senhora dos Remédios serve de mediadora para os interesses, 
intenções, tristezas e propósitos da vida social humana.  
O fenómeno da peregrinação tem características qualitativas muito próprias, suficientes para o 
classificar distinto das actividades turísticas. Porém, admitimos a sua inclusão na denominação 
comum do “turismo religioso” pelas implicâncias turísticas de que vem, geralmente, 
acompanhado. O turismo permite a prosperidade da comunidade local existente nos destinos 
através do incentivo à economia local [2]. O crente dispõe dos seus réditos ao serviço da fé. Os 
espaços e as arquitecturas sagradas ganhem novas centralidades e atractividade. Esta nova 
perspectiva tem vindo a ser aceite pela igreja com a promulgação da Pastoral do Turismo, 
publicada pelo Papa Paulo VI, em 1969. Este documento é tido como uma referência em 
termos de ética do turismo. Para Calimé [3] o turismo antes de ser considerado um perigo para 
a fé ou os costumes é visto como um oportunidade para realização do homem, para a 
compreensão entre as culturas e as tradições. 
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  Frequência absoluta % 

Atracção turística 

Sim 190 97,4 

Não 5 2,6 

Total 195 100 

A romaria traz benefícios 
para a localidade? 

Sim 191 100 

Não 0 0 

Total 191 100 

Quais os benefícios? 

Turismo 56 52,3 

Comércio 31 29,0 

Atracção Turística 2 1,9 

Emprego 15 14,0 

Tradição 2 1,9 
Desenvolvimento da 
região 1 0,9 

Total 107 100 



 
 

625 
 

[5] GarciaTerron, e tal, Caminhos Portugueses de Peregrinação a Santiago: Lisboa-Santiago. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999. 
[6] Guerra, Luciano Gomes Paulo – O Turismo Religioso no Mundo de Amanha. Lisboa: 
Instituto de Novas Profissões, 1989. 
[7] INE, Censos de 2001: XIV Recenseamento Geral da População – Resultados Definitivos – 
Portugal. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. 
[8] Mendes, Ana Catarina- Peregrinos a Santiago de Compostela: Uma Etnografia do Caminho 
Português. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social e Cultural, orientada pelo Prof. Dr. 
José Manuel Sobral e apresentada no Instituto de Ciências Sociais Universidade de Lisboa, p. 
12, 2009. 
[9] Serrão, Veríssimo – Os Caminhos Portugueses de Santiago in “ Arquivos do Centro Cultural 
Português”. Paris: CCP, Volume VII, Pp 3-16,1973. 
[10] Rosendahl, Zeny – Porto das Caixas. Espaços Sagrado da Baixada Fluminense. São 
Paulo: tese de Doutoramento, USP, Departamento de Geografia, p.19,1994. 
 
Aida Maria Oliveira Carvalho, Mestre em História das Populações, pela Universidade do 
Minho, (2000); aluna do Programa Doutoral de Cultura Portuguesa, pela Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, (2011); Professora Ajunta da Escola Superior de Comunicação, 
Administração e turismo, do Instituto Politécnico de Bragança. 
 



 
 

626 
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RESUMO 
Quando praticada segundo os princípios da sustentabilidade, a actividade turística contribui 
para o desenvolvimento económico, ambiental e sociocultural das regiões de destino, 
apresentando-se assim como um motor de desenvolvimento regional. Por outro lado, quando o 
objectivo final é alcançar um desenvolvimento sustentável, em termos operacionais destaca-se 
a necessidade da participação de todos os Stakeholders. Sendo as unidades de alojamento um 
dos intervenientes da indústria turística, a presente investigação tem como objectivo central 
conhecer e analisar o nível de desempenho social e ambiental, das unidades de alojamento de 
um dos Concelhos da entidade regional Turismo da Serra da Estrela. Do estudo efectuado 
podemos concluir que as entidades inquiridas estão conscientes dos benefícios da 
sustentabilidade turística, na medida em que aumenta as oportunidades de desenvolvimento 
da região, quer das próprias entidades intervenientes. Contudo, em termos operacionais ainda 
existe um longo caminho a percorrer. 
Palavras-chave: Ambiental, Social, Sustentabilidade, Unidades de Alojamento.  
 
 
INTRODUÇÃO 
De acordo com o Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT), para Portugal o turismo 
apresenta-se com uma importância crescente na economia, constituindo-se como um dos 
motores do desenvolvimento social, económico e ambiental, quer a nível nacional, quer a nível 
regional [1]. Efectivamente, para além de possuir um elevado significado macroeconómico, 
também a nível regional tem vindo a dar-se grande relevância ao turismo, dado o seu 
contributo para o desenvolvimento de certas regiões.  
Segundo Silva, “(1) o esgotamento de modelos de localização espacial de diversas actividades 
produtivas (na agricultura, na industria) fruto dos movimentos nacionais e internacionais de 
reestruturação; (2) o dinamismo da procura turística, quer do ponto de vista quantitativo, quer 
do ponto de vista de uma permanente diversificação dos seus perfis e (3) a valorização, pela 
procura turística, dos recursos com capacidade diferenciadora dos produtos turísticos, 
especialmente aqueles que estão associados às características ambientais e culturais de base 
territorial” (2003: 61), [2], fazem com que cada vez mais as actividades do turismo e lazer 
sejam colocadas como alternativas regionais aos problemas e bloqueios de sectores 
tradicionais das estruturas produtivas de diversas regiões do território nacional [2]. 
Efectivamente, o turismo apresenta-se como uma importante actividade de carácter transversal 
no panorama económico e, mais do que qualquer outra actividade económica, combina 
dinamicamente recursos endógenos e exógenos que correctamente articulados poderão 
traduzir-se em benefícios sociais, económicos e ambientais. Contudo, tal como em qualquer 
outra actividade que faz parte de uma economia local, a actividade turística precisa ser 
minuciosamente analisada para se detectar os elementos chave que poderão fazer desta 
actividade uma verdadeira oportunidade para o desenvolvimento sustentável dos territórios, 
isto é, convertê-la num eficaz motor de desenvolvimento territorial. 
A dualidade dos efeitos do turismo (positivos e negativos) e a sua transversalidade, afectando 
várias indústrias, têm levado a uma consciencialização sobre a necessidade de minorar os 
seus efeitos negativos e maximizar os seus efeitos positivos, de forma a se garantir a sua 
sustentabilidade. Assim, o debate do desenvolvimento sustentável alargou-se ao sector 
turístico [3] e a necessidade de implementarem modelos de desenvolvimento sustentáveis, 
eficientes, eficazes e propiciadores de uma evolução equilibrada da nossa sociedade, tem 
vindo a concentrar a atenção de investigadores internacionais e nacionais. “A sustentabilidade 
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tem sido amplamente considerada como detentora de considerável potencial como veículo 
para abordar os problemas dos impactos negativos do turismo e principalmente a sua 
viabilidade a longo prazo” (2003: 3), [4]. Contudo, segundo Hunter e Green “pouco parece ter 
sido escrito, em profundidade, sobre o significado e as implicações do desenvolvimento do 
turismo sustentável.” (1995: 69), [5].   
Às empresas é exigida uma nova maneira de pensar e de agir, onde já não basta considerar, 
exclusivamente, as variáveis estritamente comerciais, financeiras e organizacionais, mas sim 
definir estratégias que assentem em três pilares fundamentais: o ambiental, o económico e o 
social. Assim, o futuro do sector do turismo deve passar por uma perspectiva de 
sustentabilidade ambiental, económica e social, privilegiando-se a qualidade e a prática de 
acções socialmente responsáveis. Além disso, e de forma a maximizar os benefícios do turismo 
e minimizar as mudanças adversas e os impactos negativos “devem ser definidas medidas 
sociais e culturais como parte dos recursos turísticos, incorporadas no planeamento, no 
desenvolvimento e nos processos de gestão do turismo, dado que a gestão efectiva dos 
impactos sociais e dos impactos culturais é vital para obter uma indústria turística sustentável” 
(1997: 507), [6]. 
Na entidade regional Turismo da Serra da Estrela, em paralelo com o bloqueio e do 
esgotamento de actividades produtivas tradicionais, nomeadamente a agricultura e a indústria 
têxtil, tem-se observado um certo dinamismo quer em termos da oferta, quer da procura 
turística. Efectivamente, dotada de recursos únicos e ímpares, esta região tem apostado no 
turismo como forma de se dinamizar e desenvolver. Conduto, tendo-se apostado no turismo 
como motor de desenvolvimento e dada a dualidade dos seus efeitos, existe a necessidade 
que este se desenvolva de uma forma sustentável. Assim, o presente trabalho tem como 
objectivo perceber e analisar as percepções dos empresários de algumas unidades de 
alojamento desta região, no que toca à sustentabilidade turística desta região. 
 
 
A ENTIDADE REGIONAL TURISMO DA SERRA DA ESTRELA 
Criada com a publicação do Decreto-Lei n.º67/2008, de 10 de Abril, [7] a entidade regional 
Turismo da Serra da Estrela, em termos geográficos encontra-se totalmente integrada na 
região Centro do país, integrando os municípios de Fornos de Algodres, Gouveia e Seia (NUT 
III - Serra da Estrela), Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, 
Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal e Trancoso (NUT III - Beira Interior Norte) e Belmonte, 
Covilhã e Fundão (NUT III - Cova da Beira). Formado por quinze Concelhos, o Turismo da 
Serra da Estrela, dotado de recursos culturais, paisagísticos e naturais únicos, tem vindo a 
afirmar-se nacional e internacionalmente em áreas como o turismo de natureza, cultural e 
paisagístico.  
Apesar de existir muita literatura que têm como objectivo avaliar os impactos do turismo, 
contudo, é escassa a que se detém sobre os efeitos da actividade das unidades de alojamento 
[8]. O sector dos transportes e do alojamento são os dois sub-sectores na economia do turismo 
mais representativos [9], (sendo universal a ideia que o alojamento turístico, em particular a 
hotelaria [10], deve desenvolver-se segundo os princípios da sustentabilidade, incorporando 
nas suas estratégias a responsabilidade social empresarial.  
Sendo as unidades de alojamento, um dos pilares principais da actividade turística, as mesmas 
ocupam um papel relevante em termos de promoção e aplicação dos princípios de 
sustentabilidade turística. Face à importância estratégica que o turismo tem nesta região, a 
presente investigação tem como objectivo reflectir sobre a importância deste sector e o seu 
contributo para o desenvolvimento socioeconómico desta região. Assim, no ponto seguinte 
deste trabalho são apresentados os resultados obtidos através da realização de um inquérito, 
às unidades de alojamento de um dos principais Concelhos do Turismo da Serra da Estrela, o 
Concelho da Guarda.  
A recolha de dados decorreu de Janeiro a Março de 2010. O preenchimento do inquérito foi 
feito nas próprias instalações das unidades de alojamento inquiridas, com uma duração 
máxima de 25 minutos. Num universo constituído por onze unidades de alojamento, o tamanho 
da amostra do nosso estudo é de 10, tendo-se assim m obtido uma taxa de resposta de 91%, o 
que nos permite afirmar que as conclusões retiradas deste estudo reflectem de modo fiável a 
situação das unidades de alojamento deste Concelho (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Distribuições da amostra, segundo a sua tipologia. 
Tipologia Amostra Percentagem 
Hotel 
Aparthotel 
Pensão 
Residencial 
Motel    

3 
1 
2 
3 
1 

30% 
10% 
20% 
30% 
10% 

Total 10 100% 
 
O objectivo geral deste estudo consiste em conhecer as políticas ou medidas que em matéria 
ambiental e social, as unidades de alojamento do Concelho da Guarda têm actualmente 
implementado. Os objectivos específicos deste trabalho foram os seguintes: 
• Conhecer a opinião e as expectativas dos empresários das unidades de alojamento 
relativamente ao desenvolvimento do turismo no Concelho e no País; 
• Apurar o nível de conhecimento e de adesão a práticas de âmbito social e ambiental 
nas unidades de alojamento; 
• Identificar os obstáculos percebidos à implementação dessas mesmas práticas; 
• Identificar as motivações dos empresários; 
• Investigar acerca da aplicação da responsabilidade social nas unidades de alojamento, 
em particular; 
 
As questões de investigação que orientaram esta investigação foram as seguintes: 
• Como as unidades de alojamento avaliam o seu nível de desempenho com impacto 
ambiental? 
• Quais são as principais medidas implementadas em termos ambientais?  
• Quais as principais medidas implementadas pelas unidades de alojamento em termos 
dos recursos humanos? 
• Quais as principais medidas implementadas pelas unidades de alojamento com 
impacto na comunidade local? 
• Quais são as principais motivações das unidades de alojamento para a práticas da 
responsabilidade social? 
• Quais os principais obstáculos à adopção da responsabilidade social? 
 
 
A SUSTENTABILIDADE TURISTICA DA SERRA DA ESTRELA 
Tal como já foi referido anteriormente, a nossa amostra é constituída por dez unidades de 
alojamento do Concelho da Guarda, sendo os hotéis e as residenciais as unidades mais 
representativas. Fazendo uma análise quanto ao número de quartos e ao número de camas, as 
dez unidades em estudo representam 418 quartos e 731 camas. Quanto ao número de 
quartos, 59,1% (247quartos) são de hotéis, seguindo-se as residenciais com 84 quartos, as 
pensões com 51, a motel com 24 e, por último, existem 12 quartos em Aparthotel. No que diz 
respeito ao número de camas, das 731 camas, cerca de 63% são dos hotéis (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Número de quartos e taxa de ocupação/cama. 
Tipologia N.º de Quartos Taxa de ocupação/cama Total >=10 11 a 30 30 a 50 >50 25% a 50% 50% a 75%  
Hotel    3 2 1 3 
Aparthotel  1   1  1 
Motel  1    1 1 
Pensão  1 1   2 2 
Residencial  2 1  2 1 3 
Total 0 5 2 3 5 5 10 

 
Questionados sobre o nível do desempenho da sua unidade turística com impacto ambiental, 
seis das unidades consideram que têm tido um desempenho satisfatório e apenas uma delas 
considera o seu desempenho muito satisfatório (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Desempenho das unidades de alojamento com impacto ambiental. 

Unidade de 
Alojamento 

Muito 
Insatisfatório Insatisfatório Satisfatório Bastante

Satisfatório 
Muito 
Satisfatório 

Pensão   2   
Residencial   3   
Aparthotel   1   
Motel    1  
Hotel    2 1 
Total 0 0 6 3 1 

 
Pretendendo-se aferir sobre quais as medidas implementadas pelas unidades de alojamento 
com impacto ambiental, os inquiridos foram questionados se praticavam ou não um conjunto de 
dezoito medidas (Quadro 4). 
 

Quadro 4 – Medidas com impacto ambiental. 
Medidas com impacto ambiental Sim Não 
Aquisição de produtos reciclados. 9 1 
Sensibilização dos clientes para a poupança de água. 3 7 
Sensibilização dos clientes para a poupança de energia. 3 7 
Avaliação do impacto das suas actividades no meio ambiente. 6 4 
Utilização de lâmpadas economizadoras de energia. 9 1 
Implementação de medidas de controlo do ruído e vibrações. 5 5 
Minimização da utilização de substâncias perigosas. 8 2 
Aproveitamento de energia solar para aquecimento de água. 2 8 
Elevado grau de isolamento térmico e acústico das janelas/portas. 7 3 
Utilização de sistemas de ar condicionado eficientes. 8 2 
Utilização de sistemas automáticos de electricidade. 9 1 
Utilização de energias alternativas. 3 7 
Utilização de equipamentos com elevada eficiência energética. 5 5 
Utilização de água não potável como forma de poupar água potável. 2 8 
Utilização de autoclismos de baixo consumo de água / com cargas diferenciadas. 4 6 
Mudança de toalhas e de lençóis a pedido dos hóspedes. 6 4 
Utilização de temporizadores nas torneiras. 4 6 
Separação de resíduos para reciclagem. 10 0 

 
Pela leitura do quadro anterior, sendo os hotéis as unidades de alojamentos que mais medidas, 
com impacto ambiental, já implementaram, todos os inquiridos asseguram ter já implementado 
algumas das medidas mencionadas. Com o intuito de minimizar os feitos negativos da sua 
actividade sobre o meio ambiente e de reduzir os seus custos através da utilização mais 
eficiente de determinados recursos escassos., todas as unidades de alojamento já 
implementaram algumas medidas que visam a diminuir o consumo de água, o consumo de 
energia e a redução do lixo, nomeadamente, programas de reciclagem.  
A utilização de lâmpadas economizadoras de energia, a utilização de sistemas automáticos de 
electricidade e a utilização de equipamentos com elevada eficiência energética, são as 
medidas mais implementadas de forma a reduzirem o consumo de energia. Para reduzir o 
consumo de água, destaca-se a utilização de autoclismos de baixo consumo de água e o 
esforço das unidades de alojamento no sentido de sensibilizarem os seus clientes para a 
poupança de água. Das dez unidades inquiridas, seis delas avaliam o impacto da sua 
actividade sobre o meio ambiente.  
No que diz respeito à gestão dos recursos humanos, todas as unidades de alojamento 
inquiridas afirmaram que não praticam qualquer prática discriminatória e que incentivam os 
seus trabalhadores ao trabalho voluntário (sindicatos e associações sem fins lucrativos). 
Saliente-se ainda o facto de 70% das unidades afirmarem que adoptam medidas de 
compatibilização da vida profissional dos seus funcionários com a sua vida familiar, 
nomeadamente a flexibilização dos horários de trabalho. (Quadro 5). 
 
 
 



 
 

630 
 

Quadro 5 – Medidas com impacto nos recursos humanos. 
Medidas de RS na gestão dos RH. Sim Não Não se  

aplica 
Existência de planos de carreira, de valorização e incentivo ao 
desenvolvimento profissional dos empregados. 5 4 1 

Adopção de medidas de compatibilização da vida profissional dos 
seus funcionários com a vida familiar. 7 3 0 

Eliminação de práticas discriminatórias. 10 0 0 
Incentivo ao trabalho voluntário dos seus empregados 
(sindicatos, associações, etc). 10 0 0 

 
Como objectivo de beneficiarem a comunidade local, todas as unidades de alojamento do 
Concelho da Guarda, já implementaram algumas medidas. A disponibilização de recursos e 
equipamentos que facilitam a vida às pessoas com necessidades especiais, o desenvolvimento 
de acções junto da comunidade local e a participação em acções de solidariedade social foram 
medidas bastante referidas pelos inquiridos O contacto permanente com a comunidade 
envolvente, de forma a minimizar os impactos negativos que a actividade turística pode causar, 
foi a medida mais referenciada. (Quadro 6).  
 

Quadro 6 – Medidas com impacto na comunidade local. 
Medidas de RS com impacto na Comunidade Local Sim Não Não se 

aplica 
Contacto permanente com a comunidade envolvente, de forma 
a minimizar os impactos negativos que a actividade turística 
pode causar. 

8 2  

Participação em acções de solidariedade junto de instituições 
de apoio a cidadãos desfavorecidos. 4 6  

Desenvolvimento de acções junto da comunidade local. 8 2  
Selecção dos seus fornecedores segundo critérios de ética e 
responsabilidade social. 2 7 1 

Disponibilização de recursos e equipamentos que facilitam a 
vida às pessoas com necessidades especiais. 7 3  

 
De forma a perceber quais as principais motivações dos inquiridos para a adopção de práticas 
socialmente responsáveis, pediu-se aos mesmos que manifestassem a sua opinião em relação 
a um conjunto de afirmações. Pela análise dos dados podemos contactar que todas as 
unidades de alojamento do Concelho da Guarda implementam acções socialmente 
responsáveis com o objectivo de aumentar o grau de satisfação dos seus clientes. Para além 
desta motivação, no conjunto das principais motivações, destacam-se o facto de as unidades 
pretenderem aumentar a rentabilidade do seu negócio, aumentar a satisfação dos seus 
empregados e beneficiar a comunidade local (Quadro 7). Obter benefícios governamentais e 
benefícios fiscais, ou porque o tema da responsabilidade social empresarial estar na moda não 
foram, de facto, motivos que levaram estas unidades à implementação de medidas de 
responsabilidade social. 
 

Quadro 7 - Motivações para a prática de acções socialmente responsáveis. 
Motivações Hotel Motel Aparthotel Pensão Residencial

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Aumentar a rentabilidade 
do negócio (redução dos 
custos) 

3 0 1 0 0 1 2 0 3 0 

Aumentar a satisfação dos 
clientes 

3 0 1 0 1 0 2 0 3 0 

Aumentar a satisfação dos 
empregados 

3 0 1 0 1 0 2 0 2 1 

Melhorar a imagem pública 
da unidade turística 

3 0 1 0 0 1 2 0 3 0 

Melhorar a promoção deste 
destino turístico 

2 1 0 1 0 1 1 1 0 3 

Obter benefícios 1 2 0 1 0 1 0 2 0 3 
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governamentais e/ou 
benefícios fiscais 
Obter vantagem em relação 
à concorrência 

2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 

Beneficiar a comunidade 
local 

3 0 1 0 1 0 2 0 1 2 

Estar na moda 2 1 0 1 0 1 0 2 0 3 
 
Quando questionados em relação aos principais obstáculos sentidos pelas unidades de 
alojamento para a prática de medidas de responsabilidade social, o elevado custo de alguns 
investimentos necessários para a implementação dessas mesmas práticas e a falta de 
incentivos governamentais e de benefícios fiscais, foram os mais referidos pelos inquiridos. A 
reduzida importância atribuída ao benefício derivado das práticas sociais para a unidade de 
alojamento, bem como uma associação de reduzida criação de valor das práticas socialmente 
responsáveis, foram os obstáculos menos referidos pelos inquiridos (Quadro 8). Assim, pela 
leitura dos dados, pode-se concluir que os inquiridos, estão suficientemente informados sobre o 
tema e que lhe atribuem importância. Apesar da existência, por parte dos inquiridos à adopção 
de medidas de responsabilidade social, tal com o já foi referido, todas as unidades já 
implementaram algumas medidas de âmbito social. 
 

Quadro 8 – Obstáculos à adopção de medidas da responsabilidade social. 
Obstáculos Hotel Motel Aparthotel Pensão Residencial

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Elevado custo de 
investimento 2 1 1  1 0 1 1 3 0 
Dificuldade prática de 
implementação 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 
Insuficientes incentivos 
governamentais e/ou 
benefícios fiscais 

1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 

Falta de motivação 0 3 0 1 0 1 1 1 2 1 
Falta de informação sobre 
o tema 0 3 0 1 1 0 1 1 1 2 
Falta de repercussão a 
curto prazo 1 2 0 1 0 1 0 2 0 3 
Reduzida criação de valor 0 3 0 1 0 1 1 1 1 2 
Reduzida importância 
atribuída ao benefício para 
a unidade de alojamento 

0 3 0 1 0 1 0 2 1 2 

 
Pretendendo analisar as percepções dos inquiridos, quanto aos impactes do turismo em 
Portugal, e em particular na sua região, perguntou-se a sua opinião relativamente a um 
conjunto de afirmações, descritas no quadro seguinte. Numa primeira análise, pode concluir-se 
que, quer a nível nacional, quer a nível regional, os inquiridos atribuem ao turismo impactos 
positivos e negativos, apesar de os primeiros serem mais citados.  
Em termos económicos, quer a nível nacional, quer a nível regional, mais de 90% dos 
inquiridos são da opinião que o turismo aumenta as oportunidades e emprego e estimula a 
criação de novas oportunidades de negócio. Segundo os inquiridos o turismo provoca uma 
subida dos preços a nível nacional, mas o nível regional esse efeito não é tão visível. 
Em termos ambientais, ao turismo são atribuídos maiores efeitos negativos a nível nacional 
que a nível regional. Segundo os mesmos, a nível nacional o turismo tem criado grandes 
problemas paisagísticos e sido responsável pela destruição da biodiversidade e pelo aumento 
da quantidade de lixo. A nível local, esses efeitos são pouco visíveis, segundo a percepção dos 
inquiridos. Por último, e segundo os mesmos, o turismo não tem contribuído para diminuir a 
qualidade do ambiente. 
Em termos sociais, 50% dos inquiridos é da opinião que, no País e na sua região, o turismo 
tem gravado as desigualdades sociais, pois os benefícios económicos do turismo destinam-se 
apenas a determinadas pessoas e não se repartem por toda a comunidade. Por outro lado, 
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apesar de o turismo contribuir para aumentar a qualificação dos recursos humanos, a nível 
regional em pouco tem contribuído para fixar as pessoas à região. 
Apesar de o turismo, provocar a deterioração de determinados locais de interesse histórico e 
cultural, tem ajudado a divulgar a cultura e as tradições locais e contribuindo para em termos 
quantitativos e qualitativos o País e as regiões serem mais dotados em termos de infra-
estruturas e os serviços básicos. De uma forma global, Apesar de ao turismo lhe serem 
imputados alguns efeitos de ordem negativa, de uma forma global, e segundo os inquiridos, o 
turismo tem contribuído para o desenvolvimento económico e social, quer do País quer da 
região Turismo Serra da Estrela. 
 
Quadro 9 – Opinião dos inquiridos em relação a um conjunto de afirmações sobre o 
turismo. 

O turismo tem: 
A Nível regional A Nível nacional 
Sim Não Sim Não 

Contribuído para aumentar a qualificação dos recursos 
humanos. 8 2 10 0 

Contribuído para aumentar o consumo de bens e serviços 
produzidos na região ou país. 8 2 9 1 

Contribuído para aumentar quantitativa e qualitativamente 
as infra-estruturas e os serviços básicos. 9 1 10 0 

Contribuído para aumentar a oferta na área do desporto, da 
cultura e do lazer. 9 1 9 1 

Contribuído para melhorar da qualidade de vida dos 
residentes pelo rendimento gerado. 8 2 9 1 

Aumentado as oportunidades de emprego oferecidas à 
população residente. 9 1 9 1 

Criado novas oportunidades de negócio.  10 0 10 0 
Impulsionado o desenvolvimento e o crescimento de outros 
sectores de actividade. 8 2 10 0 

Favorecido o planeamento e o ordenamento do território. 6 4 8 2 
Ajudado a preservar e a divulgar a cultura e as tradições 
locais. 8 2 9 1 

Contribuído para fixar as pessoas às regiões. 3 7 6 4 
Ajudado a desenvolver económica e socialmente as 
regiões. 7 3 9 1 

Contribuído para aumentar a insegurança e a criminalidade. 3 7 5 5 
Contribuído para diminuir a qualidade do ambiente. 2 8 3 7 
Criado problemas paisagísticos. 2 8 5 5 
Criado problemas urbanísticos.  3 7 6 4 
Sido responsável pela destruição da biodiversidade. 2 8 4 6 
Provocado a subida do preço dos bens em geral. 2 8 5 5 
Sido responsável pelo aumento da quantidade de lixos. 4 6 6 4 
Agravado as desigualdades sociais (porque os benefícios 
económicos do turismo se destinam apenas a determinadas 
pessoas). 

5 5 4 6 

Levado à perda de identidade cultural da região. 2 8 1 9 
Provocado a deterioração de locais de interesse histórico e 
cultural. 4 6 3 7 

 
Pretendendo-se último alcançar, na entidade regional Turismo da Serra Estrela; um 
desenvolvimento sustentável do turismo pediu-se aos inquiridos que indicam-se, por ordem 
decrescente de importância, as cinco medidas que, na sua opinião, deveriam ser 
implementadas na sua região. As propostas foram bastante consensuais, tendo-se obtido um 
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total de treze medidas que, segundo os inquiridos, devem ser fomentadas na região em estudo 
(Quadro 10). 
 

Quadro 10 - Medidas a implementar na região. 
Medidas a tomar… 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Divulgar a nível nacional e internacional a região. 6 2 1   

Promover mais os produtos regionais já existentes.    1 1 

Criar novos produtos regionais e divulgar mais aqueles que 
já existem. 2 3 3 2  

Mais incentivos para as empresas.   1  2 

Melhorar as acessibilidades e as infra-estruturas de 
determinados locais de interesse turístico acessibilidades á 
região. 

1  2  1 

Diversificar em termos temporais actividades de atractivo 
turístico, envolvendo cidades e aldeias históricas.  3  1  

Preservar e divulgar os locais históricos.     2 

Preservar e valorizar o património natural.  2 2 3 1 

Aumentar e diversificar a oferta turística em termos de lazer 
e actividades desportivas. 1  1 2  

Aumentar a oferta em termos de apoio ao turista.     1 

Promover campanhas promocionais na região.    1  

Maior divulgação dos eventos culturais/religiosos da região.     1 

Recursos humanos mais qualificados na área do turismo.     1 

Total 10 10 10 10 10 

 
Segundo a percepção dos inquiridos, a primeira medida que deve ser promovida é a 
divulgação a nível nacional e internacional da sua região. Segundo os inquiridos, sendo a sua 
região dotado de recursos culturais, paisagísticos e naturais únicos, os mesmos são mal 
aproveitados por falta de divulgação do património existente. Para além desta medida, é 
necessário criar novos produtos regionais e, por outro lado, divulgar ainda mais aqueles que já 
existem (queijo da Serra da Estrela, produtos naturais da região, etc). 
Sendo a entidade regional Turismo da Serra da Estrela, rica em termos de património natural, 
este deve ser mais preservar e valorizado. Por outro lado, sendo notória a sazonalidade da 
actividade turística, segundo os inquiridos, deve-se diversificar em termos temporais as 
actividades de atractivo turístico, envolvendo cidades e aldeias históricas, isto é, toda a 
comunidade local. 
 
 
CONCLUSÕES 
Este artigo pretende contribuir para o debate acerca do papel do turismo como motor de 
progresso e do desenvolvimento sustentável no Turismo da Serra da Estrela. Pelo estudo 
realizado, todas as unidades de alojamento inquiridas estão conscientes da necessidade que o 
turismo da sua região se desenvolva de uma forma sustentável. Como tal, todas elas já 
implementaram determinadas medidas que visam quer a sustentabilidade do turismo da região, 
quer a própria sustentabilidade da unidade de alojamento. 
Quando a análise é feita tendo em conta o tipo de unidade de alojamento, chegou-se à 
conclusão que existem grandes discrepância quanto ao tipo e ao número de práticas já 
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adoptadas. São os hotéis, as unidades de alojamento de maior dimensão, aqueles que já 
implementaram, e de uma forma mais diversificada, um número de acções que visam a 
sustentabilidade turística. 
Em relação à aplicação de medidas concretas, constata-se que todas as unidades de 
alojamento praticam acções com impacto ambiental, económico e social. Em termos 
ambientais, as medidas mais implementadas visam a diminuir o consumo de água, o consumo 
de energia e a reciclagem e separação de resíduos sólidos. Em relação aos seus recursos 
humanos, todas as unidades de alojamento afirmaram que incentivam os seus trabalhadores 
ao trabalho voluntário, não praticam qualquer prática discriminatória e adoptam medidas de 
compatibilização da vida profissional dos seus funcionários com a sua vida familiar. Por outro 
lado, a maioria dos inquiridos afirma que mantêm um contacto permanente com a comunidade 
envolvente, de forma a minimizar os impactos negativos que a actividade turística pode causar 
à comunidade local.  
Pela leitura dos dados, conclui-se que as entidades inquiridas estão conscientes dos benefícios 
da sustentabilidade turística, na medida em que aumenta as oportunidades de 
desenvolvimento da sua região, quer das próprias entidades intervenientes. Dadas as grandes 
potencialidades da actividade turística, existe a necessidade que o turismo nesta região se 
desenvolva de uma forma mais sustentada, pois só assim será possível diminuir as assimetrias 
existentes entre os seus Concelhos e, por outro lado, as assimetrias existentes entre as várias 
unidades territoriais de Portugal. Contudo, em termos operacionais ainda existe um longo 
caminho a percorrer. 
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RESUMO 
O turismo é uma actividade complexa, transversal e multifacetada que caso não seja 
correctamente planeada pode desencadear efeitos inesperados com reflexos em todos os 
sectores de actividade. Desta forma, o seu planeamento é crucial, essencialmente, para 
atenuar as consequências negativas e potenciar os benefícios económicos, ambientais e 
socioculturais num dado território e revitalizar ou propor novas áreas de desenvolvimento do 
turismo mantendo a sua viabilidade no futuro.  
Imprescindível para a compreensão de um território, e seu consequente planeamento e 
desenvolvimento, é o conhecimento dos recursos turísticos existentes. Neste sentido, no 
âmbito do recentemente criado Observatório Regional de Turismo do Alentejo propôs-se a 
criação de um Sistema de Informação Geográfica que represente a oferta turística do Alentejo.  
Neste artigo pretende-se apresentar as várias fases da metodologia desenvolvida para efectuar 
a inventariação de recursos turísticos do vasto território que é o Alentejo, nomeadamente as 
tabelas de recursos a inventariar, a base da dados criada em ambiente SIG e a recolha dos 
dados no terreno. Pretende-se, ainda, discutir as implicações de recorrer a um SIG na 
representação dos recursos turísticos e as possibilidades que apresenta na análise dos dados, 
constituindo-se  como uma ferramenta de apoio à gestão e planeamento para os agentes 
públicos e privados. 
Palavras-chave: Inventariação, Observatório Regional de Turismo do Alentejo, Recursos 
turísticos, Sistemas de Informação Geográfica. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O planeamento é uma acção essencial para o desenvolvimento sustentável do turismo, uma 
vez que pode potenciar os seus benefícios e reduzir os seus danos, melhorando o seu 
desempenho  económico, ambiental e social. Dos aspectos que [1] e [2]  apontam para a 
justificação da importância do planeamento salientam-se: (i) fornecer orientações para o 
desenvolvimento e investimento do turismo aos agentes públicos e privados; (ii) assegurar que 
todos as actividades relacionadas com o turismo sejam desenvolvidas de forma integrada; e, 
(iii) garantir a sustentabilidade dos territórios turísticos, com especial ênfase para os seus 
recursos turísticos. O planeamento surge também como uma das principais áreas de 
intervenção governamental devido às características intrínsecas do sector do turismo e deverá 
ser realizado de forma integrada, numa perspectiva sistémica. 
O  planeamento ocorre ao nível internacional, nacional, regional e local. Mas, de acordo com 
[1] o planeamento do turismo ao nível regional caracteriza-se pelo seu maior detalhe e foco em 
questões particulares de desenvolvimento. Neste sentido, [3] afirma que o desenvolvimento do 
turismo deve ser estimulado ao nível regional, compreendendo a gestão dos recursos 
endógenos e a super estrutura responsável pela sua gestão e planeamento. 
A análise agregada do planeamento do turismo implica uma abordagem da oferta e da procura 
turística, englobando as seguintes componentes do sistema turístico: mercados turísticos e uso 
das atracções e instalações turísticas pelos residentes; atracções e actividades turísticas; 
alojamento; outras instalações e serviços turísticos; elementos institucionais; transportes; e 
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outras infra-estruturas que se desencadeiam num determinado ambiente natural, cultural e 
socioeconómico [2]. Esta análise deve ser realizada ao longo de um processo que segue as 
seguintes fases: i) Estudo preparatório; ii)Determinação de objectivos; iii) Levantamento e 
avaliações de dados; iv) Análise e síntese; v) Formulação de políticas e planos; vi) Formulação 
das recomendações institucionais; vii) Implementação e monitorização[2] e [4]. 
Deste processo destaca-se a fase de levantamento e avaliação de dados onde se procede a 
inventariação dos recursos turísticos que segundo [5], " tornam possível a actividade turística e 
satisfazem as necessidades da procura”, resultando na  recolha de informação detalhada sobre 
as várias componentes do sistema turístico, nomeadamente na quantificação e qualificação 
dos recursos existentes e da sua avaliação decorre a identificação das potencialidades de 
desenvolvimento turístico do território. 
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) podem constituir uma importante ferramenta no 
planeamento e desenvolvimento do turismo, reunindo potencialidades de recolha, visualização, 
análise espacial de informação e produção de mapas que permitam adquirir um conhecimento 
integrado de uma região. Estes sistemas permitem a integração de toda a informação das 
diversas componentes do sistema turístico, de forma eficiente, de fácil utilização e atractiva, 
quer para o visitante, quer para os agentes públicos e privados do turismo. 
No projecto Observatório do Turismo do Alentejo, que apresentamos sucintamente neste 
artigo, está em curso uma actividade de inventariação dos recursos turísticos do Alentejo, 
envolvendo diversos parceiros regionais, que pretende reunir e recolher informação relativa à 
oferta turística do Alentejo, integrando-a numa base de dados em ambiente SIG.  
O Observatório Regional de Turismo do Alentejo é um projecto, da iniciativa da Turismo do 
Alentejo, ERT (TA), co-financiado pelo INALENTEJO no quadro do Regulamento do SIAC – 
Sistema de Apoio às Acções Colectivas - que se define enquanto instrumento estratégico, de 
nível regional, destinado a detectar oportunidades de mercado e a antever necessidades 
ligadas ao empreendedorismo no sector do turismo.  
“O Observatório Regional do Turismo do Alentejo pretende ser um instrumento de apoio ao 
planeamento e prospectiva do Sector Turístico no Alentejo, capaz de produzir informação 
técnica fiável e independente, que favoreça a promoção, qualificação, diferenciação, 
sustentabilidade, e a inovação do seu tecido empresarial” [9]. 
O projecto iniciou-se formalmente em Maio de 2010 e tem o seu término marcado para Maio de 
2012 e resulta de uma parceria estabelecida entre o Instituto Politécnico de Beja (IPB), Instituto 
Politécnico de Portalegre (IPP), NERBE/AEBAL –  Associação Empresarial do Baixo Alentejo e 
Litoral, NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, NERPOR – Núcleo Empresarial da 
Região de Portalegre e a Universidade de Évora (UE), coordenada pela Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo. 
Neste artigo, apresentaremos a metodologia que está a ser seguida com a criação da base de 
dados em ambiente SIG da oferta turística do Alentejo, bem como alguns dos resultados que 
se pretendem alcançar no final da mesma. 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
O Sistema de Informação Geográfica da oferta turística do Alentejo 
Uma das actividades que está a ser desenvolvida no âmbito do projecto Observatório Regional 
de Turismo do Alentejo consiste na criação de um Sistema de Informação Geográfica da oferta 
turística da região Alentejo (NUT II, exceptuando a NUT III Lezíria do Tejo).  
 
Objectivo 
O levantamento dos recursos turísticos do Alentejo é essencial para conhecer o potencial 
turístico deste território, tendo em conta o seu correcto planeamento e a definição de produtos 
turísticos a desenvolver. 
O objectivo principal desta actividade é inventariar os recursos turísticos do Alentejo, 
devidamente georreferenciados, e criar uma base de dados em ambiente SIG, proporcionando 
uma importante ferramenta no apoio à decisão dos empresários do sector e ao planeamento do 
turismo na região. 
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Fases do trabalho 
A informação relativa aos recursos turísticos do Alentejo encontra-se dispersa por várias fontes 
e entidades e, no caso de alguns concelhos do território, este levantamento ainda é inexistente. 
Assim, numa primeira fase do trabalho, tentou-se perceber que informação já existia, relativa 
aos recursos turísticos e variáveis espaciais, que poderia ser integrada no SIG e qual a que 
teria de ser inventariada e metodologias adoptadas. Procedeu-se a uma revisão das diversas 
fontes passíveis de incluir informação, tendo sido estabelecidos contactos exploratórios com 
todas as Câmaras Municipais do Alentejo, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo, Comunidades Intermunicipais do Alentejo Central e Alto Alentejo, 
Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, Postos de Turismo, Turismo de 
Portugal, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA), Associação 
Nacional de Farmácias, Associação Nacional de Bombeiros, Direcção Regional de Saúde do 
Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, Autoridade Florestal Nacional e ICNB . A Turismo do Alentejo 
forneceu, igualmente, as listagens de recursos que possui já inventariados. Foi ainda feito um 
levantamento de publicações susceptíveis de conter informação relevante para o trabalho.  
Numa segunda fase, foi definida a metodologia para a selecção e classificação de recursos 
turísticos. Após revisão bibliográfica, foi construída uma grelha de recursos turísticos baseada 
nas orientações de [2], nos critérios definidos por [6] aquando da criação do Inventário de 
Recursos Turísticos, e na identificação dos produtos característicos do turismo considerados 
em [8]. 
Esta grelha contempla cinco grandes grupos de recursos: 
1) Atracções naturais 
2) Atracções culturais (monumentais, artísticas, etnográficas, complementares) 
3) Actividades (desportos terrestres, desportos aquáticos, gastronomia e vinhos, rotas e 
circuitos turísticos) 
4) Equipamentos (equipamentos culturais, equipamentos desportivos, equipamentos 
recreativos, equipamentos e serviços turísticos) 
5) Infraestruturas (infraestruturas e serviços de transporte, outras infraestruturas e 
serviços). 
Cada um destes grupos integra uma listagem de recursos a inventariar. A título de exemplo, 
veja-se a tabela seguinte com os diversos recursos que integram o grupo dos equipamentos: 
 

Tabela 1: Grelha de equipamentos 

Equipamentos 

Equipamentos culturais 

Espaços de exposições 
Galerias 
Auditórios/Salões 
Centros Culturais 
Bibliotecas 

Equipamentos 
desportivos 

Zonas de caça 
Centros hípicos 
Golfe 
Pavilhões multidesportivos 
Campos de Jogos 
Court de Ténis 
Campos de Tiro 
Piscinas 
Circuitos de manutenção 
Locais para desportos motorizados 
Locais para desportos de aventura 
Locais para desportos naúticos 

Equipamentos 
recreativos 

Complexos polivalentes 
Praças de Touros 
Teatros e Salas de Espectáculos 
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Casinos/Bingos 
Feiras e Mercados 
Salas de Dança 

Equipamentos e serviços 
turísticos 

Empreendimentos Turísticos 
Restauração e bebidas 
Rent-a-Car 
Agências de Viagens/Operadores Turísticos 
Empresas de Animação Turística 
Postos de Turismo 
City  Tours, coches 
Combóios turísticos 

Fonte: Elaboração própria 
 
Foram realizadas diversas reuniões com os parceiros desta actividade, durante as quais se 
discutiu e decidiu relativamente aos recursos que deveriam ser incluídos em cada grupo. 
Após a elaboração desta listagem exaustiva de recursos a recolher, procedeu-se à elaboração 
uma ficha identificativa para cada grupo de recursos, contemplando diversos campos de 
informação que permitam caracterizar o recurso da forma mais completa possível. Esta fase foi 
igualmente muito participativa, tendo sido realizadas diversas sessões de trabalho com os 
parceiros com vista à mais completa definição possível dos campos, tendo em conta as 
especificidades intrínsecas a cada território. 
Refira-se, uma vez mais a título de exemplo, os campos de informação (que na base de dados 
do SIG constituirão as tabelas de atributos associadas a cada recurso) da tabela 
Empreendimentos Turísticos: 
 

Tabela 2: Exemplo de atributos da tabela dos Empreendimentos Turísticos 
código designação tipologia classificação localização 

(freguesia) 
alvará latitude longitude

 
fonte das 
coordenadas 

coordenadas 
verificadas 
por 

rede de 
empreendimentos 
a que pertence 

nº 
quartos

nº 
suites

nº 
apartamentos

 
nº camas 
individuais  

nº 
camas 
duplas 

nunidades 
de 
alojamento 
para 
clientes 
com 
mobilidade 
reduzida 

aceita 
animais  

restaurantes nº bares  auditórios/ 
salões 

 
serviços 
complementares  

morada contactos URL entidade 
exploradora

funcionamento ano de 
abertura

 
utilidade 
turística 

declaração 
de 
interesse 
para o 
turismo 

reconhecimento 
como turismo 
de natureza 

actividades 
de 
animação 
próprias 

outras 
actividades

infraestruturas 
de lazer 

 
imóvel 
classificado 

certificação 
de 
qualidade 

outras 
certificações

conjunto 
turístico 

fontes anexos data de 
actualização
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Esta fichas constituirão um valioso instrumento de trabalho para os diversos parceiros na fase 
seguinte da actividade (4ª fase, que se iniciou em Março de 2011), que consiste no trabalho de 
campo de inventariação dos recursos nos respectivas áreas geográficas de intervenção. 
Na fase de inventariação, os parceiros contactaram com as Câmaras Municipais dos seus 
territórios no sentido de pedirem a colaboração na elencagem dos recursos que possuem e 
que sejam visitáveis e estejam legais (por exemplo, no caso do alojamento ou restauração), 
tendo estes sido dois dos pressupostos estabelecidos).  
A sistematização da informação recolhida será feita em ficheiros Excel criados para o efeito 
sendo, posteriormente, numa última fase da actividade, transpostas para o SIG, utilizando-se 
para o efeito um programa específico, o ArcGis 10. 
 
Pressupostos a ter em conta na inventariação 
Não obstante a realização de diversas reuniões com os parceiros, onde foram definidos os 
recursos a inventariar, bem como a informação constante em cada ficha e fontes a utilizar, 
revelou-se útil clarificar algumas questões respeitantes ao seu preenchimento, que assumiram 
a forma de pressupostos e que neste artigo abordaremos apenas alguns dos mais relevantes. 
• O primeiro critério definido para inventariar um recurso é de que este deverá ser 
visitável, sendo que se considera visitável quando possuir um horário de abertura ou visitas por 
marcação, um culto (no caso das igrejas), esteja acessível (ex: sítios arqueológicos) e 
sinalizado. 
• No que respeita à actualização dos recursos a constar da base de dados, considerou-
se que a caracterização desse recurso estaria associada à última data de actualização. 
• Todos os recursos do inventário deverão referir a(s) fonte(s) da informação utilizadas 
no preenchimento dos respectivos campos.  
• As coordenadas geográficas a registar (latitude e longitude) devem ser relativas ao 
sistema de georreferenciação WGS84. O campo fonte das coordenadas é análogo ao campo 
fontes da informação mas refere-se apenas à fonte de informação de cada par de coordenadas 
(latitude/longitude) que indica a localização geográfica de cada recurso turístico. 
• Uma vez que é impossível representar geograficamente os recursos sem dimensão 
espacial concreta, este tipo de informação deverá ser recolhida através das fichas de 
identificação dos equipamentos, atracções e infraestruturas que os proporcionam, sempre que 
tal seja possível, como por exemplo, a gastronomia que será recolhida nas fichas da 
restauração através da indicação dos pratos típicos oferecidos. 
• A arte móvel, inserida nas Atracções Culturais Artísticas (arte sacra, pintura, 
ourivesaria, ...) deverá ser descrita na ficha do recurso que a albergue.  
• Nos recursos que contenham o campo preços, estes deverão respeitar apenas o preço 
da entrada individual e o preço individual com visita guiada. Noutro campo assinalar-se-á, 
apenas, se existem ou não descontos especiais, não se especificando quais dada a 
disparidade que poderá surgir. 
• As grutas com interesse arqueológico deverão ser registadas no recurso Atracção 
Cultural Monumental – sítio arqueológico. As outras serão Atracções Naturais. 
• Como casa histórica considera-se, por exemplo, o local onde habitou uma 
personalidade relevante ou ocorreu um acontecimento histórico. 
• A arte pública (que inclui estatuária), normalmente considerada uma Atracção Cultural 
Monumental não será inventariadas neste trabalho, devido à inexistência de uma definição 
consensual que dificulta a sua inventariação.  
• Na inventariação das Atracções Culturais Monumentais deverá ser dada prioridade aos 
imóveis classificados. 
• Os museus, apesar de serem uma Atracção Cultural Artística, serão inventariados 
mediante uma ficha exclusiva, devido à sua especificidade. 
• Os coros, inseridos nas Atracções Culturais Artísticas referem-se, exclusivamente, a 
música erudita. 
• Os grupos corais (cante) serão registados como atracções culturais etnográficas. 
• Os jogos populares serão inventariados associados às festas cíclicas. 
• No artesanato serão contempladas as oficinas e os artesãos individuais. 
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• Nas Atracções Culturais Complementares, na tabela de local com actividades 
económicas de interesse, deverá incluir-se no campo descrição os seus produtos e as rotas a 
que pertencem. 
• Os eventos inventariados isoladamente serão, apenas, os eventos referidos nas 
agendas da TA do ano de 2011 (ou a data da última edição, ex.: Festas de Campo Maior).  
• Na descrição dos estabelecimentos de ensino com cursos de turismo será registado: o 
nível de ensino, a designação dos cursos e as vagas no ano lectivo 2011/2012. Informação 
mais específica será obtida através da consulta da URL. 
• Na descrição das empresas de animação turística será registado o conjunto de 
actividades desenvolvidas por estas de acordo com informação da responsabilidade da própria 
empresa. 
 
Controle de qualidade 
De acordo com as normas ISO, uma base de dados geográfica deve sempre ter associados 
alguns indicadores de qualidade relativos ao rigor quer dos aspectos posicionais quer dos 
aspectos temáticos. Estes indicadores são importantes porque não se pode esperar que uma 
base de dados geográfica seja 100% exacta. 
Dada a metodologia que está a ser utilizada neste inventário, utilizar-se-á um controlo de 
qualidade que permita produzir indicadores de rigor, estruturado em duas fases: 
Numa primeira fase, após o registo do inventário de cada concelho, e antes do envio dos dados 
ao IPP, para cada folha de cálculo, deve ser criada uma amostra por escolha aleatória de 10% 
dos recursos inventariados nessa folha. Dever-se-á verificar exaustivamente a correcção de 
cada campo que caracteriza cada um dos recursos dessa amostra. Do ponto de vista da 
correcção das coordenadas poder-se-ão considerar correctas coordenadas que não 
posicionem o recurso a uma distância superior a 5m daquela que se observou na execução da 
validação da amostra.  
Na segunda fase, após a integração dos dados provenientes dos vários parceiros no SIG, o 
controlo de qualidade repetir-se-á de forma análoga à da primeira fase mas tendo o cuidado de 
não permitir que os recursos que participaram nas amostras da primeira fase voltem a ser 
seleccionados nas novas amostras porque se parte do princípio que já foram validados 
anteriormente e, consequentemente, estarão totalmente correctos. 
Os indicadores obtidos na primeira fase constituirão indicadores concelhios por parceiro, os 
obtidos na segunda fase serão considerados os indicadores de qualidade geral do SIG. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os SIG constituem uma valiosa ferramenta na visualização, manipulação, análise e gestão de 
grandes volumes de informação, como é o caso dos  recursos turísticos de um dado território. 
Operam essencialmente com dados geográficos ou espaciais e atributos de dados. Os dados 
geográficos referem-se ao conhecimento de uma localização na superfície terrestre e são 
normalmente expressos num sistema de coordenadas (latitude e longitude), aos quais se pode 
acoplar informação alfanumérica (atributos), ou seja, bases de dados com informação diversa 
em texto, imagens e gráficos. 
Foi com base nestas potencialidades que se entendeu que seria uma mais valia para o projecto 
desenvolver a base de dados em ambiente SIG (3ª fase), integrando, na 4ª fase, toda a 
informação recolhida, relativa aos recursos turísticos do Alentejo e à sua caracterização 
(campos/ atributos). 
Tendo por base a base de dados criada, muitas serão as análises espaciais que poderão ser 
feitas. Após a integração de todos os recursos turísticos do Alentejo no SIG, irão produzir-se 
diversos mapas que permitem a análise dos recursos por tipologia, localização ou atributos 
específicos. Como exemplos, podemos referir: 
• os mapas respeitantes ao alojamento/ empreendimentos turísticos, por diferentes 
tipologias, para todo o território ou para áreas seleccionadas que permitirão analisar a oferta 
nos diversos concelhos; 
• mapas respeitantes aos equipamentos turísticos; 
• mapas respeitantes às atracções monumentais, que serão sub-divididas por temas 
(património monumental militar, civil, religioso, arqueológico); 
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• mapas com as actividades económicas de interesse; 
• mapas com equipamentos culturais; 
• mapas com equipamentos recreativos; 
• mapas com outras infra-estruturas e serviços (bancos, farmácias, áreas comerciais, 
autoridades de segurança e outros); 
• e muitos outros que poderão resultar, igualmente, de cruzamentos de informação.  
Poder-se-ão fazer análises a partir de atributos e tendo em conta determinados critérios (ex: 
hotéis com salas para congresso e reuniões ou monumentos arqueológicos que distem x km do 
hotel y). 
As potencialidades do SIG permitem sobrepor diferentes layers (categorias de informação 
referidas anteriormente) permitindo uma análise integrada da oferta turística, tendo como 
vantagem a visualização imediata dos resultados.  
 
 
CONCLUSÕES 
Os SIG permitem o cruzamento de informação diversificada, podendo identificar rapidamente 
quais os locais mais adequados ao desenvolvimento de determinados produtos turísticos e 
simultaneamente respeitar as condicionantes do local, ao integrar-se informação relativa à 
RAN, REN, áreas protegidas ou outras restrições constantes dos planos de ordenamento. 
Assim, estas ferramentas constituem uma forma integrada de visualizar e analisar informação, 
fácil de actualizar, tornando-se num importante instrumento de apoio à decisão e ao 
planeamento, permitindo aos decisores concentrarem-se no problema e não na compreensão 
dos dados. 
A inventariação dos recursos turísticos do Alentejo, e a sua representação numa base de 
dados SIG, é fundamental ao conhecimento da oferta e potencial turístico desta região, 
constituindo esta base uma importante ferramenta no conhecimento do território. 
Contudo, este projecto apresenta algumas limitações que importa referir.  
Tendo sido definido como critério de inventariação apenas os recursos que, de momento, estão 
visitáveis, não são contemplados aqueles que poderão ter potencial turístico, e que poderiam 
ser contemplados na definição de produtos turísticos ou roteiros. 
Outra limitação prende-se com o facto de, no final do projecto, o SIG representar uma 
“fotografia” do território nessa data, pelo que seria desejável que este projecto fosse alvo de 
permanentes actualizações da informação nele contida.  
Outro resultado desejável, tendo em vista o consumidor, seria a implementação de uma 
plataforma WebGIS. Estas aplicações representam uma valiosa fonte de informação sobre um 
destino, dando a oportunidade de planificar de uma forma autónoma os itinerários, calcular 
distâncias, consultar as facilidades existentes nos locais de alojamento entre outros. O 
horizonte temporal do Projecto Observatório Regional de Turismo do Alentejo, não permite o 
estabelecimento de procedimentos de actualização e implementação de uma plataforma 
WebGIS, remetendo-se esta fase para uma futura continuação desta actividade para além do 
espaço temporal actual do projecto do Observatório Regional de Turismo do Alentejo. 
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PAPEL DO CLUSTER DE TURISMO DE PORTO DE GALINHAS 
NO DESENVOLVIMENTO LOCAL. 
 
Natália Pelinca Braga86  e  João Policarpo Rodrigues Lima.87 
 
 
RESUMO 
Este trabalho propõe-se a elaborar um estudo de caso a respeito do papel do cluster de 
turismo de Porto de Galinhas no desenvolvimento local. Para tanto foi feita análise nos 
indicares constantes no banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) cujo 
intervalo de tempo foi de 15 anos, compreendidos entre 1994 e 2008, sendo analisados os 
anos pares no período anteriormente mencionado. Os resultados mostram que o impacto do 
cluster de turismo em exame é positivo, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de 
vista social, ou seja, acarreta um desenvolvimento tanto na infra-estrutura física, quanto em 
termos das relações sócio-econômicas da população residente. Esse estudo reforça, portanto, 
o argumento da influência positiva de um cluster de turismo na região, especificamente, para o 
caso de Porto de Galinhas. 
Palavras-chave: 1 Cluster de Turismo; 2. Desenvolvimento local; 3. Turismo em Pernambuco. 
 
ABSTRACT 
This work intends to make a case study about the role of the tourism cluster of Porto de 
Galinhas on local development. For this, it analyses the indexes which are inserted at the data 
bank called Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), during the period 1994-2008,. The 
results show that the local impact of a tourism cluster is positive both in economic and in social 
terms. In other words, brings on a development both in infrastructure and in economical and 
social relations of the population. Thus, this study strengthens the argument that there is a 
positive influence on local development caused the presence of a tourism cluster, specifically 
for the case of Porto de Galinhas. 
Key-words: 1. Cluster of Tourism; 2. Local Development; 3. Tourism in Pernambuco. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
Nos últimos anos o turismo vem se destacando como uma das atividades com maior potencial 
de crescimento em escala mundial. A partir do ano de 1980 o setor ganhou maior importância 
no mundo, sendo este apontado como o segundo mais globalizado, perdendo apenas para o 
setor financeiro. 
No Brasil não foi diferente, o turismo vem a cada ano ganhando maior notoriedade devido aos 
expressivos aumentos de receitas atrelados a este setor. No que diz respeito ao Nordeste, o 
turismo ganha destaque pelas potencialidades de desenvolvimento do turismo de sol e praia, 
principalmente. (SOUZA, 2007).  
Em particular, num espaço relativamente curto de tempo, Porto de Galinhas se beneficiou do 
aumento significativo no fluxo de turistas para o Nordeste, sendo, hoje, considerado um dos 
destinos turísticos mais procurados da região. Neste trabalho define-se por Complexo de Porto 
de Galinhas (muitas vezes mencionado apenas Porto de Galinhas) o conjunto das seguintes 
localidades: Cupe, Muro Alto, Maracaípe e Porto de Galinhas. Vale ressaltar ainda que, por 
problemas de disponibilidade, os dados utilizados para mensurar o turismo em Porto de 
Galinhas serão os referentes ao município de Ipojuca, que incorpora todo o Complexo aqui 
citado. Tal utilização se faz pertinente, pois dados relativos ao turismo do município são, quase 
que completamente, ligados ao Complexo de Porto de Galinhas.  
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Para que se tenha idéia da dimensão, o fluxo global de turistas em Ipojuca foi de 70.738, em 
janeiro de 2009, segundo a Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR). Este número 
representou uma parcela de 16% do total de turistas do Estado. Desta forma, nota-se a 
importância do município para o turismo de Pernambuco. 
Os estudos referentes ao turismo frequentemente mencionam e tomam em consideração a 
existência de clusters, entendidos, de forma geral, como concentrações geográficas de 
empresas e instituições interconectadas numa área de atuação particular. Estes são 
classificados como industrial, agrícola ou turístico. Eles podem ser criados espontaneamente 
ou através de incentivos, ou seja, políticas públicas.  
Os setores relacionados ao turismo - restaurantes, comércio, alojamentos, etc. - vêm se 
localizando geograficamente próximos uns dos outros, devido à necessidade de 
posicionamento estratégico em relação à “atração turística” (praias, localidades históricas, 
localidades religiosas, etc.). Assim, muitas vezes, os clusters de turismo são gerados de forma 
espontânea por causa de tal característica peculiar. 
Os clusters, em geral, beneficiam-se da diminuição dos custos como, por exemplo, de 
transação e de transporte, levando a um desenvolvimento da região graças aos ganhos de 
eficiência.  Vale ressaltar ainda que estes tendem a acarretar um aumento do número de 
empregos e, consequentemente, na renda disponível da população residente, o que pode, ou 
não, levar a repercussões positivas nos padrões de qualidade de vida dessa população . 
Tendo em conta as considerações acima, o objetivo deste trabalho é mostrar, utilizando os 
dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, que o cluster de turismo de Porto de 
Galinhas exerce influência positiva no desenvolvimento local. 
O trabalho está estruturado da seguinte forma.  A próxima seção contém um panorama do 
turismo sob quatro ângulos, o turismo no Brasil, na região Nordeste, em Pernambuco e em 
Ipojuca. A seção 3 apresenta uma abordagem sobre o cluster de turismo. A seção 4 apresenta 
a metodologia utilizada no trabalho. A seção 5 exibe a dimensão do cluster de turismo de Porto 
de Galinhas. A seção 6 apresenta características relevantes do turismo de Porto de Galinhas 
no desenvolvimento local. Por fim a seção 7 expõe as conclusões do trabalho. 
 
 
2. PANORAMA DO TURISMO NO BRASIL, NO NORDESTE, EM PERNAMBUCO E EM 
IPOJUCA 
O setor de turismo no Brasil começou a experimentar, a partir da década de 1990, crescimento 
significativo da entrada de estrangeiros no país muito devido à estabilização econômica que 
ocorreu nesta época.  
Entre 2000 e 2008 a entrada de turistas estrangeiros no Brasil experimentou flutuações, 
contudo nunca ficou abaixo de 3.500.000 de turistas. Em 2005, atingiu a marca de mais de 
5.300.000 de turistas, maior quantidade desde o ano 2000. 
 
Figura 01: Fluxo de turistas estrangeiros no Brasil 2000 a 2008 

 
Fonte: Elaboração Própria, dados Ministério do Turismo - EMBRATUR  
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A média anual do fluxo de turistas estrangeiros durante os nove anos (2000 – 2008) do período 
foi de 4.805.454, porém, há de se ressaltar que neste intervalo de tempo ocorreram variações 
drásticas neste valor, principalmente nos anos de 2002 e 2005.  
De acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC), o ano de 2008 registrou a entrada 
recorde de dólares no Brasil por meio dos gastos de turistas estrangeiros, gastos estes que 
equivalem a US$ 5,785 bilhões. Este valor é 16,8% superior ao registrado em 2007. 
É importante observar que os principais países emissores de turistas para o Brasil em 2008 
foram Argentina, Estados Unidos e Alemanha.  No início da década os países da America do 
Sul eram responsáveis pela maior parte dos visitantes estrangeiros no Brasil, porém os países 
europeus, como Alemanha e Portugal, vêm ganhando relevância na emissão de turistas para o 
país. Do ponto de vista regional, esse fato é particularmente interessante, pois, muitas vezes, 
turistas advindos destes países buscam um turismo de “sol e praia”, presente, principalmente, 
nos estados do Nordeste. Vale lembrar ainda que tais turistas têm um poder econômico 
superior aos visitantes nacionais, o que, conseqüentemente, gera mais renda para a região 
receptora . 
 
Tabela 01: Principais países emissores de turistas para o Brasil 

País 

2000 2004 2008 
Nº de turistas % Nº de turistas % Nº de turistas % 

Argentina 1.744.044 32,8 922.484 19,2 1.017.675 18,3 
Estados 
Unidos 648.026 12,2 705.997 14,7 625.506 13,9 

Uruguai 403.896 7,6 309.732 6,5 199.403 4,1 

Paraguai 371.873 7,0 204.758 4,3 217.709 4,5 

Alemanha 290.335 5,4 294.989 6,2 254.264 5,6 

Portugal 147.143 2,8 336.988 7,0 222.558 5,1 
      Fonte: Elaboração própria, dados DPF E Ministério do turismo 
      Nota: Dados de 2007 revisados 
  
O Brasil é destaque entre os países da América do Sul quando o assunto é turismo, já que este 
possui uma diversidade grande quanto aos tipos de atrativos turísticos, como praias, campo, 
montanhas, ecoturismo e cidades históricas, o que atrai não só turistas nacionais como 
também internacionais. Com relação a este último o Brasil apresentou números hegemônicos 
quanto à entrada de turistas estrangeiros em 2004 (último ano da divulgação de dados desta 
natureza), totalizando 4.794.000 turistas, seguido por Argentina com 3.353.000 turistas e Chile 
com 1.785.000 turistas. 
Note-se, contudo, que a maior parte da demanda turística do Brasil é dada por cidadãos 
brasileiros. Ou seja, segundo a INFRAERO, cerca de 88% do total de passageiros que 
desembarcam nos aeroportos possuem residência no território nacional. Essa participação 
manteve-se praticamente estável entre 2003 e 2009 apesar de haver um aumento no número 
absoluto de turistas, conforme pode ser visto na figura 2. 
Para a análise mais completa do panorama do turismo no Brasil é importante destacar os 
principais estados que são destinos turísticos preferidos pelos turistas estrangeiros. Percebe-
se, na Tabela 03, uma alta concentração do número de turistas estrangeiros nos estados da 
região Sul e Sudeste. Os principais estados receptores são São Paulo e Rio de Janeiro, onde 
juntos eles representam 60% do total de turistas do Brasil. 
Embora em desvantagem relativa, a região Nordeste não passa despercebida quanto ao 
turismo brasileiro. Esta possui 9% do total de turistas estrangeiros que chegam ao Brasil, tendo 
quatro estados como principais receptores destes turistas: Bahia com 4%, Ceará com 2%, Rio 
Grande do Norte com 1% e Pernambuco com 2%, em 2008.  
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Figura 02: Participação dos turistas nacionais e estrangeiros no número total de passageiros 
que desembarcam no Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria, dados INFRAERO. 
 *passageiros = embarque mais desembarque (mais conexão, sem militar). 
 
Tabela 03: Principais estados brasileiros receptores de turistas estrangeiros 

 2007 2008 
Estados Turistas % Turistas % 
São Paulo 2.356.727 47% 2.289.640 45% 
Rio de Janeiro 774.607 15% 766.083 15% 
Rio Grande do Sul 587.404 12% 622.675 12% 
Paraná 516.927 10% 605.217 12% 
Bahia 193.867 4% 178.571 4% 
Santa Catarina 104.027 2% 104.974 2% 
Ceará 105.343 2% 98.590 2% 
Pernambuco 65.987 1% 81.715 2% 
Total 5.025.834 100% 5.050.099 100% 

Fonte: Elaboração própria, dados EMBRATUR – Anuário estatístico 2009. 
 
O turismo na região Nordeste se diferencia das outras regiões por ser caracterizado como “sol 
e praia”. As cidades litorâneas possuem uma infra-estrutura turística adequada (aeroportos, 
hotéis, pousadas, parques, etc.) e as praias se destacam pelas belezas naturais. Há também a 
presença do turismo histórico-cultural, com cidades de arquitetura da época colonial (Recife, 
Olinda, Salvador, entre outras). 
  
Figura 03: Participação das regiões brasileiras no turismo receptivo internacional – 2008 
 

 
Fonte: Elaboração própria, dados Anuários EMBRATUR 
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Vale ressaltar que entre os anos de 2007 e 2008, enquanto o número de turistas estrangeiros 
diminuía nos principais destinos turísticos do Nordeste, em Pernambuco este fato não foi 
verificado. Pelo contrário, houve um aumento de 24% na entrada de turistas estrangeiros no 
estado, fazendo assim com que este passasse a ocupar a terceira posição quanto ao número 
total de turistas. Já quanto aos desembarques nacionais de turistas, este cenário é um pouco 
diferente, conforme a Tabela 04. 
Os estados com maior participação no número total de desembarques nacionais de turistas 
são, na ordem, Bahia, Pernambuco e Ceará, correspondendo a 32%, 25% e 17%, 
respectivamente, para o ano de 2008. Assim, vê-se que há uma grande concentração no fluxo 
de turistas nacionais para o Nordeste entre estes três estados. 
  
Figura 04: Evolução do número de turistas estrangeiros nos principais destinos da região 
Nordeste – 2003 a 2008 

 
Fonte: Elaboração própria, dados Anuários EMBRATUR  
 
Tabela 04: Desembarques em vôos nacionais, segundo estados do Nordeste 

 Estados 2007 2008 
Bahia 3.037.753 3.034.001 
Pernambuco 2.212.077 2.402.973 
Ceará 1.748.229 1.643.305 
Rio Grande do Norte 677.450 736.294 
Maranhão 542.143 513.415 
Alagoas 460.197 462.757 
Sergipe 349.373 335.213 
Paraíba 279.340 256.668 
Piauí 244.952 235.237 

Fonte: Elaboração própria, dados INFRAERO /EMBRATUR 
Nota: Os dados incluem desembarque de passageiros residentes e não residentes no Brasil 
 
Em Pernambuco os destinos turísticos mais procurados são: Recife, Olinda, Ipojuca e 
Fernando de Noronha. As características do turismo nesta região são basicamente as praias e 
os centros históricos, estes últimos existentes, principalmente, em Olinda. 
Recife, Ipojuca e Fernando de Noronha juntos foram responsáveis por 75% do fluxo global de 
turistas em Pernambuco em janeiro de 2009, segundo a Empresa Pernambucana de Turismo 
(EMPETUR). 
 
Tabela 05: Fluxo global de turistas de Pernambuco nos principais destinos turísticos 

  Nº Turista % 
Fernando de Noronha 6.445 1% 
Ipojuca 70.738 16% 



 
 

648 
 

Recife 259.008 58% 
Pernambuco 448.255 100% 

Fonte: Elaboração própria, dados BDE – Banco de dados do Estado de Pernambuco 
 
Destes três municípios que, de certa forma, monopolizam o turismo em Pernambuco, apenas 
Fernando de Noronha depende quase que unicamente deste setor. Já em Ipojuca o setor de 
turismo é bastante desenvolvido, contudo a atividade industrial também se faz bastante 
presente.  
A partir de 2005, marco inicial da construção da refinaria da Petrobrás em Ipojuca, mais 
precisamente no Complexo Suape, o setor industrial passou a ganhar maior importância. 
Contudo o turismo é bastante desenvolvido na região (sendo este pertencente à atividade de 
serviços), indicação disto é a composição percentual do PIB do município. 
 
Tabela 06: Ipojuca: PIB Municipal deflacionado pelo deflator Implícito do PIB nacional (a custo 
de fatores e preços básicos ano 2000) 1999 e 2007, discriminado por participação percentual 
das atividades 
  1999 Part. (%) 2007 Part. (%) Evolução
PIB (menos impostos) 852.937,30 - 2.292.563,01 - 169% 
Indústria 121.997,32 14,3% 749.749,93 32,7% 515% 
Serviços 719.476,78 84,4% 1.533.902,60 66,9% 113% 
Agropecuária 11.463,20 1,3% 8.910,48 0,4% -22% 
Fonte: Elaboração própria, dados IPEA. 
Nota: PIB Deflacionado pelo Deflator Implícito do PIB nacional  
 
De acordo com a tabela 06, o setor de serviços, no qual está inserido o segmento de turismo, 
responde por 66,9% do PIB total do município de Ipojuca em 2007, seguido pela atividade 
industrial, bastante presente no município. É importante observar que este PIB de Ipojuca 
representou 6,4% do PIB pernambucano no ano citado. É interessante observar ainda que 
entre 1999 e 2007 o PIB de Ipojuca evoluiu 169%,  o que equivale, em média, a um aumento 
18,8% ao ano. 
Conhecido nacional e internacionalmente por suas belas praias e eleita sete vezes 
consecutivas a mais bela praia do Brasil pelos leitores da revista Viagem & Turismo, Porto de 
Galinhas se destaca como destino obrigatório para os turistas que visitam o estado de 
Pernambuco. Com isso, o turismo é considerado um dos principais fatores econômicos para a 
região, estando as redes hoteleira e a gastronômica bem desenvolvidas. 
Ipojuca atrai tanto turistas nacionais quanto internacionais, contudo, de acordo com o estudo 
da EMPETUR intitulado “Sinopse da Pesquisa do Perfil do Turismo Receptivo das Praias de 
Ipojuca Fevereiro- Maio de 2009”, a maioria possui residência no Brasil, sendo apenas 13,34% 
advindos do exterior.  Em 2006 foram mais de 458.000 visitantes, de acordo com o Portal 
Exame – Turismo, frente a 320.000 no município de Mata de São João (BA) e 360.000 em 
Barretos (SP). 
Ao lado disso, Porto de Galinhas atrai também turistas pernambucanos. Ainda de acordo com a 
pesquisa feita pela EMPETUR, Pernambuco é o primeiro estado brasileiro em número de 
visitantes a Porto de Galinhas com 24,70% do total de turistas nacionais, seguido por São 
Paulo com 22,94% e Rio de Janeiro com 11,13% (Tabela 07) 
 
Tabela 07: Residência Permanente dos visitantes nacionais à Porto de Galinhas, Fevereiro – 
Maio, 2009. 

Estados % 
Espírito Santo 1,07 
Mato Grosso 1,3 
Paraíba 1,6 
Santa Catarina 1,6 
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Alagoas 2,21 
Bahia 2,52 
Goiás 3,05 
Rio Grande do Sul 4,19 
Paraná 4,34 
Distrito Federal 4,95 
Minas Gerais 9,6 
Rio de Janeiro 11,13 
São Paulo 22,94 
Pernambuco 24,7 
Outros Estados 4,8 

Fonte: Elaboração própria, dados Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco – 
EMPETUR  
 
Já quanto aos estrangeiros, Argentina se destaca como principal país emissor de turistas para 
o município de Ipojuca com 49,75% dos turistas internacionais, seguido por Portugal com 
10,45% e Estados Unidos com 9,45%. (Tabela 08). 
 
Tabela 08: Residência Permanente dos visitantes internacionais à Porto de Galinhas  Fev – 
Maio, 2009. 

Países % 
Alemanha 3,48 
Argentina 49,75 
Estados Unidos 9,45 
Finlândia 3,98 
França 2,49 
Holanda 1,99 
Inglaterra 2,99 
Itália 3,98 
Noruega 1,49 
Portugal 10,45 
Suíça 1,99 
Outros 7,96 

Fonte: Elaboração própria, dados Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco – 
EMPETUR  
 
Em geral, os turistas que visitam Porto de Galinhas, segundo pesquisa da EMPETUR, vão 
apenas a título de passeio,são casados e têm entre 26 e 50 anos. Assim, percebe-se que o 
destino referido é considerado tanto para jovens quanto para pessoas mais velhas. 
Em média, ainda segundo a EMPETUR, o turista desembolsa por dia um valor de R$150,88 e 
permanece, aproximadamente, 5 dias em Porto de Galinhas. Isto equivale a uma quantia 
média de R$755,00 gasto por cada turista. Estes mesmos, em sua maioria, avaliaram como 
ótima a condição e qualidade ambiental das praias. 
Fato importante a ser observado é que o município de Ipojuca possuía em 2008, de acordo 
com a EMPETUR, um total de 167 meios de hospedagem (apart. hotéis,/Flats, pousadas e 
outros) e 13.691 leitos. Isto representava um percentual de 58% do total de estabelecimentos 
hoteleiros de Pernambuco, ou seja, mais da metade dos estabelecimentos ligados a 
hospedagem do Estado se encontrava em Ipojuca. 
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Figura 05: Porto de Galinhas: Fator decisório da viagem dos que vieram a passeio 

 
Fonte: Elaboração própria, dados Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco – 
EMPETUR  
 
Vale destacar ainda que, em 2002, Ipojuca possuía 106 hotéis, apart. hotéis,/Flats, pousadas e 
outros. Daí se pode inferir que houve um crescimento de 57% no total de estabelecimentos 
hoteleiros entre 2002 e 2008. Desta forma, percebe-se o grande desenvolvimento do setor 
turístico na região em um intervalo de tempo relativamente pequeno. 
 
ABORDAGEM SOBRE O CLUSTER DE TURISMO 
O estudo das aglomerações geográficas de empresas vem sendo cada vez mais aprimorado 
desde a década de 1970, pois, nesta época, foi quando as mudanças no ambiente competitivo 
das organizações começaram a acontecer.  
Para Porter (1998), os clusters são concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas, 
fornecedores especializados, prestadores de serviço, empresas em setores correlatos e outras 
instituições específicas (universidades, órgãos de normatização e associações), que 
competem, mas também cooperam entre si (SANTA RITA; NASCIMENTO; LIMA, 2007). 
Ainda, de acordo com Porter (1999) 
“... os custos de transação se reduzem, a criação e o fluxo de informações melhora, as 
instituições locais respondem com maior rapidez às necessidades específicas dos 
aglomerados e a pressão dos pares e a pressão competitiva se fazem sentir com maior 
intensidade.”  (PORTER, 1999 apud Junior e Teixeira p.4, 2002). 
Percebe-se assim que quanto maior o grau de associativismo das empresas maior a eficiência 
destas. Por englobar vários ramos de atividades, os membros de um cluster podem ser 
considerados tanto competidores como cooperadores, pois mantêm um grau de 
interdependência e ao mesmo tempo visam o mesmo mercado consumidor. 
Note-se que há estímulos de mercado para a formação dos clusters devido aos ganhos 
inerentes a eles como, por exemplo, altos rendimentos de escala, externalidades positivas, 
efeitos aglomeração e queda nos custos de transporte e comunicação, além da facilidade 
quanto ao fluxo de informações. Todas essas características influenciam diretamente no 
desenvolvimento da região através do ganho de eficiência acarretado pelo surgimento do 
cluster. 
Segundo Toledo e Silva (2003), a relação de interdependência mútua existente nos clusters, 
leva a uma condição particular de complementariedade e sinergia. Desta forma, a ação das 
empresas em um cluster tem resultado melhor do que a simples soma dos resultados isolados. 
Por outro lado, os ganhos dos clusters, muitas vezes, não são assimilados facilmente pelos 
agentes que o integram, dado que estes são maiores para o cluster como um todo do que para 
um agente individual. Ou seja, a entrada de um novo membro no cluster gera ganhos que são 
de fato apropriados também pelos outros agentes. Tal fato é verdadeiro não só para a entrada 
de novos agentes, como também para a introdução de novas atividades relacionadas. 
Vale notar que o conceito de cluster usualmente é associado ao setor industrial, porém é 
também aplicável ao setor serviços, particularmente relacionado ao turismo devido às 
características específicas deste último, já que o produto “comercializado” está vinculado à sua 
base local e as empresas relacionadas a este se encontram geograficamente próximas. 
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Nesse sentido, é fácil perceber que um cluster de turismo promove vantagens competitivas, 
impactando, entre outros, na implantação de infra-estrutura adequada à demanda turística na 
região (SOUZA, 2007).  
Em geral, um cluster de turismo pode ser definido como um conjunto de diferentes elementos 
nos quais estão inseridos serviços prestados por empresas nos ramos de alojamento, 
restauração, agência de viagens, alimentação, apoio e parques, a riqueza relacionada às férias 
do turista, as infra-estruturas de comunicação e transporte, recursos naturais e políticas 
institucionais. (CUNHA, 2005). 
A estrutura de um cluster de turismo, de certa forma, deriva da concepção de pólo de turismo, 
sendo este último constituído pelos seguintes segmentos: serviços líderes (hotéis, pousadas, 
resorts, etc.), infra-estrutura de apoio (transporte, capacitação de recursos humanos e sistema 
financeiro), serviços de apoio (agências de viagens, alimentação e bares, etc.) e serviços 
complementares (shows, feiras, passeios, congressos, etc.) (BANCO DO NORDESTE, 2000).  
Uma das várias maneiras de se observar o cluster de turismo é por meio de núcleos, onde o 
alvo central é o “produto a ser consumido” e ao redor dele encontram-se as atividades 
relacionadas, podendo estas estarem no entorno ou não do núcleo. (THOMAZI, 2006). As 
atividades mais próximas ao núcleo representam aquelas que são diretamente demandadas 
devido à presença da atração turística. A motivação, centro do núcleo da Figura 06, é aquele 
elemento que influencia diretamente na decisão do turista, ou seja, recursos naturais, 
religiosidade, bens culturais, recursos culturais, eventos e recursos esportivos (TOLEDO; 
SILVA, 2003 apud VAZ, 2002).   
Figura 06: Cluster de turismo: visão a partir do núcleo. 

 
Fonte: Cluster de turismo: Introdução ao estudo de arranjo produtivo local, 2006 apud Cluster 
de turismo de Costa Rica, 2000. 
 
Conforme dito anteriormente, as empresas relacionadas à atração turísticas se localizam 
geograficamente próximas. Assim, Leite e Salazar (2006) em seu artigo “O Cluster de Turismo 
de Porto de Galinhas” confirmam a existência do cluster de turismo apenas baseado no caráter 
geográfico da definição do mesmo. As autoras afirmam ainda que, este cluster é considerado 
horizontal e endógeno, isto é, as empresas pertencem ao mesmo elo de cadeia produtiva e 
foram constituídas espontaneamente devido à proximidade dos recursos naturais.  
Ainda com relação a Porto de Galinhas, é interessante observar o grande crescimento no 
número de meios de hospedagem nesta região, sendo que grandes resorts e flats foram 
construídos nos últimos cinco anos. Cabe observar ainda que, segundo Vasconcelos e Salazar 
(2007), grandes cadeias de hotéis de Ipojuca vêm ajudando no desenvolvimento da região a 
partir de investimentos na área de capacitação de pessoas, educação, saúde, preservação do 
meio ambiente e reformas de patrimônios históricos do município, além de diminuir o nível de 
desemprego da população residente. Nas seções seguintes faz-se uma tentativa de mostrar as 
repercussões positivas do turismo sobre o nível de vida da população ali residente.  
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4.   METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CLUSTERS 
A metodologia adotada neste trabalho para identificação de clusters está em baseada no 
cálculo do indicador conhecido como Quociente Locacional (QL), além de duas medidas de 
Horizontal Clustering. 
Para se chegar a tais índices, a base de dados utilizada para medir o emprego nas regiões 
será a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Os anos analisados serão: 1994, 1998, 
2000, 2002, 2004, 2006 e 2008. Anos anteriores a 1994 não são considerados devido a 
necessidade de  homogeneidade das classificações das atividades nacionais e, até a 
conclusão deste trabalho, a RAIS referente ao ano de 2009 não havia sido divulgada. 
Assim, primeiro se deve definir o núcleo do cluster de turismo. Contudo, graças à necessidade 
de análise de sete anos cujo intervalo de tempo é de quinze anos, foi necessário utilizar duas 
classificações existentes na RAIS, são elas: CNAE 95 e CNAE 20. Nestas duas, os nomes 
dados às atividades relacionadas ao turismo são diferentes, porém para uma maior 
homogeneidade, estas atividades foram agrupadas da seguinte forma: alimentação, 
hospedagem, transporte rodoviário de passageiros, transporte aéreo de passageiros, 
atividades auxiliares dos transportes, agências de viagens, aluguel de automóveis e atividades 
recreativas. 
A identificação dos clusters através do método do Quociente Locacional (QL) é amplamente 
utilizada em estudos de economia e desenvolvimento regional, já que este permite fazer 
comparações entre as especializações em determinado setor das localidades selecionadas ( 
FINGLENTON, IGLIORI E MOORE, 2003, apud SOUZA, 2007). O QL pode ser encontrado 
através da seguinte equação: 

 
Onde: 
Eij = Emprego do setor i na localidade j 
Ej = Total de emprego na localidade j 
Ein = Total de emprego do setor i no país, região ou em outra dimensão territorial na qual a 
localidade j está inserida. 
En = Total de emprego do país (em todos os setores da economia) 
  
Os autores consideram que se o QL for maior do que 1, há algum nível de especialização do 
setor i na localidade j. Isto se explica, pois a participação do setor i ficou acima da participação 
média do país. Já se o QL for igual a 1, significa que as localidades (j e n) apresentam o 
mesmo nível de especialização no setor i. Por outro lado, se o QL for menor do que 1, o nível 
de participação do setor i no total de empregos é maior no país do que na localidade 
selecionada. 
Através deste indicador, pode-se identificar a existência de um cluster potencial em 
determinado setor. Embora seja um indicador bastante utilizado em trabalhos do gênero, sabe-
se que o quociente locacional apresenta alguns problemas na mensuração da importância do 
cluster em termos absolutos. Ou seja, o QL de uma determinada localidade/atividade pode ser 
alto, contudo em termos absolutos ser pouco relevante. 
Para solucionar os problemas do método QL, existe um cálculo alternativo sugerido por 
Fingleton, Igliori e Moore (2003) o qual mensura o excesso do número de empregos de um 
determinado setor na localidade selecionada que caracteriza um cluster potencial, isto é, qual a 
quantidade de pessoas ocupadas que representam a especialização da localidade no setor. 
Para achar tal quantidade é preciso calcular o número esperado de empregos para que o QL 
seja igual a 1, assim, Eij deverá ser substituído por Êij ,(número esperado de empregados no 
setor i na localidade j para que o QL seja igual a um), deixando a equação da seguinte 
maneira: 
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Assim, uma vez definido o número de empregados que indica que as localidades apresentam o 
mesmo nível de especialização no setor i, podemos calcular o número de empregos 
excedentes. Os autores Flingleton, Igliori e Moore (2003) chamaram essa medida de Horizontal 
Clustering (HC*). O HC* é encontrado da seguinte forma:. 

 
Uma última maneira de se identificar um cluster, ainda de acordo com os autores acima 
citados, inclui informações sobre a proximidade geográfica da atividade. Essa medida de 
Horizontal Clustering é usada, pois as vantagens relacionadas aos clusters estão altamente 
relacionadas à proximidade geográfica entre os agentes. O cálculo da intensidade do cluster é: 

 
Onde, Eij é o total de pessoas empregadas no turismo e A é a área da localidade i selecionada. 
 
DIMENSÃO DO CLUSTER DE TURISMO DE PORTO DE GALINHAS  
No período de 15 anos (1994 a 2008), considerando os dados da RAIS, o município de Ipojuca 
apresentou grande evolução quanto aos empregos formais relacionados ao setor de turismo. 
De um total de  503 empregos em 1994, passa-se a 4.375 em 2008, registrando-se variação 
percentual de 770%. 
O ano 2000 marcou a consolidação do turismo em Ipojuca, quando o número de vínculos 
formais de emprego relacionados ao turismo passou para 1.619 frente aos 769 observados 
dois anos antes. Desta forma, cabe analisar a dimensão da atividade turística nesta região em 
termos de pessoas ocupadas durante o período supramencionado.  
É importante observar que, no período, o município de Ipojuca foi o que apresentou a maior 
taxa de crescimento quanto ao número de empregos formais relacionados ao turismo em 
comparação com Recife, Pernambuco e Nordeste. Ademais, enquanto o Nordeste, 
Pernambuco e Recife obtinham queda ou não evolução quanto ao número de empregados que 
trabalham no setor de turismo no período de 2004 a 2006, Ipojuca obteve um crescimento de 
28%. 
Assim, percebe-se a crescente importância do setor de turismo para o município de Ipojuca nos 
últimos anos. Tal fato é latente, principalmente, no Complexo de Porto de Galinhas cuja infra-
estrutura foi amplamente modificada a fim de atender ao crescimento da demanda turística.   
Nota-se que, a partir de 2000, a participação do número de empregos formais relacionados ao 
turismo, em Ipojuca, cresceu vertiginosamente, passando de 8% em 1998 para 18% do total do 
emprego do município. Vale observar ainda que tal crescimento expressivo, na época, ocorreu 
apenas no município de Ipojuca, indicando que não foi um fenômeno regional, mas sim um 
crescimento isolado, já que nas outras localidades a participação permaneceu basicamente 
estável (Figura 7). 
Desta forma, torna-se visível a importância do turismo para o município de Ipojuca, dado que, 
conforme pode ser visto na Tabela 9, no ano de 2008, aproximadamente, 18% do total dos 
empregos formais da região estavam relacionados ao setor de turismo. Este valor é muito alto 
quando comparamos tal indicador às outras localidades como Recife com 7%, Pernambuco 
com 6% e Nordeste com 6%.  
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Figura 07: Evolução (%) do número de pessoas ocupadas no setor de turismo: Nordeste, 
Pernambuco, Recife e Ipojuca. 

 
Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
 
Tabela 09: Número de empregos formais no setor de turismo e a participação (%) deste em 
relação ao total de empregos formais: Nordeste, Pernambuco, Recife e Ipojuca. 

 

1994 1998 2000 2004 2008 
Pessoas 
ocupadas 
no 
turismo 

part.  
(%) 

Pessoas 
ocupadas 
no 
turismo 

part. 
(%) 

Pessoas 
ocupadas 
no 
turismo 

part. 
(%) 

Pessoas 
ocupadas 
no 
turismo 

part.  
(%) 

Pessoas  
ocupadas 
no 
turismo 

part.  
(%) 

Ipojuca 503 5% 769 8% 1.619 18% 3.006 20% 4.375 18% 
Recife 29.762 7% 35.223 9% 36.899 8% 40.583 9% 38.779 7% 
Pernambuco 49.045 - 61.669 7% 65.570 7% 77.835 8% 80.416 6% 
NE 214.276 6% 279.469 7% 306.648 7% 369.763 7% 410.920 6% 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
 
 Para se ter uma visão macro da importância do setor para o município de Ipojuca, cabe 
comparar dados relacionados a dois outros municípios pernambucanos cujo principal foco é o 
turismo: Ilha de Itamaracá e Tamandaré.  
 
Tabela 10: Empregos formais no setor de turismo e a participação percentual no total de 
empregos formais em Ipojuca, Tamandaré e Ilha de Itamaracá. 

  

1998 2000 2004 2008 
Pessoas  
ocupadas 
no 
turismo 

part. 
(%) 

Pessoas 
ocupadas 
no 
turismo 

part. 
(%) 

Pessoas 
ocupadas 
no 
turismo 

part.  
(%) 

Pessoas  
ocupadas  
no 
turismo 

part. 
(%) 

Ipojuca 769 8% 1.619 18% 3.006 20% 4.375 18% 
Ilha de Itamaracá 135 18% 121 16% 106 12% 113 11% 
Tamandaré 62 11% 99 12% 163 6% 207 5% 
      Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
  
Enquanto que a partir de 2000, a participação do setor de turismo no município de Ipojuca 
cresceu bastante, em Tamandaré e na Ilha de Itamaracá este não foi bem o caso. Conforme 
pode ser visto na tabela 10, em 1998, o turismo já tinha grande participação no total de 
empregos formais da região tanto em Tamandaré quanto na Ilha de Itamaracá, diferentemente 
de Ipojuca. Neste último, conforme pode ser visto da tabela 10, o turismo começou a ganhar 
expressividade a partir de 2000. Já para Ilha de Itamaracá e Tamandaré, a partir deste ano o 
setor de turismo começou a perder participação no total de empregos formais da região. Tal 
fato pode ser explicado, pois os municípios são considerados concorrentes diretos, dado que o 
turismo destas localidades é caracterizado como “sol e praia”. Assim, o desenvolvimento do 
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turismo em Ipojuca ocorreu em detrimento do turismo em Tamandaré e Ilha de Itamaracá. 
Importante ressaltar ainda que outro possível motivo para a diminuição do fluxo de turistas 
neste último município foram os problemas relacionados à segurança.  
Para compreender melhor o crescimento do turismo no município, pode-se analisar a evolução, 
com o passar dos anos, da participação no emprego das suas respectivas atividades. Tais 
atividades são aquelas que formam o “núcleo” do turismo: alimentação, hospedagem, 
transporte rodoviário de passageiros, transporte aéreo de passageiros, atividades auxiliares 
dos transportes, agências de viagens, aluguel de automóveis e atividades recreativas.   
Pode ser percebido pela Tabela 11 que a atividade de hospedagem foi a que apresentou maior 
participação no núcleo do turismo, em Ipojuca em todos os anos analisados. Entre 1994 e 2000 
houve um aumento de 37,1% na participação percentual desta atividade, mostrando grande 
evolução da mesma nestes seis anos. Já entre 2000 e 2008 houve um decréscimo de 24,6% 
na participação desta atividade no emprego total do setor, porém esta continuou sendo a 
atividade com maior peso no total dos empregos formais do núcleo. 
 
Tabela 11: Ipojuca: participação percentual do emprego formal em cada atividade do núcleo do 
turismo no total de empregos formais do setor. 

ATIVIDADES DO NÚCLEO DE TURISMO - IPOJUCA 
  1994 2000  2008 
Alimentação 9% 18%  18% 
Hospedagem 57% 78%  63% 
Transporte Rodoviário de Passageiros 29% 4%  1% 
Transporte Aéreo de Passageiros 0% 0%  0% 
Atividades Auxiliares dos Transportes 5% 0%  17% 
Agências de viagens 0% 0%  1% 
Aluguel de Automóveis 0% 0%  1% 
Atividades Recreativas 0% 0%  0% 

          Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
 
Em seguida, tínhamos a atividade de transporte rodoviário de passageiros com 29% das 
atividades do setor turismo, em 1994. Após este ano, tal atividade perdeu espaço e passou do 
segundo para o terceiro lugar, quanto ao peso no emprego formal do setor, em 2000. Já em 
2008, passou para quarto lugar empatado com outros dois setores. 
O setor alimentício, ou seja, bares e restaurantes, ganhou espaço a partir do momento em que 
o turismo deslanchou em Ipojuca, aproximadamente, no ano 2000. Em 1994 esta atividade 
ocupava o terceiro lugar em importância, com 9% do total de empregos formais do setor. Já em 
2000 houve um crescimento de 100%, passando para 18%, ocupando assim o segundo lugar. 
Quanto às atividades de aluguel de automóveis, agências de viagens, atividades recreativas, 
atividades auxiliares dos transportes e transporte aéreo de passageiro começaram a ganhar 
importância (pequena) em 2008. 
Para efeito de comparação, em Recife, em 2008, as atividades de alimentação, transporte 
rodoviário de passageiros e hospedagem eram as atividades com maior participação do 
emprego formal no núcleo de turismo.  A importância das atividades previamente mencionadas 
está em ordem decrescente, sendo a alimentação responsável por 53%, transporte rodoviário 
de passageiros com 17% e hospedagem com 11%. Contudo, vale ressaltar que a primeira e 
segunda atividade, nesta região, não são exclusivamente relacionadas ao setor de turismo, 
como ocorre no município de Ipojuca.  
Todavia, em geral, para aqueles municípios exclusivamente turísticos, as atividades que 
possuem maior participação no núcleo de turismo são hospedagem e alimentação, conforme 
ocorre em Ipojuca (tabela 11), Tamandaré e Ilha de Itamaracá. Nestes últimos, no ano de 2008, 
o setor de alimentação vem em primeiro lugar com 43% e 42%, respectivamente, seguido pelo 
setor de hospedagem com 31% e 29%, respectivamente. 
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Como pode ser percebido, os setores de alimentação e hospedagem juntos representam 81% 
do total emprego formal do setor de turismo em Ipojuca no ano de 2008 e representam 72% e 
75% nos municípios de Ilha de Itamaracá e Tamandaré, respectivamente, neste mesmo ano. 
As informações referentes ao número total de pessoas ocupadas no setor de turismo e sua 
discriminação por atividades (de acordo com o grau participação percentual) são fatores 
necessários para se notar a importância do setor do turismo para uma região. Isso porque 
através da participação percentual do turismo na economia pode-se chegar ao Quociente 
Locacional (QL), o qual demonstra o quanto o setor equivale em relação ao peso do turismo 
nacional ou regional , em determinada localidade. Ou seja, achar um QL maior do que 1 é uma 
das condições suficientes para que a localidade seja considerada portadora de um cluster 
potencial. 
Nesse sentido, foram calculados os índices QL´s para Ipojuca e para localidades como Recife, 
Pernambuco e Nordeste, estes últimos para fins de comparação. Contudo, vale ressaltar que o 
QL deste último será calculado em relação ao Brasil, enquanto que os primeiros o são em 
relação ao Nordeste. 
 
Tabela 12: Quocientes Locacionais (setor turismo) de Ipojuca, Recife, Pernambuco e Nordeste 

  1994 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Ipojuca         0,80          1,21           2,61            

2,45 
        2,94         3,16         3,00

Recife         1,23           1,27            1,16            
1,24  

        1,30         1,24          1,14 

Pernambuco         4,10           1,09            1,06            
1,08  

        1,11         1,07          1,04 

Nordeste         0,76           0,79            0,81            
0,79  

        0,79         0,87          0,86 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
 
Pode-se perceber que a partir de 1998, de acordo com o QL, todas as localidades analisadas, 
exceto o Nordeste, apresentam clusters potenciais de turismo. 
No ano 2000, o QL do município de Ipojuca sofreu um aumento expressivo, passando de 1,21 
para 2,61, representando alto grau de especialização no setor de turismo. Nota-se que nas 
outras localidades tal fato não ocorreu. Isso significa que, na região que compreende o 
Complexo de Porto de Galinhas, a relevância econômica do setor turístico é cerca de 3 vezes 
maior do que ocorre em média no Nordeste. Enquanto que as outras localidades 
permaneceram com QL´s próximos a 1, em Ipojuca este entrou em ascensão até atingir seu 
ponto máximo  em 2006. 
Uma análise mais aprofundada é feita a partir do momento em que comparamos Ipojuca a 
outros municípios turísticos como Ilha de Itamaracá, Tamandaré e Fernando de Noronha. 
 
Tabela 13: Quocientes Locacionais (setor turismo ) de Fernando de Noronha, Ilha de 
Itamaracá e Tamandaré. 

 Municípios 1998 2000 2008 

Ipojuca 1,21           2,61 3,00 

Fernando de Noronha 
                     
6,31  

                   
9,15  

                       
9,79  

Ilha de Itamaracá 
                     
3,13  

                   
2,30  

                       
1,90  

Tamandaré 
                     
1,83  

                   
1,71  

                       
0,89  

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
 
Conforme pode ser visto na tabela 13, Fernando de Noronha apresenta alto grau de 
especialização quanto ao setor do turismo, dado que este município depende quase que 
exclusivamente deste setor para movimentar a economia. 
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Já a Ilha de Itamaracá e Tamandaré apresentam graus de especialização altos, caracterizando 
assim, a potencial existência de um cluster de turismo. Porém em 2008, o município de 
Tamandaré apresentou queda no índice QL, que ficou menor do que 1. Assim, em comparação 
com os municípios acima citados, Ipojuca está em situação privilegiada quanto ao grau de 
especialização do setor de oturismo, fenômeno iniciada a partir de 1998. 
O cálculo do QL é uma medida bastante razoável para identificação de clusters, mas este 
índice mostra apenas a existência ou não de cluster. Ou seja, não demonstra em termos 
absolutos o “tamanho” do cluster, isto é, quanto de empregos está sendo gerado em função 
deste. 
Para solucionar tal problema, são adotados outros indicadores complementares, definidos 
como medidas de Horizontal Clustering (HC). Uma das medidas utiliza o número esperado de 
pessoas ocupadas (Êij) necessário para que a localidade seja considerada como portadora de 
cluster. Ou seja, o número mínimo de pessoas necessárias para que o QL seja igual a 1. Desta 
forma, achando-se o Êij pode-se calcular o HC, que equivale a diferença entre o número real de 
pessoas ocupadas no turismo em determinada localidade (Eij )e o número esperado (Êij). As 
medidas de Horizontal Clustering ratificam os resultados encontrados anteriormente através do 
método QL. 
 
Tabela 14: Medidas de Horizontal Clustering (HC*): NE, PE e localidades selecionadas. 

  
  

1998 2000 2008 

Eij  Êij  
HC* = 
Eij  - 
Êij  

Eij  Êij  
HC* = 
Eij  - Êij Eij  Êij  

HC* = 
Eij  - Êij 

Fernando de  
Noronha 104 16 88 179 20 159 473 48 425 

Ilha de  
Itamaracá 135 43 92 121 53 68 113 60 53 

Ipojuca 769 634 135 1.619 620 999 4.375 1.461 2.914 

Recife 35.223 27.788 7.435 36.899 31.807 5.092 38.779 34.102 4.677 

Tamandaré 62 34 28 99 58 41 207 232 -25 

Pernambuco  61.669 56.661 5.008 65.570 61.933 3.637 80.416 77.387 3.029 

Nordeste 279.469 355.558 -76.089 306.648 379.918 -73.270 410.920 477.902 -66.982 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
 
Conforme a Tabela 14, o excedente do emprego formal do turismo em Ipojuca mostrou ser 
bastante relevante, já que a partir de 2000 este valor foi de quase 1.000 empregos, diante de 
8.836 empregados formais da economia, este valor ficou atrás apenas de Recife e de 
Pernambuco.  
Em 2008 o HC* de Ipojuca subiu para 2.914 enquanto que nas outras localidades este índice 
sofreu variação negativa. Confirma-se assim que o setor de turismo em Ipojuca está cada vez 
mais ganhando importância na economia da região. 
Vale observar que Fernando de Noronha, Ilha de Itamaracá e Tamandaré apresentaram HC* 
muito pequenos, demonstrando assim, em termos absolutos, clusters de menor magnitude.  
Uma outra medida de Horizontal Clustering utilizada para dimensionar geograficamente o 
cluster é aquela medida em termos da aérea territorial da localidade em questão. Isto é, divide-
se o número de pessoas ocupadas no setor de turismo pela  área territorial medida em Km². 
Essa medida é interessante, porque tenta capturar o grau de proximidade das atividades 
turísticas em determinada localidade. Ou seja, tenta captar o nível de proximidade entre os 
agentes pertencentes do cluster, uma vez que proximidade é fator importante para o conceito 
de cluster. 
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De acordo com a Tabela 15, Recife foi o município com maior concentração de pessoas 
ocupadas no setor de turismo, por km², durante os três anos analisados. Em 1998, Recife tinha 
o maior HC, seguido por Fernando de Noronha e Ilha de Itamaracá. Já em 2000, Ipojuca 
passou para o terceiro em termos de concentração de pessoas ocupadas no turismo, 
totalizando um HC igual a 3,07. 
 
Tabela 15: Concentração de pessoas ocupadas, formalmente, no setor de turismo por Km² 
(HC) – Pernambuco e áreas selecionadas 

  
  

1998 2000 2008 

Pes. 
Ocup.  
Turis.* Km² 

HC = 
emprego
s/Km² 

Pes. 
Ocup.  
Turis.* Km² 

HC = 
emprego
s/Km² 

Pes. 
Ocup.  
Turis.* Km² 

HC = 
emprego
s/Km² 

Fernando de  
Noronha 104 17 6,12 179 17 10,53 473 17 27,82 
Ilha de  
Itamaracá 135 65 2,08 121 65 1,86 113 65 1,74 
Ipojuca 769 527 1,46 1.619 527 3,07 4.375 527 8,30 
Recife 35.223 271 129,97 36.899 271 136,16 38.779 271 143,10 
Tamandaré 62 190 0,33 99 190 0,52 207 190 1,09 
Pernambuco  61.669 98.311 0,63 65.570 98.311 0,67 80.416 98.311 0,82 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
*Número de empregados formais no setor de turismo 
  
Cabe observar que de 2000 para 2008 o município de Ipojuca passou para um HC igual a 8,30, 
ratificando ainda mais os resultados obtidos anteriormente. Ou seja, Ipojuca possuía quase 9 
empregados formais por cada km² ligados ao setor de turismo. As demais localidades, afora 
Fernando de Noronha, apresentaram HC praticamente estável e irrelevante durante o período 
de análise.  
Pelo exposto, os indicadores utilizados para identificação do cluster de turismo potencial em 
Ipojuca indicam a existência do mesmo, fato que foi ratificado a cada novo índice calculado. 
Isto é, QL maior do que 1, HC* maior do que zero e HC maior do que 1. Todos estes resultados 
mencionados foram encontrados para Ipojuca. O passo seguinte desse trabalho, na seção 6, é 
investigar as repercussões detectáveis do turismo em Porto de Galinhas sobre o 
desenvolvimento local.  
 
 
ALGUNS IMPACTOS RELEVANTES DO TURISMO DE PORTO DE GALINHAS NO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL  
Uma vez caracterizada a relevância e evolução favorável do cluster turístico em Porto de 
Galinhas, cabe aqui uma análise, de alguns dos seus impactos. Primeiramente, é interessante 
observar que entre 1991 a 2008 a população de Ipojuca passou de 45.424 para 74.059, 
indicando um aumento de 63%. Em termos comparativos, neste mesmo período, Recife obteve 
uma expansão demográfica no percentual de apenas 19%. Assim, nota-se que nesse intervalo 
de tempo, houve um “boom” populacional no município de Ipojuca. 
Durante estes 18 anos, o número total de vínculos de empregos formais de Ipojuca evoluiu 
expressivamente de 9.138 para 24.672, indicando um aumento percentual de 170%. Assim, o 
aumento no número total de vínculos formais cresceu muito mais do que a população neste 
período, fato significativamente positivo. Quanto ao turismo, o aumento foi ainda mais 
expressivo. Entre 1994 e 2008 o número de empregos formais neste setor cresceu 770%, uma 
média de 51% por ano. 
Cabe agora analisar se esta evolução realmente influenciou positivamente no desenvolvimento 
local através da análise da evolução de indicadores como: grau de instrução, remuneração 
média, número de estabelecimentos e número de empregos. 
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O primeiro indicador a ser analisado é a evolução do grau de instrução da população ipojucana 
empregada (formalmente). Segundo os dados da RAIS, em 1994, aproximadamente, 62% da 
população foi classificada com nível de escolaridade analfabeto e até 5º ano incompleto, ou 
seja, com apenas o ensino fundamental incompleto. Percebe-se que este valor denota que a 
maioria da população estava inserida em um nível de escolaridade considerado baixo. Este 
cenário mudou favoravelmente a partir do ano 2006, quando 60% da população possuía pelo 
menos o ensino fundamental completo. 
No ano de 2008 houve um acréscimo significativo no grau de instrução da população de 
Ipojuca empregada formalmente. Isto é, 53% da população possuía pelo menos o ensino 
médio completo. Fato a ser destacado é que, em 2008 e em 2006, respectivamente, 20% e 
21% dessa população tinha ensino superior completo. Tal situação demonstra a evolução 
positiva na escolaridade da população empregada da região num espaço curto de tempo. 
Já com relação ao grau de instrução da população empregada formalmente no setor de 
turismo, em Ipojuca, no ano de 1994, 56% foi classificada como analfabeta ou possuía até o 9º 
ano incompleto. Contudo, no ano de 2000, este cenário modificou-se, ficando a maioria da 
população classificada com nível de ensino fundamental completo ou maior.  
 
Tabela 16: Participação percentual do número de trabalhadores formais no setor de turismo e 
na economia de Ipojuca, segundo grau de escolaridade 

  
1994 2000 2004 2006 2008 
Turis Econom Turis Econom Turis Econom Turis. Econom Turis Econom

Analfabeto 2% 21% 1% 14% 0% 10% 0% 7% 0% 2% 
Até 5º ano  
Incomp. 6% 41% 5% 16% 3% 27% 3% 18% 3% 10% 

Até 5º ano  
comp. 13% 12% 6% 10% 3% 7% 4% 6% 3% 5% 
Do 6º ao 
9º ano 
Incomp. 35% 7% 26% 16% 15% 13% 11% 10% 12% 10% 
Ensino 
Fund. 
Comp. 21% 4% 20% 8% 22% 9% 16% 10% 15% 12% 
Médio 
Incomp 6% 2% 16% 7% 16% 6% 14% 6% 13% 8% 
Médio 
Comp. 13% 9% 23% 21% 32% 17% 42% 20% 44% 30% 

Superior 
Incompl 1% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 
Superior 
Comp. 2% 3% 1% 5% 5% 8% 6% 21% 6% 20% 

Mestrado 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Doutorado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 503 10.714 1.619 8.836 3.006 14.898 3.836 20.284 4.375 24.672 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Em 2004, 56% da população que trabalhava formalmente no setor de turismo em Ipojuca 
apresentava pelo menos ensino médio incompleto. A partir de 2006 este indicador sofreu uma 
nova evolução positiva, ou seja, neste ano a maioria da população tinha nível médio completo 
ou níveis superiores.  
 
Vale observar que, a partir de 2006, 6% dos empregados formais do setor de turismo tinham 
ensino superior completo e 21% do total de empregados formais de Ipojuca, enquanto que no 
Brasil estes números são 4% e 15%. Ainda a título de comparação, note-se que no Nordeste o 
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percentual de empregados formais com ensino superior completo e que trabalham diretamente 
com turismo é de 3% e 13% do total de empregados formais. 
A diferença torna-se mais nítida ao se comparar o percentual de pessoas com ensino superior 
completo empregadas na economia de Ipojuca com os de Recife, Pernambuco e Nordeste. 
Percebe-se então que o primeiro obteve crescimento mais significativo quanto ao nível de 
escolaridade populacional, pois este possuía, em 2008, cerca de 20% da população com nível 
superior completo, enquanto que Recife possuía apenas 17%, Pernambuco e Nordeste 
chegavam a 14%. 
 
Tabela 17: Percentual da população empregada formalmente que possuía nível superior 
completo 2006 – 2008. Nordeste, Pernambuco, Ipojuca e Recife. 

  2006 2008 
Ipojuca 21% 20% 
Recife 17% 17% 
Pernambuco 13% 14% 
Nordeste 13% 14% 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Como, em geral, o turismo é uma atividade que emprega muita mão-de-obra local, este 
aumento no grau de instrução com o passar dos anos, em Ipojuca, indica uma melhoria 
educacional para a população residente. 
Fato interessante a ser observado é que, não só as pessoas empregadas formalmente no setor 
de turismo obtiveram melhoria educacional, mas também, aquelas empregadas formalmente 
nos demais setores. Tal fato indica que houve uma evolução geral no município quanto ao grau 
de instrução da população empregada. 
O segundo indicador que será verificado é a evolução da remuneração média da população 
ipojucana empregada formalmente. A importância deste indicador está atrelada ao possível 
ganho de poder de compra da população empregada da região. 
Entre 1994 e 2008 as faixas de renda da população ipojucana empregada formalmente não 
sofrem modificações relevantes. Ou seja, em 1994, 52% da população empregada 
formalmente tinha remuneração média de até 2 salários mínimos e em 2008 este percentual 
mudou para 53%. Assim, nota-se que mesmo havendo aumento no número total de empregos 
formais de Ipojuca (130%), o nível de remuneração média da população não aumentou de 
forma significativa. 
Com relação à remuneração média dos empregados formais relacionados ao turismo, em 
2008, a maioria da população estava incluída na faixa entre 1,01 a 1,50 salários mínimos. 
Contudo houve expressivo aumento absoluto no número de pessoas empregadas no setor 
turístico que ganham mais de 2 salários mínimos, isto é, em 1994 eram 241 pessoas, já em 
2008 passou para 1.400.  
 
Tabela 18: Participação percentual do número de trabalhadores formais no setor de turismo e 
na economia de Ipojuca, segundo remuneração média 

  
1994 2000 2004 2006 2008 
Turis Econom Turis Econom Turis Econom Turis. Econom Turis Econom

Até 0,5  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Até 0,51 a 1  5% 5% 3% 7% 3% 10% 4% 6% 4% 4% 
1,01, a 1,50  28% 24% 39% 25% 44% 31% 45% 36% 45% 31% 
1,51 A 2,00 19% 23% 26% 16% 18% 19% 17% 19% 19% 18% 
2,01 a 3,00 19% 18% 23% 19% 17% 17% 14% 16% 16% 20% 
3,01 a 4,00 13% 8% 4% 9% 6% 8% 6% 6% 6% 9% 
4,01 a 5,00 6% 4% 3% 6% 3% 5% 3% 5% 3% 5% 
5,01 a 7,00 6% 5% 1% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 5% 
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7,01 a 10,0 1% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 
10,01 a 15,0 1% 3% 0% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 
15,01 a 20,0 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 
Mais 20,0 0% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 
Ignorado 3% 2% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 
TOTAL 503 10.714 1.619 8.836 3.006 14.898 3.836 20.284 4.375 24.672 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Conforme pôde ser visto, a variação visível na tabela anterior foi quanto ao percentual de 
empregados formais na economia cuja faixa de remuneração estava entre 1,01 e 1,50 salários 
mínimos, passando de 24% em 1994 para 31% em 2008. Já quanto aos empregos 
relacionados ao setor turístico em 1994 estava em 28% passando para 45% em 2008. Sendo 
assim, infere-se que, em sua maioria, o aumento do número de empregos formais (tanto no 
setor de turismo quanto nos outros setores) em Ipojuca no período analisado foi incorporado 
em maior parte na faixa de remuneração supracitada.  
Para fins de comparação, em Recife, em Pernambuco e no Nordeste a faixa de remuneração 
média permanece praticamente a mesma de Ipojuca. As duas faixas de renda que possuem 
maior concentração de pessoas é de 1,01 a 1,50 salários mínimos e de 2,01 a 3,0. Para melhor 
visualização foi feito, na Tabela 19, um resumo contendo a participação percentual das duas 
faixas de renda em relação ao emprego total das localidades aqui estudadas, no período 1994-
2008. 
 
Tabela 19: Percentual da participação da faixa de renda em relação ao número total de 
empregos formais: Nordeste, Pernambuco, Ipojuca e Recife. 

 

1994 2000 2004 2006 2008 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

Ipojuca 24% 18% 25% 19% 30% 17% 36% 16% 31% 21% 
Recife 15% 20% 14% 17% 30% 15% 36% 14% 36% 14% 
Pernambuco  22% 18% 25% 17% 38% 14% 43% 12% 44% 13% 
Nordeste 21% 15% 28% 16% 37% 13% 42% 12% 43% 12% 

 Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Percebe-se então que, em 2008, Ipojuca possuía 21% do total de empregos na faixa de 
remuneração entre 2,01 e 3,0, enquanto que Recife possuía apenas 14%, Pernambuco 13% e 
o Nordeste 12%. Todavia, conforme dito anteriormente, a diferença quanto à remuneração 
média entre as regiões analisadas acima é praticamente nula, a maioria dos empregados está 
inserida na faixa de remuneração entre 1,01 e 1,50.  
Novamente, para fins de comparação, vale visualizar a variação percentual da faixa de renda 
média de acordo com os empregos relacionados ao turismo em Recife, em Pernambuco e no 
Nordeste. 
 
Tabela 20: Percentual da participação da faixa de renda em relação ao número total de 
empregos formais relacionados ao turismo: Nordeste, Pernambuco, Ipojuca e Recife. 

 

1994 2000 2004 2006 2008 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

1,01  
a 1,50 

2,01  
a 3,0 

Ipojuca 28% 19% 39% 22% 43% 17% 45% 14% 45% 15% 
Recife 27% 17% 30% 17% 47% 12% 53% 9% 57% 11% 
Pernambuco  25% 21% 29% 21% 44% 13% 52% 9% 55% 12% 
Nordeste 23% 21% 32% 19% 42% 15% 49% 13% 53% 13% 
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Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Mais uma vez nota-se que não existe muita diferença quanto à participação das faixas de 
renda nos empregos formais relacionados ao turismo, quando comparamos Ipojuca às 
diferentes localidades. 
Pelo visto, mudanças absolutas puderam ser verificadas, porém mudanças na participação 
percentual da população nas diversas faixas de renda não foram percebidas. Assim, conclui-se 
que, o aumento da mão-de-obra relacionada ao turismo em Ipojuca foi, quase que 
completamente, incorporada à faixa de renda entre 1,01 e 1,50 salários mínimos, indicando 
que os empregos oferecidos no setor de turismo, em geral, aumentam a renda disponível da 
população, porém geram pouca evolução quanto ao nível de renda. Ou seja, pessoas que 
antes não possuíam emprego agora o têm, mas estes empregos oferecem salários que podem 
ser considerados baixos. 
Analisar a evolução do número de estabelecimentos na região é interessante, pois indica, de 
certa forma, o grau de formalização das atividades econômicas. Entre 1994 e 2008 houve um 
significativo aumento de 493% no número de estabelecimentos em Ipojuca, passando de 148 
para 878. 
A evolução foi ainda maior quanto ao número de estabelecimentos turísticos no município. Este 
cresceu 724% nestes 15 anos, frente a 78% em Recife e 147% em Pernambuco. 
O aumento entre 1994 e 1998 no número de estabelecimentos turísticos no município de 
Ipojuca foi de 94%.  Já entre 1998 e 2000 houve um aumento de 55%. É importante ressaltar 
que o primeiro intervalo de tempo mencionada incorpora 4 anos enquanto que o segundo 
apenas 2 anos. Sendo assim, o valor de 55% se torna expressivo, pois, em pouco tempo, o 
número de estabelecimentos passou de 267 para 338. 
 
Tabela 21: Evolução do número de estabelecimentos turísticos entre 1994 e 2008.: Nordeste, 
Pernambuco, Ipojuca e Recife. 

  1994 a 1998 1998 a 2000 2000 a 2002 2002 a 2004 2004 a 2006 2006 a 2008
Ipojuca 94% 55% 61% 26% 15% 18% 
Ilha de 
Itamaracá -14% 11% 10% -35% 0% 13% 
Recife 45% 3% 7% 12% -2% 2% 
Fernando de 
Noronha 88% 73% 75% 34% 6% -16% 
Tamandaré 0 55% 24% 5% 36% 33% 
Pernambuco  54% 10% 14% 11% 6% 8% 
Nordeste 68% 3% 32% 12% 6% 11% 

 Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Nota-se pela tabela acima que a evolução do número de estabelecimentos em Ipojuca, quando 
comparamos a outros municípios, é bastante expressiva. Fernando de Noronha, município que 
depende quase que exclusivamente do turismo, teve um percentual maior de aumento no 
número de estabelecimentos do que em Ipojuca apenas em três intervalos de tempo 
analisados.  
Em 1994 eram apenas 148 estabelecimentos totais em Ipojuca, sendo 34 turísticos. Já em 
2008 este número passou para 878 e 280 turísticos.  A evolução do número de 
estabelecimentos em geral mostra que Ipojuca desenvolveu não só nas atividades ligadas ao 
turismo, como também naquelas relacionadas a outros setores. 
Vale notar que de forma associada com esse crescimento em termos de estabelecimentos 
observado em Ipojuca observa-se um crescimento relativamente intenso da infra-estrutura. Em 
um pequeno intervalo de tempo ocorreu reforma e duplicação da rodovia de acesso ao 
município (ainda em andamento), organização do centro comercial da cidade e do comércio na 
região, demonstrando que as políticas públicas olharam com mais atenção o fenômeno do 
turismo em Porto de Galinhas. 
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Cabe aqui comparar Ipojuca com outros municípios turísticos da região quanto ao número 
absolutos dos estabelecimentos. Comparando-se Fernando de Noronha, Ilha de Itamaracá, 
Tamandaré e Ipojuca, notas-se que este último sempre possuiu o maior número de 
estabelecimentos formais dentre os demais mencionados, no período de 1994 a 2008. 
Contudo, vale ressaltar que o município de Fernando de Noronha sofreu um aumento de 725% 
no número total de estabelecimentos formais neste período frente a 493% em Ipojuca. Todavia, 
conforme dito anteriormente, em termos absolutos Ipojuca fica à frente dos outros municípios 
citados quanto ao número de estabelecimentos totais e relacionados ao turismo. 
 
Tabela 22: Número de estabelecimentos na economia e no turismo nos principais municípios 
relacionados ao setor em Pernambuco 

  
1994 2000 2004 2008 
Turism Econom. Turism Econom. Turism Econom. Turism Econom.

Fernando 
de 
Noronha 16 20 52 84 122 176 108 165 
Ipojuca 34 148 102 338 206 846 280 878 
Ilha de 
Itamaracá 22 61 21 93 15 98 17 114 
Tamandaré 0 0 17 75 22 105 40 145 

Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
Já quanto ao número de empregos formais no município de Ipojuca, conforme visto na seção 5, 
houve um aumento de 130% no total e 770% nos empregos relacionados ao turismo. Este 
último representou um aumento absoluto de 503 empregos em 1994 para 4.375 em 2008. 
Assim, nota-se que o aumento no número de estabelecimentos foi seguido pelo aumento no 
número de empregos na região, o que representou tanto desenvolvimento na infra-estrutura 
quanto ganho de poder de compra da população.  
 
Tabela 23: Evolução do número de empregos formais nos principais municípios turísticos do 
estado de Pernambuco no período de 1998 a 2008 

 
Evol. % do núm. de Empregos 
Total 

Evol. % do núm. de Empregos 
Turismo 

Ipojuca 168% 469% 
Fernando de Noronha 190% 355% 
Ilha de Itamaracá 37% -16% 
Tamandaré 579% 234% 

 
Fonte: Elaboração Própria, dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
  
Do exposto, pode-se ver que os dados aqui analisados indicam impactos positivos do cluster 
de turismo de Porto de Galinhas em termos de um maior nível de escolaridade, de 
estabelecimentos, de emprego e renda, da infra-estrutura etc. Vale observar que o turismo gera 
ainda atividades informais em grande número ligadas, por exemplo, aos passeios turísticos, ao 
artesanato, ao comércio ambulante, o que reforça em muito os impactos aqui analisados 
usando apenas a base de dados da RAIS.  Verificar de forma mais completa essas 
repercussões exigiria um esforço adicional de pesquisa com base em dados primários, o que 
não se insere no escopo deste trabalho. 
 
 
CONCLUSÕES  
O presente trabalho apresentou algumas evidências da evolução do turismo em Porto de 
Galinhas entre os anos de 1994 e 2008. Notou-se que há uma grande aglomeração do fluxo de 
turistas para os estados do Sul e Sudeste, porém o Nordeste ampliou sua participação, 
principalmente o estado de Pernambuco que passou a ter 2% do total de turistas internacionais 
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em 2008. Vale ressaltar ainda que Ipojuca respondeu por 16% do fluxo do turismo deste 
estado.  
Diante destas observações, parece pertinente confirmar a existência do cluster de turismo de 
Porto de Galinhas e sua influência positiva no desenvolvimento local, através da análise de 
índices como grau de instrução, remuneração média, número de estabelecimentos e número 
de empregos, dados pertencentes ao banco de dados RAIS. 
Cabe esclarecer que a análise aqui feita das repercussões do turismo no Complexo de Porto 
de Galinhas possui limitações, já que esta é feita através de um banco de dados que incorpora 
apenas empregos e estabelecimentos formais e por existir impossibilidade de fazer um ajuste 
através de banco dados mais completos, como o CENSO (este sendo bastante defasado, pois 
o último, até o momento, é o de 2000). Contudo, vale ressaltar que a organização e a 
formalidade, nesta região, aumentaram a partir do momento em que a infra-estrutura turística 
passou a ser desenvolvida.  
No setor de turismo foi verificada a concentração de empregos em duas atividades: 
hospedagem e alojamento. Em 2008 o primeiro obteve um percentual de 63%, enquanto que o 
segundo obteve 18%. É importante lembrar que, em Porto de Galinhas, estes estabelecimentos 
são quase que exclusivamente relacionados ao setor de turismo, o que gera menos distorção 
na análise. 
De acordo com os indicadores utilizados, pode-se afirmar a existência do cluster de turismo 
potencial em Porto de Galinhas e que, a partir de 2000, houve maior especialização, chegando 
ao maior patamar em 2006. 
Algumas características do setor de turismo em Ipojuca foram aqui levantadas. Percebeu-se 
que entre 1998 e 2000 o número de empregos formais cresceu 111%, mostrando grande 
evolução do setor nesta época, fato ratificado pelo Quociente Locacional, que foi de 2,61. 
Desta forma, notou-se que o turismo evoluiu ainda mais a partir do ano 2000, onde a 
participação percentual das pessoas empregadas formalmente no setor de turismo cresceu 
para 18% do total do município. 
A importância do turismo para a região foi confirmada ainda mais quando se verifica que, entre 
1998 e 2008, a evolução do número de empregados formais no setor de turismo foi de 469% 
frente a 168% de empregos totais. Através do cálculo do Horizontal Clustering, percebeu-se 
que, em termos absolutos, o cluster de turismo de Porto de Galinhas possuía, em 2008, 2.914 
empregos excedentes, ou seja, empregos a maior para que uma localidade seja considerada 
um cluster potencial.  
Fato positivo relacionado ao desenvolvimento da região foi o aumento do grau de instrução da 
população tanto daqueles empregados com o turismo quanto daqueles empregados em outras 
áreas. Em 1994, a escolaridade da maioria da população limitava-se ao 5º ano incompleto, 
enquanto que, em 2008, 30% possuíam o ensino médio completo e 20% possuíam o ensino 
superior completo. Quanto às pessoas empregadas no setor de turismo, em 1994 a maioria 
estava classificada como tendo até o 9º ano incompleto, já em 2008, 44% possuíam o ensino 
médio completo. 
Este aumento no grau de instrução da população não se deve apenas ao desenvolvimento do 
setor de turismo na região, mas este certamente foi muito importante para que tal fato 
ocorresse. Vale observar que este aumento aconteceu no ano 2000, período este em que o 
turismo na região foi amplamente consolidado, mostrando assim a grande ligação entre o 
turismo e o aumento no nível educacional da população. É latente que a evolução no nível 
educacional gerará “frutos” a longo prazo para a região. 
Note-se que a remuneração média da população ipojucana não se modificou muito com o 
passar dos 15 anos analisados. A maioria obtinha renda entre 1,01 e 1,50 salários mínimos, 
tanto aqueles empregados formalmente no setor de turismo quanto em outros setores. 
Todavia, vale lembrar que muitos que antes não auferiam essa renda passaram a dispor da 
mesma e assim podem aumentar o nível de bem estar através do aumento do consumo. Tal 
assertiva é justificada com base no aumento de 130% no número de empregos formais e 
aumento de 770% nos empregos formais relacionados ao turismo no período aqui estudado 
(1994-2008). Isso sugere que a expansão das atividades turísticas gerou uma diminuição do 
desemprego na região. 
Pelo visto, pode-se concluir que os resultados aqui sumariados, em que pese às limitações da 
base de dados utilizada, indicaram que o cluster de turismo de Porto de Galinhas influenciou 
positivamente no desenvolvimento local, à medida que o número de pessoas empregadas 
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formalmente (no setor de turismo e nos outros setores) aumentou substancialmente, assim 
como o número de estabelecimentos, ao lado da melhoria nos anos de estudo da população 
empregada. Embora não se possa atribuir estes avanços apenas ao setor de turismo, há que 
se destacar que este setor foi bastante relevante para o desenvolvimento da região., sendo, 
portanto, importante que as políticas públicas reforcem suas atenções para com o setor turismo 
como um todo e, em particular, ao caso de Porto de Galinhas.  
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RESUMO 
O Turismo em Espaço Rural surgiu como um produto alternativo ao turismo de massas, 
destinado a captar segmentos específicos da procura turística. O nosso país possui um 
conjunto considerável de empreendimentos desta natureza, capazes de criar oportunidades 
para requalificar e revitalizar territórios rurais. 
Neste contexto, surgiu o presente estudo centrado na análise da oferta e (des)ajustamento da 
procura do turismo em espaço rural, tomando como referência as estatísticas nacionais, 
complementadas com um estudo empírico a turistas portugueses. 
Foram realizados 145 inquéritos a potenciais turistas da população portuguesa, com o objectivo 
de perceber as suas necessidades e motivações para o Turismo em Espaço Rural. Através da 
técnica de Cluster Analysis, foram identificados quatro segmentos que valorizam 
diferentemente os factores relacionados com os empreendimentos TER. 
Esta análise pode fornecer informação útil para orientar os empreendedores e os responsáveis 
pelas políticas locais nas suas estratégias de desenvolvimento de um turismo sustentável 
apropriadas ao contexto local. 
Palavras-chave: Turismo, Turismo em Espaço Rural, Estratégias de desenvolvimento, 
Segmentação do mercado. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
Sendo o turismo uma actividade dinamizadora por excelência, e verificando que o meio rural se 
mostra incapaz de manter o nível de actividade económica imprescindível para a manutenção 
do dinamismo das comunidades locais (Dias, 2001), o Turismo em Espaço Rural (TER) pode 
apresentar-se como uma alternativa viável para certas zonas rurais deprimidas social e 
economicamente. 
A diversificação e diferenciação da oferta turística, apresentadas no Plano Estratégico Nacional 
de Turismo (PENT) como essenciais para a afirmação de Portugal como destino turístico, 
assumem uma função determinante no crescimento e desenvolvimento económico de zonas 
rurais. A actividade turística aumenta a diversificação e a diferenciação dos produtos locais, 
podendo, desta forma, desempenhar um papel crucial na diferenciação e diversificação das 
economias (Lima e Eusébio, 2010). 
Nos últimos anos tem-se assistido, em Portugal, à recuperação de património construído, com 
vista à sua utilização para meios de alojamento turístico em zonas consideradas rurais. A 
primeira iniciativa deste género esteve a cargo de António Ferro, com a criação das Pousadas 
de Portugal, através da Lei 31.259 de 1 de Maio de 1941. A primeira unidade viria a ser 
inaugurada em 1942 em Elvas no Alentejo. 
Desde então, outras tipologias interessantes têm surgido, onde o objectivo vai muito para além 
do alojamento, afirmando-se como produtos compósitos que pretendem dar a conhecer as 
formas de vida e características de regiões rurais, capazes de diversificar e diferenciar a oferta 
turística portuguesa. Dentre estas tipologias destaca-se o TER, que surge em Portugal a partir 
de 1979. 
Com a sua criação pretendia-se proteger e valorizar o património cultural, através da 
recuperação da arquitectura regional e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 
populações rurais, através de um possível rendimento adicional (Cunha 2001). 
O conceito de TER tem evoluído ao longo dos anos, não só em termos de tipologias de 
empreendimentos, mas também em termos de métodos de gestão, instrumento de promoção e 
oportunidade para requalificar e revitalizar territórios rurais. O TER surge, assim, como um 
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produto alternativo ao turismo de massas, destinado a captar segmentos específicos da 
procura turística. 
Neste contexto, surge o presente estudo centrado na análise da oferta de TER em Portugal e o 
seu desajustamento em relação à procura, tomando como referência as estatísticas nacionais, 
complementadas com um estudo empírico a turistas portugueses. 
De acordo com Kastenholz (2003) as oportunidades que o turismo rural proporciona para o 
desenvolvimento local e regional têm sido muito enfatizadas no discurso político e académico, 
suscitando por vezes expectativas exageradas. Importa assim ter capacidade de avaliar, de 
uma forma mais realista, o potencial de uma área rural para um desenvolvimento turístico bem 
sucedido. 
As conclusões deste estudo podem fornecer algumas informações úteis para orientar os 
responsáveis pelas políticas locais e detentores de unidades TER nas suas estratégias de 
desenvolvimento de um turismo sustentável apropriado ao contexto local. 
 
 
2. RETROSPECTIVA DO TER EM PORTUGAL 
De acordo com Cai e Li (2009) a actividade turística em áreas rurais teve um grande 
incremento depois de 1970 na maioria dos países desenvolvidos e desempenhou um papel 
essencial no crescimento de zonas rurais económica e socialmente deprimidas. No entanto, o 
Turismo Rural não é um fenómeno contemporâneo, existe, de facto, desde a revolução 
industrial e tem vindo a ser analisado por investigadores ao longo dos anos. 
Em Portugal, o TER surge em 1979, através da modalidade de Turismo de Habitação (TH), 
regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 251/84, de 25 de Julho, que estabeleceu o conceito de 
recuperação de património e a criação de alojamento em casas de família. Em 1986 o Decreto-
Lei n.º 256 de 27 de Agosto, associa duas novas modalidades de hospedagem ao TER: o 
Turismo Rural e o AgroTurismo. Este Decreto foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 327/95 de 05 
de Dezembro e introduziu o conceito de Turismo de Aldeia. A Lei nº. 169/97 de 04 de Julho, 
revoga esse Decreto e restabeleceu as modalidades de TH, Turismo Rural e Agroturismo de 
natureza familiar, e introduziu o conceito de alojamento independente no Turismo de Aldeia e 
Casas de Campo . Neste decreto foi reformulada a legislação dos Hotéis-Rurais e Parques de 
Campismo Rurais. Este, por sua vez, é revogado pelo Decreto-Lei n.º 54/02, de 11 de Março, 
que estabeleceu um novo regime jurídico da instalação e funcionamento dos empreendimentos 
de TER, mantendo as sete modalidades de alojamento (TH, Turismo Rural, AgroTurismo, 
Turismo de Aldeia, Casas de Campo, Hotéis Rurais e Parques de Campismo Rurais). 
Em 2008 surge o Decreto-Lei nº 39 de 07 de Março, que não é mais do que o regresso às 
origens. Os conceitos de TH e TER são novamente identificados como diferentes modalidades 
de alojamento. O Turismo de Habitação reafirma o cariz de alojamento familiar, instalado em 
imóveis antigos particulares que, pelo seu valor arquitectónico, histórico ou artístico, sejam 
representativos de uma determinada época, podendo localizar-se em espaços rurais ou 
urbanos (Artº.17º, nº.1). O TER retoma a vertente de animação turística, dispondo para além do 
alojamento de um conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e serviços 
complementares no meio rural. De acordo com o ponto 3, do mesmo artigo, o TER pode ser 
classificado em Casas de Campo, Agro-Turismo e Hotéis Rurais. Quando as Casas de Campo 
se situem em aldeias e sejam exploradas de uma forma integrada, por uma única entidade, são 
consideradas como Turismo de Aldeia (Artº.18º, nº.5). Este Decreto anula por completo a 
modalidade de Turismo Rural e os Parques de Campismo Rurais passam a denominar-se 
Parques de Campismo e Caravanismo, surgindo como independentes do TER (Artº 19º). A 20 
de Agosto de 2008, foi publicada a Portaria nº 937 que estabelece os requisitos mínimos de 
funcionamento dos empreendimentos de TH e TER: 
Os empreendimentos TER podem, assim, ser definidos de acordo com o Artº. 18º, nº. 1, do 
Decreto-Lei nº. 39/2008 de 07 de Março, como os estabelecimentos que se destinam a prestar, 
em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento de 
um adequado conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, 
tendo em vista a oferta de um produto turístico completo e diversificado no espaço rural. 
De acordo com Antunes e Barroco (2010), o TER apresenta características próprias, tendo 
pouco em comum com as modalidades convencionais de turismo. São as suas diferenças que 
o tornam atraente face às restantes modalidades de turismo. Este proporciona a oportunidade 
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de reviver as práticas, valores e tradições culturais e gastronómicas das sociedades rurais, 
beneficiando de um acolhimento personalizado e por vezes familiar. 
O “produto turístico total”, entendido como a experiência completa desde que o turista sai de 
casa até que regressa (Middleton, 2001), integra, nesta modalidade, uma série de produtos 
singulares, para além de outras ofertas, atracções e recursos, nem sempre comercializáveis 
(como o património, o ambiente, a simpatia da população, o clima) e, que no seu conjunto, 
formam uma experiência turística global (Kastenholz, 2005). Sharpley e Jepson (2011), num 
estudo muito recente, chegam a analisar a relação de proximidade que existe entre o turismo 
rural e as experiências espirituais. 
Os principais atractivos do TER prendem-se com a tranquilidade do território, com a 
singularidade do património cultural e natural, com a perpetuação de heranças ancestrais 
(Fonseca & Ramos, 2007). 
De forma a contextualizarmos a oferta TER em Portugal, segue-se uma análise quantitativa, 
baseada em dados da Direcção Geral de Turismo, Instituto Nacional de Estatística e Turismo 
de Portugal. A informação estatística apresentada está de acordo com o nível II da 
Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos – NUTS. 
 
 
3. A OFERTA “TER” EM PORTUGAL 
Os espaços rurais deparam-se com um conjunto de problemas que são relativamente comuns, 
tais como o abandono da actividade agrícola, o declínio populacional e o envelhecimento 
demográfico (Fonseca & Ramos, 2007). Neste contexto, o TER pode surgir como uma 
oportunidade de revitalização do tecido económico rural, conseguindo atrair turistas para zonas 
menos procuradas, ao mesmo tempo que aumenta o poder de atracção dessas zonas para a 
própria população local, criando empregos, permitindo a fixação das populações, diversificando 
actividades agrícolas, dinamizando tradições, saberes antigos e um conjunto de outras 
actividades económicas que dele são tributárias e que com ele interagem. Uma forma de 
turismo de qualidade, personalizado, alternativo ao turismo de massas e à vida urbana. De 
acordo com Fonseca e Ramos (2007) na senda das modalidades não massificadas, o TER 
ocupa um lugar de referência. 
O TER surge como um produto turístico completo e diversificado, disponibilizando vários 
componentes (alojamento, restauração, lazer, animação, cultura, desporto), assentes no 
acolhimento personalizado e nas tradições mais genuínas da gastronomia, artesanato, cultura 
popular, arquitectura, folclore e história. De acordo com Fonseca e Ramos (2007) o TER é uma 
modalidade que contribui e exige um desenvolvimento sustentável, por rentabilizar os recursos 
do território, dando um novo fôlego às economias locais e por implicar a preservação do 
património cultural e natural, sem o qual, perderiam a atractividade turística. 
No estudo de Loureiro (2010) o TER é visto como o turismo no campo que envolve o meio rural 
e produtos rurais como elementos essenciais para o pacote turístico. Nas unidades de TER em 
Portugal é possível encontrar diversas actividades com vista a oferecer uma experiência 
inesquecível, como: (a) organização de excursões a actividades rurais, património, feiras e 
outros eventos culturais nas redondezas do empreendimento; (b) possibilidade de participar em 
actividades rurais (processo de produção de vinho, apanha da fruta), prova de vinhos, prova de 
mel e prova de azeite; (c) prova / elaboração de queijos locais ou enchidos, (d) aprender a 
fazer peças de artesanato (barro, vime e outras matérias locais). 
O TER envolve uma oportunidade de revitalizar um grande número de zonas isoladas e 
desfavorecidas em períodos de Verão ou curtos períodos de férias (Perales, 2002). Este 
movimento permite à população rural um contacto com o mundo urbano e à população urbana 
uma aprendizagem do mundo rural, com a consequente troca de experiências. 
De acordo com Kastenholz (2003) o turismo rural está baseado, principalmente, nas 
motivações associadas ao espaço rural, enquanto espaço natural, cultural, tradicional, espaço 
promotor de uma vida saudável e espaço aberto a um grande leque de actividades desportivas 
e de recreio. 
A oferta TER em Portugal apresenta uma grande evolução no que respeita ao número de 
estabelecimentos e de camas. A análise de dados que se apresenta, abrange 24 anos (período 
compreendido entre 1984 e 2008), contudo salvaguardam-se alguns aspectos: 
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- De acordo com a DGT (2000) e apesar do aparecimento em 1990 de um estabelecimento nos 
Açores, só a partir de 1998 é que se inicia a contagem rigorosa nas Regiões Autónomas, pelo 
que deverá haver algum cuidado relativamente a comparações de dados destas regiões; 
- A informação referente às tipologias: Turismo de Aldeia e Casas de Campo só existe a partir 
de 1997, quando estas modalidades foram regulamentadas (Decreto-Lei nº. 169/97 de 04 de 
Julho); 
- A modalidade Hotel Rural só passou a integrar os dados estatísticos a partir de 2006. 
 
3.1. Capacidade de Alojamento 
Os dados apresentados no quadro 1 (Capacidade de alojamento no TER) demonstram uma 
evolução muito positiva, quanto ao número de estabelecimentos e número de camas das 
unidades TER em Portugal. Em 1984 existiam 103 unidades que exploravam 763 camas, 
passando em 2008 para 1.047 empreendimentos com 11.692 camas. 
 

Quadro 1: Capacidade de Alojamento no TER 
Ano Nº. 

Estabelecimentos 
Nº. Camas Taxa 

Crescimento Nº. 
Camas 

1984 103 763 --- 
1985 121 939 23,06 
1986 154 1154 22,89 
1987 182 1478 28,07 
1988 180 1403 -5,07 
1989 197 1587 13,11 
1990 223 1811 14,11 
1991 240 1957 8,06 
1992 358 2984 52,47 
1993 417 3795 27,17 
1994 429 3989 5,11 
1995 484 4417 10,72 
1996 493 4711 6,65 
1997 534 4984 5,79 
1998 569 5375 7,84 
1999 606 5776 7,46 
2000 668 6293 8,95 
2001 685 6476 2,90 
2002 866 8533 31,76 
2003 936 9337 9,42 
2004 965 9815 5,11 
2005 1053 10792 9,95 
2006 1010 10842 0,46 
2007 1023 11327 4,47 
2008 1047 11692 3,22 

Fonte: Elaborado a partir de dados de DGT (2000; 2004; 2005; 2006) e do TP (2007; 2008; 
2009) 
 
O quadro 1 apresenta um decréscimo no número de camas entre 1987 e 1988 (-5,07%). Este 
decréscimo dever-se-á, de acordo com a DGT (2000), à requalificação dos estabelecimentos 
pela nova tipologia que passou a vigorar a partir de 1988, e que levou à desclassificação de 
numerosas casas que, embora inscritas, se encontravam inactivas. Entre 2005 e 2006 surge a 
taxa de crescimento do número de camas mais reduzida nos 24 anos em análise (0,46%), a 
sua explicação, de acordo com o Turismo de Portugal (2007), reflecte a actualização do ficheiro 
de inquirição que permitiu retirar do mesmo as unidades que encerraram. 
O quadro, permite, ainda, concluir que o aumento mais expressivo surge entre 1991 e 1993 
(52,47 e 27,17). De acordo com Leal (2001) este facto poderá dever-se ao aparecimento da 
Iniciativa Comunitária LEADER em 1991, a qual impulsionou o aparecimento de muitas 
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associações de desenvolvimento, e outras estruturas, susceptíveis de gerir o programa a nível 
local. Esta Iniciativa englobava medidas que diziam, directamente, respeito ao Turismo Rural, 
bem como a acções cuja finalidade é o conhecimento da procura, a respectiva organização da 
oferta e o apoio a investimentos turísticos. 
O quadro 2 (Nº. de estabelecimentos e nº. de camas por modalidades) permite concluir que, as 
modalidades que apresentam um crescimento mais significativo do número de 
estabelecimentos ao longo dos anos são as Casas de Campo, passando de 15 (em 1999) para 
246 (em 2008) e as unidades de Turismo Rural, que viram os seus números aumentarem de 
262 (1999) estabelecimentos para 390 (2008). 
 

Quadro 2: Nº. de estabelecimentos e nº. de camas por modalidades 

Anos 
Turismo de 
Habitação 

Turismo 
Rural Agroturismo Casas de 

Campo 
Turismo de 
Aldeia Hotéis Rurais Total 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

1999 214 2183 262 2208 115 1295 15 90 a) a) a) a) 606 5776 
2000 229 2375 280 2347 119 1350 40 221 a) a) a) a) 668 6293 
2001 228 2371 284 2379 122 1386 51 340 a) a) a) a) 685 6476 
2002 244 2677 358 3256 145 1738 116 763 3 99 a) a) 866 8533 
2003 246 2733 391 3676 147 1813 148 988 4 127 a) a) 936 9337 
2004 247 2775 406 3884 146 1827 162 1148 4 181 a) a) 965 9815 
2005 248 2838 416 4099 147 1846 234 1744 8 265 a) a) 1053 10792 
2006 232 2678 387 3835 137 1737 229 1677 7 249 18 666 1010 10842 
2007 232 2719 390 3893 136 1739 234 1793 7 249 24 934 1023 11327 
2008 233 2733 390 3905 140 1781 246 1893 8 269 30 1111 1047 11692 
a) Dados não disponíveis 
Fonte: Elaborado a partir de dados de DGT (2000; 2004; 2005; 2006) e do TP (2007; 2008; 
2009) 
 
A modalidade que apresenta o menor crescimento, tanto do número de estabelecimentos como 
do número de camas, de acordo com o quadro 2, é o Turismo de Habitação. No entanto, o 
Turismo de Habitação é a terceira modalidade com mais estabelecimentos (233) e a segunda 
no que concerne ao número de camas (2733). A modalidade que apresenta o maior número de 
estabelecimentos é o Turismo Rural, com 390 dos 1047 (37,24%), seguida das Casas de 
Campo com 246 (23,49%). 
Numa análise em termos geográficos, o quadro 3 apresenta o número de estabelecimentos e o 
número de camas por NUTS II, onde se verifica que 82% das unidades TER encontram-se nas 
NUTS Norte (43,8%), Centro (22,2%) e Alentejo (15,9%), disponibilizando um total de 9.698 
camas. 
 

Quadro 3: Nº. de estabelecimentos e nº. de camas por NUTS II 
Anos 

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Total Geral 
N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

N.º 
Estab. 

Nº. 
Camas 

1999 262 2394 118 1102 98 1003 84 844 18 197 11 120 15 116 606 5776 
2000 274 2528 130 1199 96 985 84 831 19 207 35 293 30 250 668 6293 
2001 283 2597 132 1230 95 981 90 904 19 207 35 293 31 264 685 6476 
2002 372 3568 171 1672 99 1064 111 1239 24 247 48 382 41 361 866 8533 
2003 412 3992 189 1884 98 1053 124 1402 23 241 48 382 42 383 936 9337 
2004 429 4231 240 2525 31 333 145 1649 30 320 43 395 47 362 965 9815 
2005 461 4647 244 2570 28 297 166 1880 31 333 74 583 49 482 1053 10792 
2006 450 4809 220 2354 26 281 161 1986 30 323 49 504 74 585 1010 10842 
2007 448 4741 224 2501 27 335 162 2102 31 367 82 682 49 599 1023 11327 
2008 459 4841 232 2656 27 335 166 2201 32 377 82 683 49 599 1047 11692 
Fonte: Elaborado a partir de dados de DGT (2000; 2004; 2005; 2006) e do TP (2007; 2008; 
2009) 
 
A análise da oferta TER, através dos dados estatísticos disponíveis, permitiu identificar um 
crescimento de empreendimentos e consequentemente camas, em todas as NUTS II de 
Portugal, no entanto, a procura deste tipo de Turismo não tem, infelizmente, acompanhado 
essas taxas de crescimento, havendo um claro desajustamento da oferta em relação à procura 
que a seguir se apresenta. 
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4. A PROCURA “TER” EM PORTUGAL 
De acordo com Kastenholz et al. (1999) do lado da procura, particularmente nos países 
emissores de turistas, tem havido uma tendência para dividir as férias, dirigindo a procura para 
uma ampla variedade de produtos turísticos. Essa procura crescente tem criado um mercado 
virado para as características da autenticidade, férias temáticas, naturalismo, cultura, saúde e 
bem-estar, que pode ser encontrado nas áreas rurais. 
As discussões na literatura revelam que são vários os factores que influenciam as atitudes dos 
turistas (Petrzelka et al.,2005). Embora os turistas que procuram zonas rurais partilhem certas 
semelhanças, eles constituem um sector extremamente diverso com uma ampla gama de 
necessidades e expectativas (Cai & Li, 2009). 
O turista ou visitante do meio rural busca um contacto directo com a idealizada vida simples do 
campo, nomeadamente a autenticidade das relações sociais, o sentimento de solidariedade e 
de entreajuda nas actividades diárias. O turista/visitante tem interesse em conhecer e preservar 
o património cultural, artesanato, tem interesse pela gastronomia e em participar nas 
animações festivas tradicionais (Leal, 2001). 
Naturalmente, um dos principais alvos interessados nos atractivos dos espaços rurais é a 
população oriunda dos espaços urbanos, caracterizada por um bom nível de formação 
académica, culta, de meia-idade, que busca nos meios rurais o sossego e a tranquilidade que 
não encontra nos locais de residência (Menezes, 2000). 
De acordo com Silva (2007) dentre os motivos que levam os turistas a permanecer em 
unidades TER, destaca-se o desejo das pessoas se distanciarem temporariamente das 
pressões quotidianas do ambiente citadino em busca de descanso, relaxamento, tranquilidade 
e contacto com a natureza num ambiente rural. 
No estudo levado a cabo aos visitantes de uma região rural espanhola, na província de 
Segovia, Devesa et al. (2010) identificaram quatro segmentos de mercado: o visitante que 
procura tranquilidade, sossego e contacto com a natureza; o visitante cultural; o visitante 
gastronómico e de natureza e o turista que regressa. 
Cai e Li (2009) apresentam o perfil dos turistas rurais, que se mostra no quadro 4, identificando 
algumas das suas características. 
 

Quadro 4: Perfil dos turistas rurais 

Demográficas Mais mulheres que homens; 
Mais famílias ou casais que pessoas individuais; 

Sócio-
económicas Classe média e alta; 

Motivações 
A oportunidade de aprender e explorar a natureza e as diferentes culturas; 
Tomar parte em actividades ao ar livre. Interesse pelo património. Procura 
de paz e sossego; 

Expectativas 

Paz e sossego. Recepção amigável. Mudanças na rotina, boa comida, 
antigas casas de quinta, boas áreas para andar, envolvimento na 
realização de actividades agrícolas, passar tempo com o proprietário e a 
sua família; 

Comportamento Exploração e aprendizagem de actividades de exterior. Visita a familiares e 
amigos. Estadas curtas de 7 dias. 

Fonte: adaptado de Cai e Li (2009) 
 
De acordo com Silva (2007) ao longo dos últimos anos assistimos em Portugal a um aumento 
progressivo da procura e frequência dos espaços rurais para o consumo e desempenho de 
actividades de turismo e de lazer, fundamentalmente por populações urbanas. No entanto, e de 
acordo com Costa (2007), os resultados conhecidos demonstram que o TER ficou aquém da 
expectativa gerada, facto facilmente constatável através dos baixos níveis de ocupação 
verificados nestes empreendimentos, salvaguardando, contudo, em alguns casos, o efeito 
positivo na fixação de população em áreas de desertificação. 
Os dados que a seguir se apresentam, apesar dos aumentos verificados nos números de 
dormidas, revelam uma fraca taxa de ocupação-cama em todos os meios de alojamento TER, 
sem excepção. O aumento da oferta TER, não foi, de todo, acompanhado por um aumento 
semelhante da procura. 
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4.1. Estimativa de Dormidas 
Entre 2003 e 2008, verificou-se uma taxa de crescimento positiva no número de dormidas de 
14,41% (gráfico 1), no entanto, ao compararmos os dados entre 2007 e 2008 detecta-se uma 
quebra de 141.009 dormidas. 
 

Gráfico 1: Estimativa de Dormidas em unidades TER 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados de DGT (2004; 2005; 2006) e do TP (2007; 2008; 2009) 
 
O quadro 5 permite verificar que, embora exista um aumento significativo de dormidas entre 
2003 e 2008, a redução de 664.468 dormidas realizadas em 2007 para 523.459 (2008), reflecte 
um decréscimo comum tanto nos nacionais (-20,39%) como nos estrangeiros (-2,24%). Os 
dados do último ano em análise demonstram que os turistas nacionais são aqueles que mais 
ficam alojados em unidades TER, representando 55,9% do total, contra 44,1% das dormidas de 
estrangeiros.  
Numa análise em termos geográficos (NUTS II), o quadro 5 permite, ainda, verificar que a 
Região Norte registou o maior número de dormidas (159.116), logo seguida das Regiões do 
Alentejo e do Centro, com 124.554 e 108.099, respectivamente. As principais regiões de 
destino dos nacionais foram o Norte, o Alentejo e o Centro. Os estrangeiros preferiram a 
Região Norte, a Madeira e o Alentejo. O mercado nacional ocupou posições maioritárias nas 
regiões do Norte, Centro e Alentejo e o mercado estrangeiro teve uma maior quota nas regiões 
de Lisboa, Algarve, Açores e Madeira, com destaque para a Madeira, onde o mercado 
estrangeiro representou 90% das dormidas. 
 

Quadro 5: Estimativa de Dormidas por NUTS II 
  Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Total 

2003 
Nacionais 80337 45047 19127 40589 6604 12128 1795 205627 
Estrangeiros 63665 11013 57099 51216 23977 9353 35557 251880 
Total 144002 56060 76226 91805 30581 21481 37352 457507 

2004 
Nacionais 63611 53418 4038 41999 5029 6170 3528 177793 
Estrangeiros 64849 21666 32569 33990 18661 14704 25089 211528 
Total 128460 75084 36607 75989 23690 20874 28617 389321 

2005 
Nacionais 81622 73204 2574 55687 10730 11719 5556 241092 
Estrangeiros 48946 29618 22258 34317 22288 15283 38686 211396 
Total 130568 102822 24832 90004 33018 27002 44242 452488 

2006 
Nacionais 91712 63610 5799 73450 7698 11380 7291 260490 
Estrangeiros 55682 26567 27609 38532 26399 23637 40387 238813 
Total 147394 89727 33408 111982 34097 35017 47678 499303 

2007 
Nacionais 103920 79929 7521 141130 11130 16233 7450 367313 
Estrangeiros 66909 42618 31411 49281 33470 29068 44398 297155 
Total 170829 122547 38932 190411 44600 45301 51848 664468 

2008 
Nacionais 101568 80070 7729 81345 6574 10360 4755 292401 
Estrangeiros 57548 28029 18802 43209 21018 18662 43790 231058 
Total 159116 108099 26531 124554 27592 29022 48545 523459 

Fonte: Elaborado a partir de dados de DGT (2004; 2005; 2006) e do TP (2007; 2008; 2009) 
 
O gráfico 2 apresenta uma estimativa de dormidas por países de residência, estando a 
Alemanha posicionada em 1º lugar no ranking dos mercados emissores, com 57.970 dormidas, 
o que representa uma quota de 25% do total dormidas de estrangeiros em 2008. A Espanha 
surge em 2º lugar, com 33.033 dormidas (14%), e a Holanda (28.811) e o Reino Unido (27.867) 
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posicionam-se em 3º lugar, com uma quota de 12%. O Brasil surge na última posição, 
apresentando 3.151 dormidas. 
 

Gráfico 2: Estimativa de Dormidas por países de 

residência  
     Fonte: Elaborado a partir de dados do TP (2009) 
 
4.2. Taxa de Ocupação-Cama 
O quadro 6 apresenta a evolução das taxas de ocupação verificadas entre 1999 e 2008, por 
NUTS II. Os três primeiros anos em análise (1999, 2000 e 2001) mostram para o total do país 
as taxas de ocupação mais elevadas (19,0%, 17,9% e 18,2%). O ano de 2004 apresenta a taxa 
de ocupação mais reduzida dos anos considerados na análise (12,2%). As NUTS II do Algarve, 
Lisboa e Madeira apresentam as taxas de ocupação mais elevadas, apesar de, também estas 
serem muito reduzidas. 
 

Quadro 6: Taxas de ocupação-cama por NUTS II (%) 
 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Total 
1999 18,0 12,8 23,6 17,9 38,9 16,4 32,1 19,0 
2000 a) a) a) a) a) a) a) 17,9 
2001 a) a) a) a) a) a) a) 18,2 
2002 12,3 12,1 23,1 23,9 27,6 14,3 31,7 17,5 
2003 9,9 8,4 20,0 19,5 30,1 15,1 30,2 14,7 
2004 9,0 8,4 29,8 14,5 21,6 13,1 22,9 12,2 
2005 8,5 10,9 22,1 15,3 22,6 15,4 29,2 13,6 
2006 8,7 10,2 42,5 20,9 29,8 15,5 26,5 14,3 
2007 9,7 11,0 29,2 31,7 36,7 18,7 24,0 17,8 
2008 9,7 9,6 22,0 19,7 21,1 10,3 23,7 14,8 

a) dados não disponíveis 
Fonte: DGT (2000 a 2009) 
 
Torna-se, assim, obrigatório comparar os dados apresentados para as taxas de ocupação-
cama das unidades TER, com os dados existentes sobre as taxas de ocupação-cama dos 
estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos. O quadro 7 permite 
concluir que a taxa de ocupação-cama nas unidades TER é muito inferior (14,8%) à taxa de 
ocupação-cama em outros meios de alojamento (41,3%). Torna-se urgente e necessário alterar 
estes números, que colocam em risco a sobrevivência de muitos empreendimentos TER, 
principalmente em regiões consideradas menos turísticas e onde a taxa de ocupação-cama 
desce para 9,7% (Norte) e 9,6% (Centro). 
 

Quadro 7: Taxas de ocupação-cama nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e 
apartamentos turísticos vs estabelecimentos TER, por NUTS II – 2008 

Unidade: em percentagem 
 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Total 
Estabelecimentos hoteleiros, 
aldeamentos e apartamentos 
turísticos 

31,5 29,4 45,4 30,1 43,3 36,9 60,6 41,3 

Estabelecimentos TER 9,7 9,6 22,0 19,7 21,1 10,3 23,7 14,8 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Turismo de Portugal (2009a; 2009b) 
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É imperioso e necessário perceber o que motiva os turistas a permanecerem em unidades 
TER, e dotar os empreendedores responsáveis pelas políticas locais e os detentores de 
empreendimentos, situados em áreas rurais, de instrumentos que permitam definir estratégias 
de desenvolvimento de um turismo sustentável, que possa atrair mais turistas a esses locais. 
Foi neste sentido que surgiu o presente estudo, cuja metodologia se apresenta de seguida. 
 
 
5. METODOLOGIA 
A partir da revisão de literatura e da análise dos dados secundários, procedeu-se ao 
desenvolvimento de um instrumento de recolha de informação primária – o inquérito por 
questionário.  
O inquérito foi efectuado em Portugal, em diferentes cidades do continente, à população em 
geral. O estudo foi realizado no mês de Abril de 2009, por um grupo de estudantes da 
Licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, no âmbito da 
unidade curricular de Projecto.  
Pretendeu-se analisar, de um modo geral, as férias da população portuguesa, em termos do 
número de dias que usufruem de férias, do tipo de turismo que praticam e da notoriedade do 
TER.  
Foram realizados 145 inquéritos, dos quais foram considerados válidos para análise 138 
inquéritos, o que representa uma margem de erro de 8,33%, para um nível de confiança de 
95%. 
Este estudo pretende dar continuidade ao estudo realizado por Antunes e Barroco (2010) onde 
foram identificados 4 factores relacionados com as características das unidades de Turismo em 
Espaço Rural e que poderão ser considerados importantes no momento em que o turista 
efectuar a sua decisão de escolha. Com base nos factores encontrados, pretende-se neste 
estudo desenvolver uma segmentação de mercado através da técnica de análise de clusters. 
Para o efeito, vai recorrer-se ao SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 
17.0. 
 
 
6. RESULTADOS 
O inquérito foi realizado ao público em geral. Começou-se por saber com que frequência os 
inquiridos gozam férias fora da residência habitual. Os dados indicam que 2,2% nunca goza 
férias fora da residência habitual e cerca de 40,6% refere que é pouco frequente o gozo de 
férias. Mas, cerca de 34,1% tem por hábito o gozo de férias frequentemente, 9,4% muito 
frequentemente e 13,8% costuma sempre gozar férias. 
Procurou-se também saber os hábitos do gozo de short-breaks e fins-de-semana. Nestes 
casos, os resultados são mais desfavoráveis para o turismo, pois verificamos que cerca de 
13% não tem por hábito o gozo destes períodos e cerca de 53% têm por hábito gozar, em 
média, entre 1 a 5 short-breaks ou fins-de-semana por ano, fora da sua residência habitual 
Efectuámos um cruzamento de variáveis (crosstabs) com estas duas variáveis, onde se verifica 
que os indivíduos que não têm por hábito o gozo de férias fora da residência habitual também 
não têm por hábito o gozo de short-breaks e fins-de-semana (quadro 8). 
 
Quadro 8: Crosstabs “frequência do gozo de férias fora da residência habitual” vs “número de 
vezes que goza short-breaks (fins-de-semana) fora da residência habitual, durante o ano” 
                    Número de vezes que goza short-  
                                  breaks fora da residência 
                                            habitual, durante o 
Gozo de férias                                            ano 
fora da residência habitual 

Nunca 1 a 5 6 a 10 11 a 20 Mais de 
20 Total 

Nunca 3 0 0 0 0 3 
Pouco frequentemente 11 38 6 0 1 56 
Frequentemente 2 24 13 5 3 47 
Muito frequentemente 2 5 3 2 1 13 
Sempre 0 6 5 6 2 19 
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Quadro 8: Crosstabs “frequência do gozo de férias fora da residência habitual” vs “número de 
vezes que goza short-breaks (fins-de-semana) fora da residência habitual, durante o ano” 
                    Número de vezes que goza short-  
                                  breaks fora da residência 
                                            habitual, durante o 
Gozo de férias                                            ano 
fora da residência habitual 

Nunca 1 a 5 6 a 10 11 a 20 Mais de 
20 Total 

Nunca 3 0 0 0 0 3 
Pouco frequentemente 11 38 6 0 1 56 
Frequentemente 2 24 13 5 3 47 
Muito frequentemente 2 5 3 2 1 13 
Sempre 0 6 5 6 2 19 

Total 18 73 27 13 7 138 

Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Dado que aqueles três inquiridos nunca têm por hábito o gozo de férias fora da sua residência 
habitual, nem têm por hábito o gozo de short-breacks, vamos, nas análises estatísticas 
seguintes, deixá-los de considerar. 
O turista na sua tomada de decisão sobre a escolha de um destino, quer para o gozo de férias, 
quer apenas para um short-breack, tem em conta um conjunto de factores que o vão influenciar 
na sua decisão. Assim, procurou-se saber, de entre um conjunto de items, quais os que os 
inquiridos atribuem maior importância na escolha do destino. Foi utilizada uma escala de likert, 
de 5 pontos, considerando 1-Nada importante a 5-Extremamente importante. Os resultados são 
apresentados no gráfico 3, através dos valores médios. Verifica-se que a existência de Lagos, 
Rios e Praias Fluviais e Mar são os que assumem maior importância, seguidos da 
Gastronomia/ Restauração e da Paisagem e Parques Naturais. 
 

Gráfico 3: Importância atribuída a diferentes items na escolha de um destino turístico 

 
Fonte: Inquérito em Abril/2009 
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Com o objectivo de se conhecerem as motivação para a frequência dos empreendimentos 
TER, ou quais as razões da não frequência, procurou-se saber a importância de um conjunto 
de itens relacionados com estes empreendimentos. 
Assim, foram elencados 22 itens relacionados com o TER e o meio envolvente, onde se 
questionava acerca da importância de cada um deles, através de uma escala de 5 pontos de 
Likert, onde se pedia que respondessem de 1 – Nada importante a 5 – Extremamente 
importante. No gráfico 4 apresentamos os valores referentes à média de cada item. A 
observação da natureza é o item que apresenta uma média mais elevada, seguida da 
existência de aquecimento central, estacionamento, passeios pedestres e piscina. 
 

Gráfico 4: Importância atribuída a diferentes items num empreendimento TER 

 
Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
De seguida, procedeu-se a uma Análise Factorial de Componentes Principais (AFCP) deste 
conjunto de itens, de modo a encontrar combinações de variáveis (factores) que expliquem as 
correlações entre todos os pares das variáveis. Para aplicação e validação desta técnica é 
necessário avaliar as correlações entre as variáveis, para saber se é legítimo efectuar uma 
análise factorial. 
O valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,865), que apresenta o valor da medida de 
adequabilidade, considera a análise de nível bom. O teste de Bartlett, que testa a hipótese nula 
de a matriz de correlação ser uma matriz identidade, apresenta o valor 1502,548 e uma 
probabilidade associada de 0,000, o que rejeita a hipótese nula de a matriz de correlações ser 
uma matriz identidade (Quadro 9). Estes testes indicam que as 22 variáveis são adequadas 
para se efectuar uma análise factorial. 
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Quadro 9: KMO and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,868 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1502,548 

df 231 
Sig. ,000 

                 Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Através do critério de Kaiser (eigenvalue maior que 1) e da análise Scree Plot (gráfico 5) foram 
encontrados quatro factores que explicam 61,426% da variância total, no conjunto das 22 
variáveis analisadas (Quadro 10).   
 

Gráfico 5 – Scree Plot 

 
Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Para melhor interpretação dos factores, procedeu-se a uma rotação dos eixos através do 
método varimax. A proporção de variância explicada pelas componentes mantém-se constante, 
apenas se distribui de modo diferente para que sejam maximizadas as diferenças entre as 
combinações das variáveis: aumentando as que mais contribuem para a formação do factor e 
diminuindo os pesos das que menos contribuem. 
 

Quadro 10: Total da variância explicada 

Comp. 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 
% Total % of 

Variance Cumulative % 

1 8,182 37,193 37,193 8,182 37,193 37,193 4,028 18,309 18,309 
2 2,496 11,344 48,537 2,496 11,344 48,537 3,804 17,293 35,601 
3 1,691 7,687 56,223 1,691 7,687 56,223 3,463 15,740 51,341 
4 1,145 5,202 61,426 1,145 5,202 61,426 2,219 10,084 61,426 
5 ,896 4,071 65,497       
6 ,819 3,723 69,219       
7 ,744 3,382 72,601       
8 ,687 3,122 75,723       
9 ,603 2,739 78,462       
10 ,586 2,663 81,125       
11 ,541 2,458 83,583       
12 ,511 2,321 85,904       
13 ,477 2,166 88,070       
14 ,448 2,037 90,107       
15 ,396 1,800 91,907       
16 ,353 1,606 93,513       
17 ,314 1,427 94,940       
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18 ,277 1,260 96,200       
19 ,269 1,223 97,423       
20 ,218 ,992 98,415       
21 ,203 ,922 99,338       
22 ,146 ,662 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
No quadro 11 são apresentados os pesos das variáveis em cada factor. Assim, o Factor 1, que 
explica 18,30% da variância total, é composto por variáveis relacionadas com as infra-
estruturas dos empreendimentos. O Factor 2, que explica 17,29% da variância total, está 
relacionado com desportos e o Factor 3, que explica 15,74% da variância total está relacionado 
com actividades na natureza. Por último, o Factor 4, que explica 10,08% da variância total, está 
relacionado com actividades de leitura e entretenimento. Foram apenas considerados os pesos 
superiores a 0,5 para mais fácil interpretação e para que cada variável apresentasse apenas 
pesos num único factor. 
 

Quadro 11: Matriz de componentes após rotaçãoa 

 Componentes 

 1 2 3 4 
Loja de recordações ,834    
Lavandaria  ,764    
Venda de produtos regionais  ,716    
Festas temáticas  ,648    
Aquecimento central  ,619    
Bar ,590    
Estacionamento ,574    
Caça  ,812   
Desportos 4x4  ,759   
Mini-golfe   ,684   
Pesca   ,681   
Ténis   ,592   
Sala de conferências  ,564   
Passeios pedestres    ,780  
Observação da natureza    ,762  
Bicicletas / BTT   ,636  
Piqueniques    ,612  
Piscina    ,580  
Passeios de cavalo    ,553  
Biblioteca    ,717 
Aluguer de filmes     ,702 
Internet     ,591 

Valor próprio 4,028 3,804 3,463 2,219 
Variância explicada acumulada 18,30% 35,60% 51,34% 61,42% 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

                   Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Com o objectivo de segmentar o mercado turístico, recorreu-se à análise de clusters, tendo por 
base os quatro factores encontrados na AFCP. 
A análise de clusters é uma técnica estatística multivariada que permite dividir os elementos da 
amostra em grupos homogéneos, procedendo assim à segmentação. Na primeira etapa foi 
seleccionado o método hierárquico que se baseia na estimação de uma matriz de semelhanças 
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ou diferenças em que cada elemento da matriz descreve o grau de semelhança ou diferença 
entre cada dois casos com base nas variáveis escolhidas, neste caso os factores encontrados. 
Na fase seguinte procedeu-se à escolha do critério de agregação dos elementos da amostra. 
Utilizando os métodos hierárquicos aglomerativos e usando o quadrado da distância euclidiana, 
foi escolhido o critério Ward pois apresentou resultados mais consistentes, com maiores 
diferenças significativas entre os diversos grupos formados, comparado com outros critérios. 
Foram encontrados 4 grupos que apresentam diferenças significativas em relação aos factores 
encontrados (quadro 12). Efectuou-se o teste de comparação múltipla de Scheffé que permite 
identificar os grupos cujas médias sejam estatisticamente diferentes. As médias dos grupos por 
factor permitem caracterizar as diferenças significativas entre os grupos em relação aos 
factores encontrados. 
 

Quadro 12 – Média dos grupos por factor 
Grupos N.º de 

indivíduos 
Factor 1 
(Infra-estruturas dos 
empreendimentos) 
 

Factor 2 
(Actividades 
Desportivas) 
 

Factor 3 
(Actividades na 
natureza) 
 

Factor 4 
(Actividades de 
leitura e 
entretenimento) 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

44 
44 
35 
12 

,1803053 
-,5465649 
-,1536850 
1,7911999 

1,0889213 
-,6859235 
-,2527999 
-,7403255 

-,2400564 
-,6481845 
1,0500032 
,1943740 

,3325522 
,0816425 
-,2382757 
-,8237434 

                   Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Os testes F, cujos níveis de significância são 0,000 para os primeiros 3 factores e 0,001 para o 
4.º factor, permitem afirmar, para qualquer nível de erro, que cada factor tem um 
comportamento diferenciado nos 4 grupos (quadro 13). 
 

Quadro 13 – Teste ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor score 1 for 
analysis 1 

Between Groups 53,902 3 17,967 29,386 ,000 

Within Groups 80,098 131 ,611   

Total 134,000 134    
REGR factor score 2 for 
analysis 1 

Between Groups 81,688 3 27,229 68,189 ,000 
Within Groups 52,312 131 ,399   
Total 134,000 134    

REGR factor score 3 for 
analysis 1 

Between Groups 60,063 3 20,021 35,473 ,000 
Within Groups 73,937 131 ,564   
Total 134,000 134    

REGR factor score 4 for 
analysis 1 

Between Groups 15,289 3 5,096 5,624 ,001 
Within Groups 118,711 131 ,906   
Total 134,000 134    

                   Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
O grupo 1 é constituído por 44 indivíduos (32,6%) e atribuem maior importância ao factor 2 – 
que está relacionado com actividades desportivas. O grupo 2, constituído também por 44 
indivíduos (32,6%), atribuem maior importância ao factor 4, isto é, aos aspectos relacionados 
com as actividades de leitura e entretenimento. O grupo 3, constituído por 35 indivíduos 
(25,9%) é o grupo que atribui maior importância às actividades na natureza (passeios 
pedestres, observação da natureza, BTT, piqueniques, etc). Por último, o grupo 4, constituído 
por 12 indivíduos (8,9%), atribui maior importância às infra-estruturas dos empreendimentos de 
TER. 
O teste Post-hoc Tukey B permite também analisar quais os clusters que se diferenciam para 
cada factor. Este teste mostra, em relação ao factor 1 – infra-estruturas dos empreendimentos, 
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que os clusters 2 e 3 são semelhantes entre si, assim como o cluster 3 e 4. O cluster 4 é 
significativamente diferente dos outros três clusters em relação a este factor 1 (quadro 14). 
 

Quadro 14 - REGR factor score 1 - infra-estruturas dos empreendimentos  
 Ward 

Method    N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Tukey Ba,,b 2 44 -,5465649   

3 35 -,1536850 -,1536850  

1 44  ,1803053  

4 12   1,7911999 

                         Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
                   Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Em relação ao factor 2 – actividades desportivas, são considerados significativamente 
diferentes entre si os clusters (1 e 3) com o cluster 3 e com o cluster 1 (quadro 15). 
 

Quadro 15 - REGR factor score 2 – actividades desportivas 
 Ward 

Method    N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Tukey Ba,,b 4 12 -,7403255   

2 44 -,6859235   

3 35  -,2527999  

1 44   1,0889213 

                      Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
                   Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
No que diz respeito ao factor 3 – actividades na natureza, são considerados significativamente 
diferentes entre si os clusters (1 e 3) com os clusters 1 e 4 e com o cluster 3 (quadro 16). 
 

Quadro 16 - REGR factor score 3 – actividades na natureza 
 Ward 

Method    N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Tukey Ba,,b 2 44 -,6481845   

1 44 -,2400564 -,2400564  

4 12  ,1943740  

3 35   1,0500032 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

                   Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
Por último, em relação ao factor 4 – actividades de leitura e entretenimento, são considerados 
significativamente diferentes entre si os clusters (4 e 3) com o grupo dos clusters (3, 2 e 1), 
conforme se pode verificar no quadro 17. 
 

Quadro 17 - REGR factor score 4 – actividades de leitura e entretenimento 
 Ward 

Method    N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Tukey Ba,,b 4 12 -,8237434  

3 35 -,2382757 -,2382757 

2 44  ,0816425 

1 44  ,3325522 
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 Ward 
Method    N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Tukey Ba,,b 4 12 -,8237434  

3 35 -,2382757 -,2382757 

2 44  ,0816425 

1 44  ,3325522 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

                              Fonte: Inquérito em Abril/2009 
 
 
7. CONCLUSÕES 
O Turismo em Espaço Rural tem um papel importantíssimo na definição do sistema turístico 
das regiões onde estes empreendimentos se localizam. E, é à escala local e regional, que se 
organiza uma parte muito significativa do sistema turístico. Ora é precisamente nestas escalas 
geográficas que, enquadrados nas políticas nacionais definidas para o turismo, os actores 
locais se envolvem na dinamização dos recursos, dos patrimónios e na definição de estratégias 
de valorização e de afirmação do território. São os agentes públicos, privados e associativos 
que definem, em primeira instância, os ordenamentos a efectuar, as prioridades de reabilitação, 
de requalificação, de preservação, de conservação, de salvaguarda e de divulgação, que 
estabelecem redes, que desenvolvem parcerias, que promovem as ofertas, integrando, de 
forma crescente, as comunidades locais. Valorizar esta escala na definição de uma política 
para o turismo é absolutamente imperioso (Moreira e Santos, 2010). 
Contudo é necessário salientar que os protagonistas do processo de desenvolvimento das 
regiões são os actores locais e as suas organizações, implicando a criação de redes de 
cooperação que funcionem como estruturas de concertação de políticas e acções. Só desta 
forma os empreendimentos TER conseguirão aumentar as suas taxas de ocupação para níveis 
aceitáveis. 
O presente estudo permitiu identificar um conjunto de factores que são considerados 
importantes pelos turistas na escolha de determinado destino turístico. As organizações devem 
ter em conta estes factores de modo a ajustarem a sua oferta a uma procura cada vez mais 
exigente. Foram encontrados quatro factores que podem portanto servir de apoio nas decisões 
estratégicas dos decisores. Verifica-se que o Factor 1, ligado às infra-estruturas dos 
empreendimentos têm que ser de qualidade e disporem dos serviços que os turistas esperam 
receber. Mas as actividades ligadas ao desporto (factor 2) não podem ser descuradas pelos 
empreendedores, já que este tipo de turistas atribui-lhe grande importância. As actividades 
ligadas com a natureza (factor 3) devem ser desenvolvidas e dinamizadas de modo o tornar os 
dias passados naqueles empreendimentos de forma agradável e capazes de ir de encontro aos 
gostos e necessidades de cada um. É ainda atribuída alguma importância à biblioteca e 
entretenimento (factor 4). Com base nestes factores foi efectuada uma segmentação, onde 
verificámos que os diferentes segmentos atribuem importância variada aos diferentes factores. 
Esta informação poderá ser útil para assim as organizações oferecerem serviços diferenciados 
e ajustados a cada segmento. 
Assim, os desafios que se colocam ao Turismo em Espaço Rural são, principalmente, 
diversificar e desenvolver novas formas de atracção e criar novos produtos ajustados às reais 
necessidades de cada segmento. 
Uma das limitações do presente estudo está relacionada com a reduzida dimensão da amostra. 
Trabalhos futuros de investigações devem alargar a amostra e procurar conhecer e 
compreender as necessidades deste tipo de turistas, de modo a que os gestores destes 
empreendimentos e os decisores da região envolvente se articulem e ofereçam serviços com 
qualidade e mais ajustado às necessidades específicas deste tipo de turistas. 
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ABSTRACT 
Some time ago, a new form of division was born in the NW of the Iberian Peninsula. It is not 
really the first one, but it is the first that improves the border between Portugal and Spain. Both 
countries have lived opposite each other for many years when they are needed each other. 
Since they are inside the EU they have had to work together. Cooperation has made possible 
that they can know how much they have in common and how much they need to work together 
in order to be able to develop their territory. However, they are unknown one to another to many 
aspects of their life, lifestyle, language and so on. Thus, they have a great opportunity to 
improve their knowledge. 
The macro-region that has been born is not a rich region but it has many opportunities of 
development. Three parts are concerned: Galicia, North of Portugal and Castile and Leon. All of 
them have rich areas placed in locked areas and poor ones that are widely represented. The 
new division will be very important to develop all the territory, not only the less developed. 
The new region would be a whole, which could develop all the NW. It should be necessary to 
improve firstly all kinds of communications (roads, railways, boats, enterprises, institutions). 
Secondly, it would be good to promote the three parts’ knowledge in people, territory, economy, 
society, traditions, etc. It is very important to be able to understand each other in order to work 
together and in favour of their sustainable development. 
Keywords:  cohesion policy; macro-region; sustainable development. 
 
 
INTRODUCTION  
In the pages below we are going to study the Macro-region RESOE (Regiones del Sudoeste 
europeo), which includes three different administrative divisions: the North of Portugal, Galicia 
and Castile and Leon. This new division would improve present CCAA, in Spain case and 
districts, in Portugal case. However, even though they have been for much time one’s back 
turned, this situation is not always this way, since they have many aspects in common. 
Although they belonged to different pre-Roman people, the romanisation achieved the first 
territorial, cultural and political unification. However, when Barbarian and Arab people burst into, 
the previous situation was modified. The Reconquest obtained a new temporary union, but then 
Galicia, Portugal and Castile split up from the Leon Kingdom. We consider this one the most 
important moment in the evolution because thenceforth each territory has had a path more or 
less different and individualized. 
In spite of that, they still keep common characteristics with regard to their culture and linguistic 
aspects. All of them speak Romance languages that come from the same language that was 
spoken in Leon Kingdom, when they split up. 
To their historical and linguistic similarity, it is necessary to add a physical similarity in natural 
aspects, and a socio-economic one in human and economic aspects. In fact, the border is 
political not natural. They share the main rivers or some mountains, as well as the climate. In 
the same way, their environment is hardly ever different, excepting the continentalisation inland. 
However, with regard to socio-economic aspects, we can find some differences, but between 
areas more than between countries. The most important differences we can find are between 
central areas and border areas, more backward and deprived ones. It is true that it is necessary 
to distinguish also between coastal and inland areas. 
Nevertheless, the bigger differences are because there are two countries concerned, Spain and 
Portugal, with weak relationships for ages, with punctual trade relations around the border. We 
consider this macro-region a great opportunity of development for the NW of Iberian Peninsula.  
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This paper is organised in some parts. The first of all is about European regional policy and its 
influence in territorial cooperation. The next part is about macro-regions inside the EU. The 
main part is a reflection about this new macro-region, its opportunities and its expectatives. 
Lastly, we will suggest some conclusions we have obtained. At the end, we present the 
bibliography we have used in this paper 
EUROPEAN REGIONAL POLICY 
The EU, today composed by 27 countries and around 500 million inhabitants, it is not a uniform 
territory. Inside, it is possible to find great contrasts between from ones regions to others, not 
only in a physical way, but also in a socio-economical way. Thereby, the European Region 
Policy tries to solve European territorial unbalanced. 
European disparities are more and more important in each enlargement, since 1957 when 
disparities hardly exist to nowadays with enormous disparities between ones and others. To 
avoid this, since EU has been enlarging upon the South and the East, a European regional 
policy has been necessary. 
 
A view over the European regional policy: a brief history. 
In a first stage, as we have said, regional policy did not exist because it was not necessary for 
the first countries, but in the seventies it is already needed for the first time in 1972 during Paris 
Conference, and after the first enlargement. 
The European Regional Policy began truly in 1975. The European Council established a 
European Regional Development Fund (ERDF) the 18th of March of 1975 when the Regulation 
(EEC) nº 724/1975 was adopted. Also was created a Committee of Regional Policy. However, 
more than a European policy is a national policy where each country has a power base. 
In 1979 there is a change. The policy has some orientations and some priorities to be 
coordinated. A system of membership fee is adopted. Each State Member has to show a 
Regional Development Program to obtain resources. 
The Regulation (EEC) 1987/84 directed regional policy to 1988 when Community Programmes 
were created. These programmes are concerning some countries at the same time. Obviously, 
it is an advance. 
In 1986 Spain and Portugal came in the EEC. This is an important year because the regional 
policy became more important. The Single Act entered into force in 1987. This instrument 
progressed in internal trade and cohesion policy. In fact, it is said to reduce «disparities 
between the various regions and the backwardness of the least-favoured regions».  
Maastricht Treaty goes more deeply into economic and social cohesion. In particular, the same 
article is rewritten in order to emphasize its meaning, and it includes rural areas like a type of 
the least-favoured regions. Also the Cohesion Fund is created. The countries beneficiaries are 
Spain, Portugal, Eire and Greece. 
In nineties there is a new great change. INTERREG is coming into scene. This initiative 
increased cross-border cooperation, but with an important national influence. Their projects are 
centred in infrastructures. Despite all critics we can do it, that initiative set the basis to posterior 
actions. 
In 1994 INTERREG II started as an improved continuation. During the next stage, 2000-2006, 
INTERREG III is seeking strengthen European economic and social cohesion. As a  part of that, 
cross-border cooperation constituted the most important issue. Inside of Spain case, “the larger 
financial assignation to Spanish-Portuguese border answered to geographical and socio-
economic characteristics of boundary area”[6]. 
 
Trans-border cooperation. 
According to regional policy website, cohesion policy encourages regions and cities from 
different EU Member States to work together and learn from each other through joint 
programmes, projects and networks. 18 
There are many forms to work together and learn from each other, but one of the most 
important is cross-border cooperation. Cross-border cooperation is important because there is a 
close relationship between cross-border regions and the periphery. According to this, «national 
borders should not be a barrier to the balanced development and integration of the European 
territory» [3]. In particular, there are 52 cross-borders programmes with a wide range of issues, 
like for example, 
• Encouraging entrepreneurship 
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• Improving joint management of natural resources 
• Supporting links between urban and rural areas 
• Improving access to transport and communication networks 
• Developing joint use of infrastructures 
• Administrative, employment and equal opportunities work. 
The situation of border areas is perfectly explained in the next paragraph from Comunitation 
2004/C: «The isolation of border areas has been of a double nature: on the one hand, the 
presence of border cuts off border communities from each other economically, socially and 
culturally and hinders the coherent management of eco-systems; on the other, border areas 
have often been neglected under national policy, with the result that their economies have 
tended to become peripheral within national boundaries.» [3]  
To cross-border areas, the elimination of borders could improve substantially citizens’ economic 
and social situation. However, the Community has found it necessary to develop  [1] 
- Common and cross-border regional and urban planning 
- Common and cross-border regional and municipal planning in some areas such 
as environment, energy and water supply, sewage disposal, etc. 
- Cross-border cooperation about planning.  
Anyway cohesion policy should help forward the development and the structuring of cross-
border regions. For that, cross border cooperation has two levels [1] 

 Multi-regional cooperation, with regard to regions with common problems and 
objectives, 

 Cross-border cooperation stricto sensu, about local communities, those try to improve 
the management of actual resources in both sides of the border. 
EU has had some initiatives to improve border areas. EU runs to a single market and just has a 
simple European currency. According to this, border areas would disappear in a more or less 
near future. 
Nevertheless, cross-border regions are complex and they need some help to be able to adapt to 
new situation. Thus, the initiative INTERREG arose to prepare these kind regions to Europe 
without borders. As we have just seen, there have been three stages in INTERREG. In a first 
stage, transport networks have been developed, while the second part was an improved 
continuation of the previous, but with a great contribution to European construction, according to 
Heredero [6]. INTERREG III was more complex. It had three strands, but the main was the first, 
relative to cross-border cooperation, whose purpose was «cross-border cooperation between 
neighbouring authorities» in order to «develop cross-border economic and social centres 
through joint strategies for sustainable territorial development»[3] 
After INTERREG initiatives have changed in favour to a new system based on a truly European 
policy because resources become from EU and EU manages them. The new policy, the 
cohesion policy 2007-2013, pretends a more simplified and effective functioning. It is called 
European territorial cooperation and it has three territorial fields: cross-border, inter-regional and 
trans-national cooperation. This new policy focuses on cross-border regions as areas whose 
development and cooperation is needed in a globalized world. 
 
 
MACRO-REGIONS AS ADMINISTRATIVE UNIT IN THE EU. 
Baños distinguish three types of regions [1]: 
• Coastal regions, where the more important activities are fishery, tourism and harbour 
activities. 
• Terrestrial regions, with traumatic borders as results of wars. 
• Cross-border regions, which are regions with as economic as cultural and geographical 
common characteristics, but they belong to different member States administrative and 
politically. 
The last type is the type we are referring to. We have just seen European regional policy briefly. 
Now we are going to go deep into cross-border regions, where cohesion policy takes place. 
Cross-border relationships are conditioned by its geographical proximity and contiguity, by its 
common problems and its common solutions. 
Inside a Europe –European Union– without borders, the concept of region must be wider, 
without brakes caused by borders. According to this, some neighbouring regions have had a 
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close relationship since decades. This type of relationship is the origin of macro-regions, but in 
EU they are called Euroregion or Euregio. A Euroregion is in its original, «a cooperation 
arrangement among adjoining local authorities belonging to different nation states located close 
to a nation state border» [PERMANN]. Euroregions usually have, according to Perkmann, a 
council, a presidency, working groups and a common secretariat. 
The first experiences have occurred inside Nordic countries in the fifties. In 1952 the Nordic 
Council was created, and then Scandinavian groupings were constituted. The countries, which 
were concerned, were Denmark, Norway, Finland, Sweden and Iceland. A few later, in 1962, 
Helsinki Treaty was its legal frame. It defines different fields of cooperation between 
stakeholders. There are some examples, like Öresundskomitén, Nordkalottkommittén or 
Kvarken Council. [*] 
The most important example is EUREGIO [8, 9, 10], which is established on the German-Dutch 
border in 1958. It is actually the first formal one. Enschede (Netherlands) and Münster and 
Osnabrück (German) are the largest urban centres included. Its main aim is the improvement of 
local infrastructures. It is based on the association of municipalities. Its cooperation was 
increased in 1966 when a workgroup and a Secretariat were created in order to canalise 
cooperation in both sides of the border. 
Euro-regions were continued between Switzerland, France and Germany around Basle in Regio 
Basiliensis. This macro-region pretends an integration process along the river Rhine. There are 
more experiences too along the Rhine basin, such as Rhein-Waal, Rhine-Meuse, Ems Dollart, 
Rhein-Maas [8, 9, 10], but none in Southern Europe. 
Cooperation policy has made possible this kind of association in more parts. The EU has 
favoured and prompted macro-regions. In this way, INTERREG initiatives have been an 
example and cross-border cooperation, inside cohesion policy is a continuation. Furthermore, 
there are some community laws to develop them.  
In addition, the Committee of the Regions was established in 1994 for two reasons: 
1. About 75% of EU legislation is implemented at local or regional level, and 
2. The Committee of the Regions encourages the involvement of all elected levels of 
government in the decision-making process, bringing Europe closer to its citizens. 
With Maastricht Treaty, the Committee of the Regions became more important, but under 
Lisbon Treaty its role is increased even further, due to be one of the defenders of the principle 
of subsidiarity. It should be consulted where the Treaties so provide and in all other cases, in 
particular those which concerns cross-border cooperation. 
Perkmann wondered whether cross-border regions are a new type of region [8, 9, 10], but it 
depends on the case studies. In fact, they are more and more popular: each year there are 
more Euro-regions. These Euro-regions or, more widely, macro-regions should be defined. 
Thus, the macro-region is said to be «an area including territory from a number of different 
countries or regions associated with one or more common features or challenges», according to 
the Committee of the Regions. 
No doubt it improves present divisions and it introduces a new concept in our minds: the 
concept of membership of European Community or European Union. This is important 
nowadays because the idea of Europe is in crisis, and, we, Europeans, need a strong Europe to 
survive in a globalized world. 
 
THE MACRO-REGION RESOE: OPPORTUNITIES AND EXPECTATIVES. 
The case study of this paper is the macro-region RESOE. No doubt it is not a macro-region in 
the same way that EUREGIO, with a long experience, but it could be important in the SW of 
Europe. 
Spain and Portugal have been a strange neighbours for centuries, as it is said above. However, 
since both of them became member Sates of EEC, they were required to each other in order to 
obtain resources, to improve its situation, and so on. But, the fact was they are totally unknown 
to each other, at least people from one country hardly know something about the other.. 
INTERREG has been possible to face initiatives altogether but only these initiatives have been 
concerned NUTS III (territorial units for statistics) beside the border: Pontevedra. Orense, 
Zamora and Salamanca in Spanish side, and Viana do Castelo, Braga, Vila Real and Bragança 
in Portuguese side. Now, macro-regions can affect regions besides NUTS III, i.e. wider areas 
that make possible bigger cooperation and better planning. 
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The Macro-region RESOE (SW regions of Europe) is located in the NW of Iberian Peninsula. 
The NW of Iberian Peninsula is quite diverse. There are some regions with a common history in 
the past, but a weak relationship in the present. Borders have been, in the same way we have 
just said above, on the one hand, a factor of isolation, and on the other hand, a factor whose 
result has been a peripheral economy. But, also, we can find developed areas, but not next to 
borders. However, during last years, some infrastructures have been developed, although too 
slowly, and as a result of INTERREG. 
In fact, the EU has been a developed factor in both countries, Portugal and Spain. But to 
achieve greater cooperation, an improvement, European territorial cooperation acquires legal 
status. Thus, in September 2007 has been approved two operational programmes, ‘Atlantic 
Space’ and ‘SW of Europe’ where Spain and Portugal are included. Also, in October 2007 the 
European Commission approved a European territorial cooperation programme for cross-border 
cooperation between Spain and Portugal for the period 2007-2013. It is possible to locate in 
these operational programmes the beginning of the new macro-region we are studying. 
 

 
Figure 1: Map of location of Macro-region RESOE. 
 
The macro-region RESOE is concerned two CCAA (autonomous communities): Galicia and 
Castile and Leon in Spain, and North in Portugal. The distribution is as follows: 
 

Table 1: Surface of Macro-region RESOE. 
CCAA Surface  
Galicia 29.574 Km2

Castile and Leon 94.225 Km2

Norte 21.278 Km2  
TOTAL 145.077 Km2

 
The Spanish part is bigger than Portuguese one. In particular, the surface is more or less the 
same as Galicia’s part, but the other CCAA is bigger than the other altogether. Castile and Leon 
is actually the biggest “region” of EU, but it is formed by two regions, Leon and Castile. This, 
that could be found trivial, it is an important issue because the new macro-region is nearly the 
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ancient kingdom of Leon, but in it, Asturias was also, and Castile did not exist or it was 
independent. 
In addition, we find more logical the presence of Asturias because the group would be a whole. 
Also, NUTS introduce a new concept of region and Asturias and Cantabria would be inside the 
new macro-region. With these, the macro-region would fill the whole NW of Iberian Peninsula, 
with natural boundaries –the sea– in the North. 
Anyway, Macro-region RESOE has a great number of opportunities and expectative. All of them 
need a series of actions aimed at bridge-builders in two side of Spanish-Portuguese border. No 
doubt there important centres like Porto, A Coruña, Vigo, Valladolid, but also many others with 
great opportunities whether the macro-region works well. 
 

 
Figure 2: Macro-region RESOE. 
 
However, there are many authorities in both sides that have to reduce their influence. It is 
important to deal with all of them. There 8 NUTS III in Portugal and 13 in Spain, a wide number. 
The distribution is as follows: 

 
Table 2: Nuts III and municipalities 

NUTS III Municipalities
A Coruña 94 
Alto Tras-os-Montes 14 
Ave 8 
Ávila 248 
Burgos 371 
Cávado 6 
Douro 19 
Entre Douro e Vouga 5 
Grande Porto 5 
León 211 
Lugo 67 
Minho-Lima 10 



 
 

691 
 

Orense 92 
Palencia 1191 
Pontevedra 62 
Salamanca 362 
Segovia 209 
Soria 183 
Támega 15 
Valladolid 225 
Zamora 248 

 
This is a macro-region with a short history. In October 2010 was signed a memorando to 
become a macro-region. We consider this moment a very important moment because the cross-
border region has been improved in favour a real region with some regions in both sides of the 
border concerned. 
This future macro-region has more than 9 million people. In a populated Europe, this is a few 
population, but in a area with great depopulated and aging problems, with a low density, this is 
a important population. Indeed, there are areas with a very few population and others with great 
levels of urbanisation. In the middle, there are many little villages, near ones to others, and with 
transport networks to be improved and communicate one side to another in along the border. 
Also, the whole area needs many resources to develop this great macro-region, and why not, it 
is necessary more people. INTERREG has been the beginning and cross-border territorial 
cooperation is the continuation. The nature and its natural protected areas can help to develop 
and to change the image of two sides, and also they can attract people to settle in this new 
euro-region, with a large path made and another to make. 
 
 
CONCLUSIONS 
A new type of division has born in the NW of Iberian Peninsula. But, there a long way to walk 
together to become a true macro-region. There are many macro-regions, or euro-regions, inside 
EU with a large history, but with deep relationships between stakeholders. 
Spain is different, and in this case, this expression is true and an truly handicap to change the 
people’s mentality.  
It is formed by three administrative division that have to work together as many other places 
have just do it. EUREGIO  is an example to follow. There many authors who have write many 
papers about it and their conclusions should be considered [1, 6, 8, 9, 10] to develop a cohesion 
policy in this area.  
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ABSTRACT 
The rehabilitation of abandoned mining fields is perceived by locals as of great value to 
nurturing the sustainable development of socio-economically depressed regions, given this 
represents the main characteristic of most regions home to abandoned mines. One way of 
contributing towards the success of such rehabilitation projects is to evaluate their total 
economic value. In this paper we discuss the use of a contingent valuation methodology as the 
more appropriate to estimate the total economic value that the rehabilitation of the abandoned 
S. Domingos Mine will definitely generate. We seek to provide a preliminary discussion of some 
key aspects essential to designing a convincing stated preference methodological framework, 
enabling us to further estimate a valid and reliable money measure for the total benefits of 
rehabilitation process. Such money measure should be an additional incentive towards the 
commitment of local authorities and stakeholders towards the project and the overall 
acceptance and recognition of its environmental and social value (besides the more obvious 
market economic value) by society. Furthermore, the elicitation of the non-market benefits of 
rehabilitation is useful during the Cost-Benefit Analysis project phase, enabling public 
authorities to take truly sustainable local development decisions promoting development in 
accordance with the Triple-Bottom-Line framework.   
Key Words: Contingent Valuation; Mine; Non-Marketed Benefits; Rehabilitation.  
JEL classifications: Q51, Q56, R58. 
 
INTRODUCTION 
Governments are often left with liabilities for abandoned mine rehabilitation due to the effective 
process of such contaminated sites implies expensive undertakings, complex technological 
solutions, the involvement of local authorities and the input of many other differentiated 
stakeholders, and the acceptance and recognition of the rehabilitation project by society. 
Overall, rehabilitation is perceived by locals as of great value to nurturing the sustainable 
development of socio-economically depressed regions, given this represents the main 
characteristic of most regions home to abandoned mines. The success of such rehabilitation 
projects definitely depends on the overall acceptance and recognition of their total economic 
and social value by society in conjunction with the commitment of local authorities and other 
stakeholders. One means of contributing to success is estimating all the monetary benefits, 
particularly non-marketed social and environmental benefits, generated by rehabilitation 
projects for such contaminated sites. In this paper, we propose and discuss some key 
preliminary questions for using a contingent valuation methodology to estimate the non-market 
benefits of the abandoned S. Domingos mine rehabilitation project. We begin by characterizing 
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the scope of intervention, defining the rehabilitation project and the marketed and non-marketed 
benefits that are expected following successful project implementation. Furthermore, the 
theoretical monetary measure for non-marketed social and environmental benefits is 
ascertained and an empirical methodology for its estimation proposed. A contingent valuation 
stated preference approach seems most appropriate for this purpose. After a literature review of 
the empirical applications of stated preference approaches for valuing the benefits of 
abandoned mine field projects, the main steps necessary to apply a contingent valuation to the 
S. Domingos mine rehabilitation project are set out. For each step, particular aspects emerging 
from the empirical application to the S. Domingos mine are discussed with some solutions put 
forward for more effective empirical application. We expect to obtain a convincing preliminary 
stated preference methodological framework that will further enable us to estimate a monetary 
measure for the non-market social and environmental benefits that the S. 
Domingos rehabilitation project will provide. This monetary measure represents an additional 
incentive towards the commitment of local authorities and stakeholders to the project and the 
overall acceptance and recognition of its environmental and social value (besides the more 
obvious economic value) by society. In addition, the monetary environmental and social benefits 
can be used during the phase of the rehabilitation project Cost-Benefit Analysis phase thus 
helping public authorities take truly sustainable decisions and thereby promote real sustainable 
local development.  After this Introduction, in the Experimental Part, we first characterize the 
scope of intervention and define the rehabilitation plan. Then the overall expected benefits will 
be ranked and stakeholder’s perceptions presented. Finally, the expected rehabilitation project’s 
benefits will be linked with the concepts of welfare and total economic value, in order to define 
the monetary money measure that will be used to evaluate the value that society attributes to 
non-market benefits of the rehabilitation plan. In Results and Discussion we defend Contingent 
Valuation Method as the more adequate valuation technique for estimating the rehabilitation 
value of the plan and describe the method’s phases before discussing some preliminary 
aspects arising from its application to the particular context of S. Domingos Mine. Finally, we 
present our conclusions. 
 
EXPERIMENTAL PART 
One must be aware that the task of getting a money measure for measuring the impacts that a 
mine rehabilitation project causes on local welfare is not straightforward. Firstly because there 
are several rehabilitation actions implemented in different time periods and not only one. The 
actions will be applied to a significantly large and environmentally degraded area, triggering a 
network of impacts that will cause changes in the ecosystem and related functions. These 
environmental improvements will create new development opportunities to the local populations, 
thus enhancing local social welfare. Changes in the local population’s welfare will be triggered 
by the benefits generated by the uses that local society will make of the rehabilitated mining 
area. Some of these benefits are easier to evaluate because they are market based. However 
others like the non-market benefits, sometimes far more important than the former are more 
difficult to monetize. In order to get a money measure of the changes in local welfare generated 
by the rehabilitation plan, several phases must be accomplished like: the characterization of the 
intervention area and the definition of the rehabilitation plan; the description of the benefits that 
the rehabilitation plan is supposed to generate and the assessment of the perception that the 
stakeholders  have over them; the designing of a linkage between those benefits, the social 
welfare, and a theoretical money measure which enables their measurement in monetary terms; 
and finally, the definition of a valuation technique enabling the estimation of the non-marketed 
benefits.         
  
The Intervention Area: S. Domingos Mine 
The São Domingos mine is located in the Baixo Alentejo Province in southern Portugal, on the 
left bank of the Guadiana River (Figure 1). It is surrounded by three remarkable urban centers: 
the cities of Mertola (17 km), Beja (district center, 65 km) and Serpa (36 km). It is close to the 
Spanish frontier and not far from the international touristic region of the Algarve (136 km), Évora 
(UNESCO heritage – 142 km), and Alqueva Dam (81 km), Europe’s largest artificial lake. The 
entire area occupies 450 hectares, equivalent to approximately 450 football pitches. S. 
Domingos occupies a valley that extends from the Tapada Grande and Tapada Pequena dams, 
passing at the confluence with the Mosteirão river, and following the mining railway as far as 
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Pomarão harbor on the Guadiana River (Figure 2). The soil is thin and shale is abundant. The 
climate is Mediterranean, with long, luminous, hot and dry summers with temperatures rising to 
more than 35º Celsius, and slightly rainy, soft and short winters.  
Geologically the S. Domingos mine is at the heart of the Iberian Pyrite Belt (IPB). The IPB 
extends from Spain across the entire Baixo Alentejo province. The IPB is classified as a 
Metallogenetic Province1 and a member of the European Network of Mining Regions2.  The 
main S. Domingos output was copper and the processing of cupriferous pyrite as a basic source 
of sulphur [42].  
Historically, the operation of the mine is very ancient dating from the Chalcolithic Age (the 
Copper Age) more than 4,000 years ago through to 1966 when it was abandoned due to ore 
depletion [7]. The first period of excavation occurred perhaps during the Copper Age by the 
Carthaginians and Phoenicians. The second is the Roman period where the production of 
copper was intensified on a large scale. Romans engaged in intensive exploitation operations 
for over 385 years (12-397 AD) and using ore extraction technologies that significantly altered 
the environment and the landscape of the region. [2] refers to one of these technologies, the 
ruina montium, described by Pliny. The technology consisted of damming a large quantity of 
water. From time to time, the dam was opened and the water frenetically gushed out along 
gullies and galleries or over rock previously partially disassembled. The strength of the water 
dislodged the rock by throwing stone against stone and thus causing the takedown of large 
quantities of rock. 
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Two different extraction processes were used. The first comprehended open pit exploitation by 
means of a single cut (the corta).  The corta covers an area of 42,000 m2 to a depth of 120m 
from where 3 million m3 of soil was removed. This operation ceased in the 1880s. The second 
was an underground extraction process involving a network of galleries and wells were dug. 
The wells, located at about 400m below the level of superficial circulation, were used to suck 
contaminated air from the interior of the mine. The copper and pyrite extracted was transported 
to the treatment factory in Achada do Gamo. Extraction was not the only activity at the S. 
Domingos mine. Incineration processes in closed ovens were used to extract sulphuric acid. 
 

Figure 1: S. Domingos Mine location 
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company. It was to become the more important employer in the entire Alentejo, revolutionizing 
the region social-economically and profoundly affecting the regional development of that time. 
Located in a region with a very low density population, no other relevant economic activities 
apart from low income level agriculture, fishing and smuggling, S. Domingos became an 
industrial centre with influence in the regional government. The mine’s closure in the 1960s 
constituted a severe blow for the region. Currently, S. Domingos is subject to extensive 
desertification, with an incipient level of economic activity and an aging resident community with 
some social problems. The current mine landscape strongly reflects the impact of alterations 
produced by industrial exploitation over a period in excess of a millennium. Besides some well 
conserved facilities like the manager’s houses, the English palace, the church and the worker’s 
houses, the area is sprinkled with ruins. From the environmental point of view, the current S. 

Closed ovens were used instead of open pit 
incineration process (as in Rio Tinto), in an 
attempt to avoid the disastrous environmental 
damages caused by the emission of highly toxic 
gases like SO2, As, Sb and T1 to the fauna and 
flora of the region as well as compensation paid to 
owners of polluted fields [7]. 
Associated with the mining works, several facilities 
were built including an autonomous new mining 
village - S. Domingos -, clean water reservoirs, 
cementation tanks, sulphur factories, a network of 
channels for the evaporation of acid waters, a 
railway to transport the ore and a harbor 
(Pomarão) on the Guadiana River. The new urban 
center was built for the thousands of workers 
employed by the mining complex. It included a 
market, several food stores, a church, a hospital 
and one pharmacy, a cemetery, police and military 
headquarters, management housing, stables and 
barns. The railway was the second ever built in 
Portugal and it was disassembled after the mine’s 
closure. Along the 15 km of railway line, several 
workshops were built to supply the train with coal 
and water, together with several railway stations 
including S. Domingos Mine, Moitinha, Achada do 
Gamo, Telheiro, Santana de Cambas, dos Bens, 
Salgueiros and Pomarão, the latter near the 
harbor. Also built were four kilometers of tunnels, 
embankments, many small culverts and 
aqueducts in what constituted one of the most 
important investments ever made in the region. S. 
Domingos became a big, autonomous industrial 
village, and the biggest Portuguese mining 
company. It was to become the more important 
employer in the entire Alentejo, revolutionizing the 
region social-economically and profoundly 
affecting the regional development of that time. 
Located in a region with a very low density 
population, no other relevant economic activities 
apart from low income level agriculture, fishing 
and smuggling, S. Domingos became an industrial 
centre with influence in the regional government.  
S. Domingos became a big, autonomous industrial 
village, and the biggest Portuguese mining  
 

Figure 2: S. Domingos Mine Area Map  [37] 
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Domingos landscape is a unique portrait of the consequences of the intensive extraction and 
treatment of 25 million tons of ore for over a century. Waste mining materials like slag heaps 
and smelting ashes are spread across the area. The mining wastes are estimated to be around 
32 Mton and contain toxic substances including Zn, Pb, Sb, Cu, As, Hg and Cd [4]. Several 
open slag dumps surround many of the ruined infrastructures. The waste mining material types 
take on fundamental importance because of the particular chemical characteristics of IPB ores. 
These undergo through sulphide oxidation processes accelerated by contact with water, leading 
to the production of highly concentrated acid fluids (or acid mining drainage – AMD) [7]. This 
AMD disperses in water, soils, and sediments, giving rise to high levels of ecosystem 
contamination. The networked acid water evaporation channel system, built during the 
operational period, also affected the constitutions of soils in some areas. All around the 
industrial areas of Achada do Gamo and Moitinha, several lagoons were dug by miners to 
enable slag from the mine to settle.  The S. Domingos brook, the principal water stream in the 
area, flows from the S. Domingos mine through the slag dumps and tailings, originating the 
AMD and carrying it into the Chança dam, whose waters are used for human consumption and 
irrigation. In spite of the dangerous environmental impact the dead mine poses to the 
environment, the fact is that the type of mining exploitation undertaken in S. Domingos, 
combined with the waste mining materials deposited and associated contamination, combine to 
form a very particular industrial landscape of unique characteristics and potential.  
 
The S. Domingos Mine Rehabilitation Project 
The S. Domingos mine represents an important Portuguese cultural heritage both because of its 
long historical past and especially its more recent industrial legacy of the last 150 years. The 
large area covered by the mine, the mining processes used to extract the ore (pyrite, copper, 
zinc, blende, chalcopyrite and galena) and to produce sulphur, gave rise to an uncommon 
industrial landscape. The particularities of the environmental landscape, the ruins of the 
industrial mining complex, together with the characteristics of the S. Domingos urban centre, 
denote great potential for cultural tourism activities (for more detailed information, see Sardinha 
[42]. This potential is even greater should we consider the privileged geographical location of S. 
Domingos. It is very close to three important urban centers (Mértola, Serpa, Beja), near Évora 
(UNESCO’s World Heritage) and the Algarve, 200km from Sevilla (Spain) and 250km from the 
capital (Lisbon). It is integrated into the Guadiana Natural Park and not far from either the 
Alqueva Lake and the Natural Park of Costa Vicentina (located by the Atlantic Ocean, in the 
southwest of Portugal). The size of the area has the potential for generating substantial direct 
economic benefits like new short-run and long-run jobs in economic sectors increasingly in 
demand in global markets, as is the case with tourism based activities.  
Any income generated by new jobs will circulate throughout the Alentejo’s economies, creating 
new secondary jobs, improving and strengthening the diversification of the regional economy. 
The increasing economic performance will add to tax revenues for local and regional 
governments and overall earnings as well. Despite all its recognized potential, the area has not 
been yet submitted to a sustainable development plan integrating the three main vectors of a 
triple-bottom line based sustainable development strategy including environmental remediation, 
social improvement, and economic growth.  
In Portugal, the state was held accountable for the rehabilitation of abandoned mine-fields 
including S. Domingos. Rehabilitation “seeks to repair damaged or blocked ecosystem 
functions, with the primary goal of raising ecosystem productivity for the benefit of local people” 
[6]. It differs from Restoration (both in sensu strictu as defined by the Society for Ecological 
Restoration or in sensu lato as defined in [6] in that the last one seeks to conserve or recover 
the ecosystem structure and dynamics to its initial state previous to the human intervention. 
Ecosystem rehabilitation is therefore the process of restoring the ecosystem’s functions and 
components lost due to human activities or natural disasters, but without seeking to recover the 
original ecosystem state. To implement the projected rehabilitation actions, the Portuguese 
state created a state-own enterprise – EDM – and granted it a concession for the design and 
implement of the environmental rehabilitation that may lead to socio-economic enhancement of 
the existent abandoned mining fields. The environmental rehabilitation that EDM wants to carry 
out in S. Domingos is based on one main aim: the environmental rehabilitation of the earlier 
extraction and industrial zone, which EDM expects will also contribute indirectly to the social-
cultural requalification of the entire S. Domingos area, including the existing urban zone, by 
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creating the momentum by means of promotion actions that can stimulate the appearance of 
parallel projects with positive impacts. The area of intervention is the overall 450ha area 
occupied by S. Domingos mine.  
In light of the technical appraisal produced by EDM thus far, the minimization of acid effluents 
will combine cost-efficient environmental and landscape rehabilitation actions. Those actions 
will include the rehabilitation of the drainage system and associated soils, the reforestation of 
some areas, the confinement of heaps, the implementation of a system for the treatment of acid 
mine drainage and for environmental monitoring. 
A first intervention phase has already taken place in 2004/2005 in which areas of greatest 
accident risk were closed off and signposted. It is easy to conclude that should the EDM’s 
rehabilitation succeed, positive changes in the local ecosystem’s functions and related 
landscape are to be expected. These should also generate additional benefits to society, thus, 
EDM’s rehabilitation program may generate a local Pareto improvement. Considering the extent 
of the intervention area and the characteristics of the EDM’s rehabilitation plan, one can count 
on benefits of different sorts, impacting on different stakeholders located in different 
geographical locations. Table 1 summarizes and categorizes the general bundle of benefits that 
are expected to arise from the EDM’s rehabilitation of the ecosystems damaged by the mining 
activities, by applying the ecosystem3 service typology defined by the Millennium Ecosystem 
Assessment [32], considered to be the most appropriate for our purposes4. But other types of 
classification were also added [21] to complement the MEA typology. Throughout this article, we 
generically refer to the S. Domingos mining area as an ecosystem heavily operated on by man 
and where the environment, landscape, and material signs of human activity deeply interact to 
constitute a single environmental and cultural unit. 
Accordingly to Table 1, the MEA defines ecosystem services as the social benefits provided by 
ecosystems. Such benefits are classified into four categories: provisioning services; regulating 
services; habitat services; and cultural and amenity services. Provisioning services refer to the 
tangible, material outputs from the ecosystem that society uses in different manners: as food 
(fish, plants, game, and fruits), water (for drinking, irrigation, cooling, leisure, and water 
transport), raw material (fibers, timber, fuel wood, fertilizer, and fodder), genetic and medicinal 
resources (for crop improvement, medicinal purposes, or research), ornamental, education, and 
research resources. Regulating services are those produced by the ecosystem itself, 
functioning to guarantee its own survival and resilience. Besides such living supporting benefits, 
regulating services act as regulators of the quality of the air, soil fertility and water purification, 
and by providing flood and disease control, waste treatment, and others. Habitat services 
sustain the overall ecosystem services. Ecosystem functions that supply provisioning and 
regulating services are the same as those providing the living conditions that support ecosystem 
biodiversity including human ways of life. Finally, cultural and amenity services include the 
aesthetic, spiritual, and psychological non-material benefits people obtain from contact with the 
ecosystem’s landscapes and those related with recreation and touristic activites.  
The environmental rehabilitation of areas spoiled by earlier mining involves a range of actions 
that manipulate the ecosystem in such a way that ecosystem’s functions and related services 
may be gradually improved. In the current project phase, we do not have the information to 
categorize exactly which of the S. Domingos ecosystem services will be affected by the EDM 
rehabilitation program, nor the physical dimension of the impacts. Nevertheless, we believe we 
can say that the rehabilitation plan will have a positive local impact and so improvements to S. 
Domingos ecosystem services are to be expected. The expected first positive impacts effects 
will be environmental, enhanced by the control of the soil and water pollution (first column of 
Table 1). Actions such as the drainage system and associated soil works, the confinement of 
heaps, and the implementation of a system for the treatment of acid mine drainage may 
positively contribute to improving services like: water provisioning; the recovering of the 
hydrological net functions; erosion prevention; to recovering soil fertility; to improving biological 
control. The expected second positive effects are related with the previous. Pollution control 
together with the reforestation action, may contribute to enhance lansdscape improvement and 
the rehabilitation of the indigenous fauna and flora thus creating conditions to meliorate the 
supply of: provisioning services (food, raw materials, genetic, medicinal, or ornamental 
resources); regulating services (pollination); habitat services. Social, cultural and economical 
effects are to be expected. Some may be direct and arise simply from the enjoyment of the 
peculiar S. Domingos landscape like recreation, aesthetic information, or cultural experience. 
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Others like tourism activities or even the strength of these services have great potential for 
being concretized although with a great level of risk and uncertainty because they will be 
dependent from the local initiative for designing and implementing cultural projects like a 
museum site related with archeology, or the rehabilitation of the remaining railway for tourism 
purposes. 
Environmental rehabilitation plans for large spoiled areas by early mining similar to that of EDM, 
will positively affect many different people, both public and private entities, and institutions. The 
following methodological step will be the identification, enumeration, characterization, and the 
identification of the stakeholder’s perceptions towards the rehabilitation plan.  
 

Table 1: Typology of ecosystem’s services potentially generated by the rehabilitation program 
Type of Rehabilitation 
EDM’s Actions [Sardinha 
et al 2010]  

Types of Ecosystem 
Services that may be 
affected directly  by the 
intervention 

Types of Ecosystem Services that may 
be affected indirectly  by the 
intervention 

 
Environmental 
Rehabilitation actions 
 
Rehabilitation of the 
drainage system and 
associated soils; 
Reforestation of 250 ha; 
Confinement of heaps; 
Implementation of a 
system for the treatment 
of acid mine drainage.  
 
 
 
 
Moderation of the water 
pollution effects;  
Moderation of the soil 
pollution effects. 
 
 

Provisioning Services 
 
Water 

Provisioning Services 
Food                                                         
Raw Materials 
Genetic Resources 
Medicinal Resources 
Ornamental Resources 
 

Regulating Services 
  
Contribution to the 
recovering of the 
hydrological net 
functions; 
Contribution to erosion 
prevention; 
Contribution to 
recovering soil fertility; 
Contribution to 
improving biological 
control.  
 
 

Regulating Services 
 
 
Contribution to improving pollination 

 Habitat Services 
Contribution to improving Life Cycle of 
Migratory Species; 
Contribution to improving genetic 
diversity. 

Social Cultural Promotion 
actions  
Promotion of a museum; 
Promotion of projects to 
analyzing the 
rehabilitation of the 
remaining railway; 
Promoting the lauching of 
an environmental 
interpretation programme 
 
 

Cultural, Amenity 
Services 
Aesthetic Information 
Opportunities for 
Recreation  
Inspiration for Culture, 
Art and Design 
Spiritual Experience 
Information for Cognitive 
Development Education 
and Research 
 

Cultural, Amenity Services: 
strengthening and improvement 
Aesthetic Information 
Opportunities for Recreation and 
Tourism 
Inspiration for Culture, Art and Design 
Spiritual Experience 
Information for Cognitive Development 
Education and Research 
Enhancing and strengthening of social 
coalition 

 
 
Relevant stakeholders5 have already been identified by the research team and questioned 
about what they expect from the rehabilitation plan, by means of semi-structured interviews. 
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The resume of the semi-structured interview’s contents are presented in Table 2 where 
stakeholders are organized by groups using a sustainable  development framework  [33] and 
where it is possible to see the topics which they mentioned more frequently and consider of 
greater concern. In the environmental rehabilitation dimension, the water and soil quality is the 
concern more frequent in all the groups, while landscape as a space appears to be more 
relevant for interest groups and for end-users. The cultural regeneration dimension is another of 
the issues more addressed within the regulatory entities, interest groups and expert groups.  
 

Table 2 : Discursive dimensions and categories in the semi-structured interviews for each 
stakeholder’s group and organized in accordance to the framework [33] 

 G1 (N=10) 
Regulatory 
entities 

G2 (N=9) 
Interest 
groups 

G3 (N=2)  
Property 
owners 

G4 
(N=6) 
Experts 

G5 
(N=7) 
End 
users 

Total 
(N= 
34) 

% 

Environmental reconversion      
Landscape as space 3 4 1 1 4 13 38,2 
Water and soil quality 6 7 1 3 7 24 70,6 
Biodiversity 1 2 0 1 0 4 11,8 
Cultural regeneration        
Social identity  4 7 1 5 3 20 58,8 
Landscape as a place 7 6 1 4 4 22 64,7 
Cultural events 2 4 0 0 4 10 29,4 
Social revalorization        
Public safety 6 3 0 1 1 11 32,4 
Livability/? 7 4 1 1 5 17 50,0 
Education/? 0 1 0 2 1 4 11,8 
Economic 
revitalization 

       

Multifunctional territory 3 3 1 3 4 14 41,2 
Driving economic 
activities: tourism 

9 9 2 6 7 34 100,0

Community 
reinforcement 

       

Empowerment 1 2 0 2 2 7 20,6 
Ownership and 
responsibilities 

5 7 2 1 3 18 52,9 

Strategic reframing        
Integrated planning 7 6 2 6 5 26 76,5 
Funding strategies 4 2 1 0 0 7 20,6 
Territorial 
competitiveness 

6 7 2 4 6 25 73,5 

 
Considering the social revalorization dimension, the category livability stands out, especially 
among the regulatory entities and end-user groups and the public safety appears to be more 
important to the regulatory entities and to some interest groups. It is also possible to see that 
the economic revitalization dimension is referred by all stakeholders owing to the widespread 
perception of tourism having the most potential to become an emergent driving economic 
activity.  
Many other institutions and people are going to be impacted to a greater or lesser extent by the 
rehabilitation of the S. Domingos mining area. For instance, the local and regional populations 
might benefit from usage of the mining area for tourism and cultural purposes. These economic 
activities will create jobs, wealth, and retain population. Cultural based tourism enables the 
improvement of infrastructures and the integration of the local population. Locals will also 
benefit indirectly from the improvement in regulation ecosystem services: a better environment 
improves property values, enhancing the ability of local economic interests to locate businesses 
and raise families. Other stakeholders such as tourists or regional governments geographically 
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close to the S. Domingos area, including the districts of Beja and Évora as well as adjoining 
Spanish entities, will also benefit from mine rehabilitation.  
The diagram in Figure 1 clarifies the relationship between the expected benefits from EDM’s 
intervention and the components of well-being6. The findings reported in Table 2 allow us to 
conclude that the set of EDM project rehabilitation stakeholders is composed of many different 
individuals and organizations, some with different perspectives on what issues are more 
relevant to the project. This heterogeneity is not unusual in complex interventions like that of 
EDM’s in S. Domingos, the principal consequence associated being greater complexity in 
monetizing the overall expected benefits. Some may be generated in the short run as a direct 
result of the execution of the program itself; mainly economic benefits like job creation and 
increasing local demand for goods and services. The others are expected after the end of the 
requalification program.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: The Relationship Between EDM Intervention and  Welfare 
 
These are a fuzzy set of long run benefits differing in nature, involving various degrees of 
uncertainty and risk. Some of this uncertainty and risk comes from the lack of complete 
information as is the case with environmental rehabilitation actions. Firstly, because there is a 
lack of knowledge about the way they function and secondly because there is also a lack of 
sufficient environmental indicators to credibly quantify the real impacts of rehabilitation actions 
on ecosystem conditions and trends. As for the socio-economic benefits, the uncertainty and 
risk derive from the fact that their magnitude is highly dependent on the stakeholder’s 
involvement and compliance with the main objectives of the S. Domingos mine rehabilitation 
program.  
 
Defining a Money Measure for the Non-Market Benefits of Rehabilitating S. Domingos 
Mine 

Direct Improvement 
Natural Capital 
(water, soil 
quality, fauna 
and flora); 
 

Indirect Improvement 
i f

INTERVENTION: 
 
EDM Rehabilitation 
Programme ⇒ 
Environmental 
Actions ;  Socio-
Cultural Promotion 
actions 

Human built 
capital (mining 
heritage; 
infrastructures; 
buildings)  

Positive 
Changes in 
natural 
ecosystem ⇒ 
changes in 
ecosystem 
services 
(provisioning, 
regulating, 
cultural)  

Positive 
Socio-
Economic 
Changes 
(indirectly 
induced by 
EDM 
actions) 

Improvements in the 
constituents of welfare(6): 
 
• More security (personal 

safety; secure mining 
access; secure resource 
access – water);   

• More basic material for 
a better life (more 
suitable local 
livelihoods; better 
infrastructures and 
access to goods and 
services); 

• Health (psychological 
improvements 
associated with greater 
“joie de vivre”); 

• Better social relations 
(more social cohesion; 
strength of social net-
works  

Greater Freedom of choice 
and action ⇒ 
More opportunities to 
achieve what population 
(stakeholders) value doing 
and being ⇒ improvement 
to social-dynamics  
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Economic valuation is a way to value a wide range of individual impacts and to assess the well-
being deriving from the requalification of S. Domingos. The valuation process expresses in a 
single unit (not necessarily, but typically a monetary unit) the disparate components of well-
being, making them intelligible and comparable to the costs of intervention. As changes in utility 
cannot be measured, economic valuation is based on the monetary benefits arising out of 
usage of the environment’s services. The utilitarian based approach to evaluation ensures the 
value of a restored S. Domingos mining area7 stems from a number of ways depending on how 
individuals engage with the mining area. The approach is based on the fact that locals may 
benefit (or gain satisfaction or utility) from the use of S. Domingos recovered area (including the 
overall built capital), either directly or indirectly, in the short run or in the long run. Although 
economic valuation attempts to translate benefits into monetary units, this does not mean that 
marketed benefits, whose values are directly assessed through market prices, represent the 
only factor taken into consideration in the valuation process. On the contrary, the valuation 
process aims to monetize not only the benefits that enter markets but all the others that are 
non-marketed. The concept of Total Economic Value (TEV) [35] is a framework largely 
deployed to disaggregate individual utility into different components of well-being and benefits.  
To apply TEV, ecosystem services are classified according to how they are used. TEV’s 
taxonomy and terminology varies from analyst to analyst but broadly includes Use Values and 
Non-Use Values. Use values are derived from usage of ecosystem services by individuals, and 
Non-Use values refer to the value people may gain from knowing that the ecosystem persists 
even if not intending to use it either in the present or in the future. Use Values include Direct 
Use-Value, Indirect Use-Value and Option Value. Direct Use-Value includes the benefits from 
consumptive uses (either for the individual’s own consumption, final consumption or 
intermediate production consumption) of natural resources (e.g. game, fish, timber, plants, 
water, etc.), and the benefits from non-consumptive uses (e.g. the enjoyment of recreational 
and cultural amenities, or spiritual benefits). It further includes Vicarious Use-Value addressing 
the possibility that an individual may gain satisfaction from pictures, books, or broadcasts of 
natural ecosystems even when not able to visit such places. Direct Use–Values broadly 
correspond to the Provisioning and Cultural Services MA taxonomy (see Table 1). Indirect Use-
Values include the benefits arising from the use society makes of ecosystem functions like 
watershed values (e.g. erosion control, local flood reduction or regulation of stream-flows) or 
ecological processes (e.g. fixing and recycling nutrients, soil formation, cleaning air and water, 
carbon sequestration). These benefits correspond to the MEA’s Regulating and Supporting 
Services category. Finally, Option-Values derive from preserving the option of using the 
ecosystem’s services in the future when they cannot be used in the present by oneself. The 
overall MEA Provisioning, Regulating and Cultural Services may be part of Option-Values 
where some individuals do not intend to use them in the present, but want to preserve the right 
to use them in the future. Non-Use Values (or Passive Use Value) include benefits some 
individual may have in knowing that the ecosystem exists and persists even if they never will 
use it. This value category includes two other sub-categories: the Existence and the Bequest 
Value. The Existence value (or Intrinsic Values) reflects the moral, ethical, ecological, religious, 
or philosophical satisfaction felt by an individual from knowing that the ecosystem survives 
unrelated to current or future uses. The Bequest Value reflects the individual’s altruistic 
satisfaction from knowing that the environment will be recovered and preserved for their heirs. 
Non-Use Values may be part of MEA Cultural Services. 
Figure 2 provides a diagram detailing the relationship between the TEV’s taxonomy of use and 
non-use values and the MEA’s services concept. In this paper, we seek to estimate solely the 
monetary non-marketed benefits. This includes estimating the Cultural and Amenity services 
(tourism, recreation, leisure, educational, scientific, etc.) resulting from direct use, option use, 
bequest use and intrinsic value, and Regulating and Supporting Services. Using a broader term, 
we aim to estimate the non-market value of the requalification of the S. Domingos mining area. 
Following the Hicks [22] and Kaldor [24] generic economic definitions of value, the economic 
value of an improvement of some ecosystem and subsequent improvements in ecosystem 
services, is the amount of money an individual would pay or be paid to be as well off with the 
ecosystem or without it. Thus, economic value is an answer, mostly expressed in monetary 
terms (but not  
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necessarily), to a carefully defined question in which two alternatives are being compared. The 
answer (the value) is very dependent on the elements incorporated into the choice, which are 
basically twofold: the object of choice and the circumstances of choice ([25]. Following Mäller’s 
[29] [30] basic model of individual utility, one can define welfare measures related with changes 
in the ecosystems and related services: where services are objects of choice, then a change in 
the quality of environmental amenities matters to the individual. Then the changes must be 
shown either in the individual preference function or in a constraint. The non-market benefit 
measure is obtained via a utilitarian model. Let  be a well-behaved utility function of 
some individual affected by the rehabilitation mining project where U denotes the level of utility 
(satisfaction, well-being) of the individual, x is a vector of marketed goods and services, and q is 
a vector of non-marketed environmental and cultural benefits. The individual wants to choose 
the optimal quantity  that maximizes his/her utility being constrained by his/her budget 

restriction  where  is the market price of the i marketed good belonging to x. 
The solution for the maximizing problem is the set of the individual’s ordinary demand functions 
for the market goods denoted . Substituting the ordinary demand functions in 
the individual utility function, we attain the individual indirect utility function, denoted by 
d .  
This function represents the set of maximum utility (or well-being) the individual can benefit, 
given his/her utility function and budget restriction.  The individual monetary measure of the 
change in q represents the change in the individual’s utility from the initial environmental state 
q0 to the final environmental state q1, while prices and income remain constant at the initial 
levels. If the environment change is positive i.e. where q1 > q0 (which is what is expected from 
the rehabilitation of the mine area) then individual utility will rise by 

. The positive change in individual utility can be translated into 
monetary units through two welfare measures. These welfare measures applied to non-market 

TEV 

Use-Value Non-Use Value 

Direct Indirect Option 

Benefits 
arising from 
the use of 
primary 

d

Provisioning 
Services: 
Timber; food; fresh 
water; ornamental 
activities; etc. 
Cultural Services: 
Recreation; Leisure; 
Tourism; Science; 

Benefits 
arising from 
future use of 
primary 

d

Benefits arising from 
the use of secondary 
services  

Regulating and 
Supporting 
Services: 
Carbon storage; 
Air/water 
purification; 
Soil formation; 
Erosion control; 
Life support system; 
Natural hazard

Bequest Existenc

Bequest; value 
for future 
generations

Provisioning 
Services: 
Timber; food; fresh 
water; ornamental 
activities; etc. 
Cultural Services: 
Recreation; 
Tourism; Science; 
Education 
Regulating and 
Support Services: 
Carbon storage; 
Air/water 
purification; 
Soil formation; 
Erosion control; 
Life support system;

Intrinsic Spiritual, 
Religious, Ecological, 
Ethical principal 
based values 

Cultural /Amenity 
Services: 
Scenery/landscape; 
Community 
identity/integrity 
Spiritual/Religious Value; 
Wildlife/Biodiversity

Figure 2   TEV Taxonomy and MA’s Ecosystem Services (adapted from TEEB [45]) 
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transacted objects of choice, as is the case of ecosystem services, were first proposed by Mäler 
[29] [30] as an extension of the standard theory of welfare measurement related to market price 
changes formulated by Hicks8. The first measure is the maximum amount of money the 
individual is willing to pay to secure the improvement, i.e. the Willingness to Pay Compensated 
(WTPC) money measure. This is the amount of money the individual has to pay to secure the 
right of having access to the additional benefits and is provided by the equation 

. The second measure is the minimum amount of 
money the individual is willing to receive to make him give up on the improvement, i.e. the 
Willingness to Accept Equivalent (WTAE) money measure. This is the amount of money the 
individual wants to receive to make him/her as satisfied as he/she could be with the 
improvement and is given by the equation . As we 
ignore the individual’s utility function to attain the measures, we have to use the theoretical 
duality between the indirect utility function and the individual’s expenditure function.  The 
expenditure function denotes , representing the minimum expenses incurred by the 
individual to buy a bundle of quantities of marketed products, that make him/her satisfy a 
previously set level of utility. Because of the aforementioned duality, 

, where  is the vector of individual compensated demand 
functions for the marketed products.  Therefore the formulae to reach the two welfare money 
measures associated with an improvement in the utility associated with an improvement in q,  
after the  expenditure function are: 
 

       (1) 
And  

      (2) 
 

In equations (1) and (2) the term    is the derivative of the expenditure function with 
respect to q, where t = 0 refers to the initial level of utility (at the current state of S. Domingos 
area) and t =1 the final expected level of utility after the change in q (after the requalification 
plan). Such a derivative gives the marginal value of the change in q and is equal to the income 
variation that is just sufficient to maintain utility at its initial level t = 0 (in the case of  
money measure) or final level t =1 (in the case of  money measure,). WTP/WTA are the 
fundamental, individual monetary measures in economics for non-market TEV.  
As changes in ecosystems provide flows of services (or of use and non-use benefits) over a 
time path, the TEV associated to the ecosystem improvement will be equal to the discounted 
sum of WTP/WTA over the individuals affected for those benefit flows instead. By applying the 
inter-temporal utilitarian approach, we may estimate the non-market TEV for the positive 
changes in an ecosystem generating a flow of amenities over a relevant period of time T by 
simply summing up the present value of the single-period welfare measures by the following 
equation: 

              (3) 
whose continuous version is:  

       (4) 
Where: ρ is a subjective rate of time preference assumed to be positive; TEVt is the estimate of 
the aggregated TEV for the relevant affected population (N) by the changes at the moment t 

and is obtained so that  being  the mean (or median) of individual’s 
WTP/WTA. Having thus defined the money measure, one easily concludes that to estimate the 
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TEV of the requalification plan of S. Domingos mining area after equations (3) or (4), one must:  
i) ascertain the individual WTP/WTA for the S. Domingos change; ii) to choose a subjective rate 
of time reference - ρ ; and iii) to define a relevant period of time T during which it is assumed the 
change will generate social benefits to the population. In this paper, we are interested only in 
discussing how we can identify the individual WTP/WTA. 
  
The Contingent Valuation Method (CVM) 
CVM is one of the most popular valuation techniques for estimating the value of goods and 
services that do not exist in markets9. It was first described by Bowen [10] and Ciriacy-Wantrup 
[12] [13]. They propose the use of specifically structured questionnaire surveys for valuing 
social goods like beautification of landscape (Bowen) or collective, extra-market goods from soil 
conservation (Ciriacy-Wantrup). However, the first empirical work was only done by Davis [17]) 
one decade later. Bohm’s work [8] played a key role in demonstrating the reliability of CVM 
money measures; he proved that the potential strategic behavior problem arising from the 
aggregation over individual’s benefits might not be as important as Samuelson [41] had earlier 
pointed out. Further theoretical and empirical works (like those of Randall [39], among others) 
developed the field over the 1970s, strongly contributing towards the improvement and 
acceptability of the method among academics and politicians. In 1980, the method was 
unreservedly recognized by the USA federal government as an important tool for supporting 
judicial decisions, by recognizing its use (among other valuation techniques like the Travel Cost 
Method, for example) for valuing the welfare changes arising from environmental disasters in 
the text of the Clean Water Act (1972) and of the Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act (CERCLA) (1980). The second half of 1980s was crucial in 
terms of proving the credibility of CVM and its popularization in the USA and other European 
countries. Two important works are especially credited for such popularity, Cummings et al. [14] 
and Mitchell and Carson [34] with the latter contributing towards the generalization of CVM 
beyond environmental economics and welfare. During the 1990s, a series of relevant 
environmental disasters renewed discussion over the real reliability of the valuation method. 
With the intention of once for all proving the reliability of the method for monetizing 
environmental impacts beyond any doubt, the National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) asked a specifically formed committee of experts chaired by the Nobel prizes Kenneth 
Arrow and Robert Solo to provide their evaluation. One of the main outputs of the committee 
was the well Known NOAA Report [5] where CVM’s credibility, validity, and reliability were 
clearly recognized, and a number of guidelines proposed to improve the quality of subsequent 
empirical applications.  
Currently, the method has vast applications far beyond the scope of environmental valuation 
impacts and is largely recognized as the only means enabling the elicitation of values for fuzzy, 
not well known and likely to vary across individuals (stakeholders) services (benefits) [9]. 
Furthermore, CVM is the only existing valuation technique that generates one money measure 
for non-use values. Such distinctive characteristics ensure CVM is the only existing valuation 
technique one can apply for getting the S. Domingos rehabilitation plan’s non-market monetary 
value. More specifically, CVM is the only method that enables us to ascertain the individual 
WTP/WTA non-market values given in equations (3) and (4).  
Studies concerning the welfare valuation of the rehabilitation of degraded mining fields are few 
but all of them applied CVM or refer to this technique as being the more appropriate for eliciting 
the rehabilitation benefits. Examples in the literature are [15], [1], [16], [28], [43], [44] or [36].  
[15] make a fairly general analysis providing information about the monetary benefits of mined 
land reclamation and the valuation methods that can be used for such purposes. [1] carried out 
a contingent valuation approach for appraising the social benefits arising from a reclamation 
project of a vast landscape area destroyed by mining pits to the north of the city of Cottbus, in 
Brandeburg, Germany. [16] focuses on the application of environmental valuation methods in 
mining. [28] report a contingent valuation study to value the economic benefits of Lusatia 
Region, a post-mining lake-district in East Germany. [43] used a CVM’s probit model based 
approach to determine the perceptions of risk regarding airborne mine dust and radon and the 
effect that these perceptions had on the valuation of residential properties impacted by these 
substances. [36] used a CVM not to estimate the benefits triggered by some rehabilitation plan, 
but to estimate instead the cultural bias through the valuation of environmental resources 
threatened by copper mining on the island of Dominica.   
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CVM approaches are based on stated preferences for directly evaluating the individual‘s 
WTP/WTA for a non-market change. The basic idea of the valuation technique is to recreate a 
contingent, hypothetical market for eliciting individual WTP/WTA for alterations in welfare 
associated with any change in the quantity or quality of the environment, by simply asking 
people by means of questionnaires. 
Therefore, CVM is basically an interview technique where the questions in the questionnaire try 
to recreate a hypothetical market. A classical CVM application is applied in nine steps. Firstly, a 
clear characterization of what we want to evaluate must be made and presented to the 
interviewee supported by graphical means. Secondly, the definition of the relevant population 
whose welfare is going to potentially change must be made. The third step deals with the 
simulation of the hypothetical market’s basic features including: i) what quantity of the non-
market good is going to be evaluated and what is the alternative to the proposed change; ii) 
when is the good or service going to be provisioned; iii) and which of the welfare monetary 
measures WTP or WTA is going to be used. In the four steps, the type of interview must be 
chosen: personal interview, telephone interview or mail interview. The fifth step deals with the 
sample definition and in the sixth, the questionnaire is set out. In the seventh step, interviews 
are held before, in the eighth step, individual answers are exploited in order to build up a 
consistent database. Finally, as the last step, the median or media WTA/WTP is estimated as 
their sensitivity to the socio-economic and demographic determinants analyzed.  
The use of CVM to estimate the theoretical economic measures to quantify the TEV of non-
market services has been one of the most fiercely debated issues within environmental 
economic valuation literature over the last twenty years. One of the most debated issues has 
been the validity and reliability issues to CVM welfare measure estimates, in terms of how 
closely they actually represent an accurate measurement of the real value. The closer the real 
values are to the estimated, the more accurate the valuation method is. If WTP/WTA were 
observable, there would be no problem. But given they are not, it is then necessary to use other 
complex criteria and “rules of evidence” to assess accuracy. In measurement, accuracy means 
the reliability and validity of data analysis used for the valuation framework(10). A number of 
guidelines have been developed to assume CVM credibility, validity, and reliability [38] [5].  The 
most important are related to the presentation of adequate information over the object of choice 
(i.e. the environmental change), the context of choice, the choice of a credible (hypothetical) 
payment mechanism and the use of a referendum format. In presenting the object of choice to 
the interviewee, the level and type of the expected provision of the environmental attributes 
“with or without intervention”, and if there are undamaged substitute commodities, must be 
presented very clearly. The researcher must previously determine which and how 
environmental services affect the individual’s non-market value. This can be done by using 
techniques such as focus groups or by simply talking with the stakeholders. On defining the 
context of choice, it is important to explain what is the extent of the hypothetical market by 
informing respondents of how and when the environmental change will occur, and about the 
decision rules in the use for such provision e.g. if by majority vote or by individual payment.  
The choice of a credible (hypothetical) payment mechanism is very important. Taxes, property 
taxes, sales taxes, entrance fees, changes in the market prices of goods and services or 
donations to special funds are the more commonly used. Finally, the referendum format is the 
only elicitation format that is, under certain circumstances, incentive compatible. Detractors 
argue that respondents provide answers inconsistent with basic assumptions of utilitarian 
rational choice and non-corresponding to their real WTP. Defenders acknowledge that early 
applications suffered from many of the problems critics have noted (see [34]); however, 
recognition is required of how more recent and more comprehensive studies have dealt and 
continue to deal with those objections (see [11]. As a matter of fact, the CVM’s welfare 
estimates are particularly affected by several types of biases (see for instance [34] and [3] for a 
comprehensive definition of the biases and of the more current practices used in empirical 
research to avoid them or subtract there effects). Such biases arise from the way the CV 
application is applied. There are several types of biases: the choice of the true value for the 
environmental change: WTP or WTA?; biases related with elicitation formats; information 
biases; anchoring biases; vehicle bias; hypothetical biases. Detractors argue that the existence 
of embedding effects provide answers that are not theoretically consistent. The embedding 
effect refers to several interrelated regularities in contingent valuation surveys like insensitivity 
to scale and scope, the sequential and sub-additive effects. These types of effects happen, 
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firstly because welfare measures like WTP are sometimes much less dependent on the quantity 
of the environmental service provided than it theoretically should be (insensitivity to scale and 
scope). And secondly because, when more than one environmental service is being evaluated 
by the same survey, the WTP for a particular one often depends on its position in the sequence 
of public goods (sequential effect). Finally, the sum of WTP for individual changes often 
exceeds the WTP for a composite change in a group of public goods (sub-additive effect). 
Some CVM critics see the embedding effect as evidence for non-existent individual preferences 
for the public good but an individual warm glow effect instead, created by the survey process 
itself. In spite of all the difficulties arising from the implementation of a valuation technique as 
complex as CVM, the NOOA Panel recognized that the method is grounded firmly in economic 
theory and that CVM’s welfare estimates are valid and reliable. They recommend CVM 
researchers to follow a set of guiding principles [5] defined by the Panel, to guarantee the best 
valuation practices, theoretically consistent and empirically reliable. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
We aim to apply a CVM approach to pursue two main objectives. Firstly, we wish to assess the 
induced social welfare change associated with the rehabilitation of S. Domingos’s abandoned 
mine field; i.e., we seek to appraise whether society as a whole will be better off after the project 
than it was before it. And, secondly, we wish to assess the determinants of the individual’s 
stated WTP/WTA for the rehabilitation program.  
We found the CVM approach to be the most appropriate because of the large project area and 
the sort of projected rehabilitation actions that are expected to increase the flow of several 
services arising from the improvement in the mining environment and in the built mining capital.  
The major part of the expected post-project services basically consists of non-use services such 
as option-values to secure the use of the mining field for development, indirect values 
associated with the use of secondary environment functions, values associated with direct 
usage of the mining environment, or non-use values. These varieties of benefits are expected to 
affect the welfare of many different stakeholders.  
CVM is the only existing valuation technique enabling the estimation of market and non-market 
values affecting many different individuals with different expectations and perceptions regarding 
the rehabilitation mining field scenario. Our main aim is to estimate the non-market values of the 
rehabilitation project. To achieve the task, NOOA’s guidelines are taken into consideration in 
order to ensure estimated welfare measurements through the CVM technique are valid and 
reliable by diminishing to the greatest possible extent the effects of the several sources of 
biases.  
In that CVM is a mainly questionnaire based technique, its design, the description of the 
contingent scenario to be valued, and the formulation of the questions related to the 
hypothetical market are crucial to obtaining reliable and robust results. In this section, we 
enumerate the several key questions we shall have to answer during the phase of questionnaire 
design and application in order to ensure appropriate welfare money measures for the 
rehabilitation of the S. Domingos mine. Table 3 summarizes those main questions. 
 Our study is still at its very beginning. Currently, a qualitative approach is under development to 
characterize the stakeholders and to elicit their attitudes and opinions towards the project and 
further local development. These practices will allow us to understand the social and political 
attitudes of the populations regarding the S. Domingos mine, the rehabilitation project itself, and 
the level of credibility it enjoys among locals. These are important steps previous to the 
questionnaire design. They provide information enabling us to identify the relevant population 
and to design a reliable sample; to describe the scenario that is going to be valued; to formulate 
the hypothetical question; and to choose a credible payment vehicle.  
Thus far, several existing factors have already been identified that will affect the choice of the 
relevant population, the sample, and the questionnaire design. First, S. Domingos inhabitants 
have a special and emotional attitude towards the current state of the mine.  They tend to be 
critical about both the mine owner’s and central government’s role in the mine closure process. 
The region has economic and social issues and they look at the environmental rehabilitation of 
S. Domingos as an opportunity for improving the conditions and even creating a momentum that 
eventually leads to sustainable local development with tourism as the main activity. Most 
stakeholders recognize a local potential in tourism based development. Therefore, they are 
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cautious regarding the environmental rehabilitation actions, if such actions destroy the specific 
and unique scenic characteristics of the S. Domingos mining landscape.  
To more clearly identify the impacts of the rehabilitation actions, a life-cycle assessment (LCA) 
is being implemented to help us identify and quantify (where possible) which are the main global 
environmental effects of the rehabilitation serving to define scenarios of development. There will 
be different direct and indirect impacts and therefore some 
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Table 3 : Questionnaire design and Implementation 
Questionnaire 
Implementation 
and design 

Content Aspects to be considered CVM Related Biases to be Avoided 

Questionnaire 
implementation 

 
To define the 
relevant 
population and 
choose the 
sample  

 
 
Define the population that is going to be affected 
by the rehabilitation plan. 

 
The reliability of the elicited values 
depends on the survey design 
elements, such as sample size and 
interview format 

 
 
       Sample Bias 

 
 
Questionnaire 
sections 

 
 
 
 
 
Warm-Up 
Questions 

 
 
 - Description of the survey goal: guaranteed 
anonymity; research purposes only; 
 
 - Questions regarding the local population degree 
of familiarity with the problems arising from the 
abandoned S. Domingos mining fields (both 
environmental and social-economic); 
 
 - Questions for appraising how informed and 
involved the respondents are with respect to the S. 
Domingos rehabilitation plan. 
 

• - The greater the level of 
respondent familiarity with the object 
of valuation, the greater the success 
of the CV study: more familiarity and 
involvement ⇒ more reliable WTP 
answers (Munro and Hanley, 2001); 
• - Before undertaking the 
CVM study, it is important to engage 
in some media sessions to inform the 
population about the rehabilitation 
project; 
• - Preparatory interviews or 
focus groups techniques and pre-
testing of preliminary questionnaires is 
highly recommended. 

 

 
 
 
 
 
 
The Contingent 
Market Scenario 

- Clear, comprehensive, and short description of 
the object of valuation: what is to be valued (the 
area) and how much is it going to be enhanced 
(the multiple plan values: historical, scenic, 
ecosystem, social, development; 
- What is the alternative to the rehabilitation 
project to be valued: other rehabilitation projects 
with different scenarios?; the status quo? 
Separate rehabilitation actions that may fall under 
the responsibility of the mining company(1)  if any, 
from others paid for by state funding;  
When will the project be finished? 
The project is entitled to whom? 

• To facilitate the design of the 
contingent-scenario, environmental 
impacts should be extensively 
enumerated and their effects 
measured whenever possible – life-
cycle assessment? (2) 
• - The same prescription for 
the Socio-Economic impacts.  
• - The scenario must be read 
by the interviewer and illustrated with 
some displays containing maps, or 
other visual materials. 
• - It is very important to inform 
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respondents about the project finish 
date and which entities are entitled.  
• - Pre-testing of preliminary 
questionnaires is highly 
recommended. 
 

The hypothetical 
market 
mechanism 
explanation 

 
Payment vehicle; 
 

 
Pre-testing of preliminary 
questionnaires is highly 
recommended. 
 

 

 
 
 
 
 
 
The Elicitation 
Question 

 
 
 
- What welfare measure? WTP/WTA (3) 
 - Open question or referendum format (3) with or 
without boundaries, with or without follow up 
question? 
- A “do not know” answer should be considered. 
 
 

The choice of the elicitation question 
format depends on the financial 
restrictions on CV survey 
implementation, and between the 
incentive compatibility question and 
the efficiency level (Haab and 
McConnell, 2002; Freeman III, 2003).  

 - Hypothetical biases: this problem 
arises when respondents lack the 
incentives to reveal their true WTP ⇒ 
respondents should believe their 
opinions will be considered. 
- Strategic Bias: free-riding and over-
pledging ⇒ to use incentive 
compatible question formats, like 
dichotomous choice or iterative 
bidding. 
- Instrumental bias: question ordering 
and wording; the interviewer should be 
neutral; 
• Anchoring bias; 

 
 
 
 
 
Additional 
Information 

 
 
Needed to reach conclusions about result 
reliability: what are the determinants of elicited 
individual WTP?  

- To be theoretically valid, 
elicited individual WTP should display: 
positive income elasticity; be positively 
correlated with the level of education 
and negatively correlated with age. 
- WTP is also correlated with 
individual attitudes: where individual 
consider S. Domingos rehabilitation is 
an exclusive task for the government 
or the mine company, WTP will be 
lowered.   

 

(1)  Most probably, populations will not be willing to pay for actions that fall under the responsibility of the mining company.(2)   If the project is going to 
generate a fuzzy set of different benefits, the contingent scenario to be evaluated may be a foundation. (3) NOOA Panel Recommendation.    

Questionnai
re sections 



 
comprehensive identification of them will be an important tool to help us in defining the 
contingent scenario to be valued. 
Several preliminary questions and conclusions may be put forward after our initial, very 
preliminary contacts. The first is that the relevant sample population should include not only S. 
Domingos inhabitants but also regional habitants from Beja District and Évora District; ideally 
the relevant population should include the Spaniard district neighboring S. Domingos (because 
they are directly affected by the water pollution, and because they usually visit the region for 
tourism purposes), and the Lisbon, Setúbal, and Faro Districts (potentially these are the origin 
regions of the tourists expected to visit S.  Domingos). However, financial restrictions lead us to 
only adopt a more conservative relevant population. The second conclusion is that the sample 
and the questionnaire must be constructed in such a way as to avoid a great number of protest 
responses. In fact, the social-economic characteristics of the research area’s inhabitants and 
the economic crisis that currently affects the country lead us to conclude that the probability of 
getting a high number of NO responses to our WTP question during the phase of the 
questionnaire may be high. One way to decrease such  probability is to previously probe the 
populations about: what they think of the rehabilitation project; what are their expectations 
towards the rehabilitation benefits; if they are willing to pay some amount to secure those 
benefits, how much and how long. The rehabilitation includes different actions, which will 
generate many different direct and indirect types of values triggered throughout different periods 
of time. The existence of several levels of uncertainty associated with the concretion and the 
dimension of those values must also be taken in to account. Besides this, the population’s 
perception of the rehabilitation benefits may also be considered. Probably we will be forced to 
conclude that the rehabilitation plan generates a fuzzy set of values. Plus there is still some 
uncertainty amongst the population about the property rights of different entities in the Mine. If 
there is a fuzzy set of values, and problems with the property rights of the plan, difficulties will 
definitely arise with the project’s acceptance by the populations, and with population’s 
recognition of its viability and concretion. One way to surmount such difficulties may be through 
the design of a contingent scenario where some entity (to whom the direct benefits of the 
project should be affected) will implement overall project rehabilitation (whose benefits would be 
generically defined in order to highlight the positive expected change in local welfare), instead of 
describing a complex rehabilitation scenario that might seem confused to respondents.  
S. Domingos is an economically depressed region inserted in a current national context of 
financial crisis. That poses a problem to the definition of the vehicle of payment: taxes are 
certainly a concept to be avoided. An alternative should be to ask the populations whether they 
are willing to contribute towards a financial fund to be run by the entity that has the property 
rights of the project (under strict supervision by credible external entities) and exclusively 
attributed towards the rehabilitation of S. Domingos.  
 
 
CONCLUSIONS 
The São Domingos mine is located in the Baixo Alentejo region in southern Portugal occupying 
an area of 450 ha, which is equivalent to approximately 450 football pitches. The main activity 
was copper and the processing of cupriferous pyrite as an elementary source of sulphur. 
Historically, mineral extraction on this site is ancient dating from the Chalcolithic Age (the 
Copper Age), more than 4000 years ago, through to 1966 when it was abandoned due to ore 
depletion. The mine’s closure constituted a severe blow for the region. Currently, S. Domingos 
has an incipient level of economic activity and an aging resident community. Nevertheless, local 
stakeholders demonstrated to be concern about revitalizing S. Domingos. From the 
environmental point of view, the current S. Domingos landscape is a unique portrait of the 
consequences of the intensive extraction and treatment of 25 million tons of ore for over a 
century. The waste mining materials like slag, heap dumps and tailings are spread across the 
area.  
The waste mining materials assume great importance in the IPB because of the particular 
chemical characteristics. They are very unstable, giving rise to highly concentrated acid fluids 
dispersed in water, soils and sediments, with high levels of ecosystem contamination. In spite of 
the dangerous environmental impact that the extinct mine has over the environment, the fact is 
that the type of mining exploitation used in S. Domingos, combined with the waste mining 
materials deposited and associated contamination, create a very particular industrial landscape 
of unique characteristics and potential.  
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EDM is a state own enterprise held accountable by the rehabilitation of abandoned mine-fields 
including S. Domingos. The environmental rehabilitation that EDM wants to carry on in S. 
Domingos is based on one main aim: the environmental rehabilitation of the earlier extraction 
and industrial zone; which EDM expects will also contribute indirectly to the social-cultural 
requalification of the entire S. Domingos area, including the existing urban zone. Considering 
the extension of the intervention area and the characteristics of the rehabilitation plan, one can 
count with benefits of different sort, marketed and non-marketed, affecting different 
stakeholders located at different geographical locations. Welfare money measures are a way to 
value wide range of individual impacts and to assess well-being from S. Domingos’s 
requalification. Particularly, they enable us to assess how much non-market benefits are to be 
generated by the rehabilitation plan (or the non-market TEV), being this our main goal. In order 
to assess the desired value estimate, a CVM will be applied and a number of guidelines 
developed to ensure as far as it will be possible the reliability and validity of the estimated 
money measure. For the case of S. Domingos, some particular economic, social, political, and 
demographic aspects are important for the design and implementation of the CV questionnaire 
and to guarantee data reliability.  
 
 
Endnotes 
(1) In accordance with the Encyclopaedia Britannica, a Mettalogenetic province is a geographic 
area characterized by a particular assemblage of mineral deposits or by a distinctive style of 
mineralization. The great belt of porphyry copper deposits that extends north from central Chile 
into Peru is another example of a metallogenic province. 
(2) The European Network of Mining regions aims to develop a European Partnership out of 
regional mining region partnerships and to improve regional sustainable development strategies 
in mining regions http://www.enmr.org/. 
(3)   In biology, an ecosystem is a system that includes all living organisms (several populations 
of animals and plants also call biotic factors) in a specific area as well as its physical 
environment (the abiotic factor) on which it depends. The biotic and abiotic factors function 
together as a unit. Ecosystems also include humans and their interactions with the physical 
environment (adapted from [19]. In ecological economics, ecosystems are natural production 
systems, producing natural services and goods that are used by society (stakeholders) directly 
and indirectly, generating benefits and therefore improving social welfare.  
(4)   There are several typologies to classify the set of ecosystem services. See [21]. 
(5)  By stakeholder we mean a person, group, or organization that has direct or indirect stake in 
an organization as they affect or are affected by the organization's actions, objectives, and 
policies.  
(6)   We used the Millennium Ecosystem Assessment definition of welfare constituents [31] [32]. 
 (7)   The Millennium Ecosystem Assessment uses the economic valuation framework to 
evaluate trade-offs between alternative ecosystem states, producing alternative quantities of 
services, resulting from alternative management decisions or human actions. Therefore, this 
valuation type may be policy relevant. This is one of the reasons we consider economic 
valuation to be an adequate framework to assess in monetary terms the rise in the welfare 
potentially provided by the rehabilitation of S. Domingos mining area.  
(8)  Analysis of this type of problem involving changes in either the quantities or the qualities of 
non-market environmental goods and services rather than changes in prices or income is often 
referred to as the theory of choice and welfare under quantity [23] [27]. 
(9)  You can get a very good picture of the theoretical and empirical history of CVM from [11]. 
(10)  See [34] or [3] for a comprehensive description of these methodological CVM problems 
and their potential effect upon estimates and [18] as well. See also [27] for a comprehensive 
survey of the literature on such issues.  
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In the early part of the past decade, Brazil's foreign direct investments (FDI) averaged $700 
million annually. Then, from 2004 to 2009, Brazilian FDI shot up to $14 billion a year on average 
and is on track to surpass $20 billion in 2010, according to SOBEET. With nearly $130 billion 
invested abroad, Brazil was ahead of other countries with large, robust economies as India and 
South Korea. Portugal is a part of this new trend. Brazil's position is among the 10 largest 
foreign investors in Portugal in 2010. From January to August 2010, the Brazilian investment in 
Portugal amounted to 1.82 billion euros, multiplying by ten the 181 million that had been 
invested in the same period of 2009. In this new context is EMBRAER, the third world’s largest 
aerospace company and installed in Portugal through the OGMA. This article aims to analyze 
the effects of EMBRAER investments on regional development. Firstly, we will address the 
current phase of the aviation industry worldwide. Secondly, the evolution of the company until 
its internationalization is the subject of analysis. Then, will hold the location of Portugal, through 
the study of empirical studies and EMBRAER motivations for installation in the Portuguese 
market, as the impacts on regional economy, the importance of spatial factors, among others. 
These investments may have a profound impact on economy by factors such clustering, 
improve the economic competitiveness and others benefits of both the country and the 
enterprise. 
 
 
1. The evolution of aviation industry since 1980s  
The commercial airline industry has always been particularly vulnerable to countries economic 
and political changes. It depends on the shrinkage / expansion of demand for air transportation 
and thus the economic performance of different countries and income distribution. The 
production of aircraft is determined ultimately by the tendency of markets, which is not always 
the same in different regions of the world. From 1984 to 2004, the airline industry has 
experienced two long periods of sustained growth, albeit with some crises, such as from the 
Gulf War: the first from 1984 to 1989 and the second from 1994 to 2000. Some of the factors 
responsible for growth in both periods were the revitalization of the economies in the world, 
liberalization of economies, increases in international trade, improvements in services of the 
airlines and the fall of the travel cost. The end of 2000, however, showed what happened next: 
the information technology sector was in crisis and most national economies began to slow their 
growth, many in danger of going into recession and airlines companies began to feel the 
recession effects. The terrorist attacks of September 11 have accelerated this process, throwing 
them in the most serious period of depression in its entire history. In the mid of 2002, many of 
the solid companies were in a state of bankruptcy. 
The market for the airline industry is divided, in general, between military and civilian categories. 
In the case of EMBRAER, its main market is the commercial aircraft with capacity of 120 seats, 
known as regional jets. It was in aircraft manufacturing of regional jets that EMBRAER has 
developed its competence. For jets above 120/130 passengers, the industry is represented by 
the duopoly of the American company Boeing and Europe's Airbus. There is also the market for 
smaller planes, so-called corporate jets, manufactured by companies such as Gulfstream, 
Cessna and EMBRAER itself. 
The regional aircraft market was dominated from the late 1990s to 2004, by Bombardier-
EMBRAER duopoly. The two companies have provided families of regional jets of high 
technological quality and great efficiency during the 90's. As a consequence, the demand 
increased in half of the decade, when the most Airlines recognized the opportunities offered by 
regional jets. This trend increased after the Sept. 11, resulting in a greater demand for regional 
jets as an effect of decreased demand for longer trading routes, paths leading to demand for 
commercial point-to-point, best served by smaller aircraft, more economical and more efficient. 
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The size of the aviation business chain is large. It encompasses not only the construction 
industry of aircraft of all sizes and for all civilian, commercial and military, but also the 
construction of all its components. 
There are thousands of systems, from the ultra-modern equipment for avionics, aerodynamics 
of the fuselage, landing gear to the decor and furnishings of the interiors. The industry supplies 
the airlines, corporate aviation and commercial air service as well as specialized cargo, mail, 
rescue, medical and others. These services require maintenance, overhaul and repair of 
aircraft, another segment of the chain. To meet all the steps, there are specialized services to 
businesses in training personnel for the entire chain, from pilots to engineers. The aircraft on the 
ground need the support of airport services, air navigation services and protection of flight, 
hangar, maintenance, refueling and agencies providing services like air cargo onboard power 
(catering). To address all the links, there are still a number of support services such as 
specialized consulting, finance, legal, insurance and specialized press. It should be noted here 
that were not mentioned in detail the activities for the military aviation aerospace. 
The trend of deregulation is important because of the high degree of internationalization of 
business of aviation companies. Both aircraft manufacturers, parts and accessories as the 
airlines are divided by several countries, especially the characteristic of oligopolistic 
concentration of business in a few companies. The manufacturers need to maintain presence in 
their markets not only by the aspect of selling, but primarily by the after-sales service, spare 
parts, aircraft maintenance, etc.. The differences in sales are not only the quality of the 
equipment but in serving the customer at the right product for each operator and business 
model. There are also numerous partnerships and alliances between companies, and mergers 
and acquisitions. Companies need to be attentive to the market and have the flexibility to adapt 
to changes quickly. The agreements to facilitate the use of national airspace on the cooperation 
agreements and elimination of legal barriers of diverse backgrounds to aim higher 
connectedness of firms in favor of 'global aviation business, "whose levels of complexity ranging 
from education and training highly specialized to the intense reliance on science and technology 
for development of new products are vitals in this industry. 
Both from the standpoint of the productive chain as the point of view of consumption of products 
and use of aeronautical services, this sector can be considered one of the more global by 
nature and specificity. 
Besides the drop in demand from terrorist attacks of 2001, then had to deal with stringent safety 
rules adopted since this incident. These difficulties were added to other factors such as low 
results in an era of greater deregulation and cost of labor rising, the impact of selling tickets 
electronically, rising fuel prices fluctuate unpredictably, climatic contingencies and, furthermore, 
public health issues. 
In this sense, the market converged to the following: 
(I) The airlines have turned into a business 'commodity', the result of demand for low 
cost transportation; 
(II) Access to information for direct sale was final and unprecedented, consolidated in 
the ability of consumers to look for 'bargains' surfing the electronic network; 
(III) Operating costs and manpower had to be cut to allow the company to adapt to the 
new configuration of the market; 
(IV) The pricing system of the largest and most traditional airlines, which remained the 
same since the deregulation of larde United States companies in 1978, had to be revised. 
In 2005, these trends continued, with the commercial aviation market to seek to recover from 
the crisis caused by the attacks of September 11. In 2007, with low-cost firms to gain more and 
more markets, together with the regional aviation, was an year with positive results. By late 
2008 when the global economic crisis hit in earnest, global airlines were awash in losses. 2009 
foi o pior ano do sector desde a Segunda Guerra Mundial. The International Air Transport 
Association or IATA (which represents 230 airlines or 93% of scheduled air traffic) estimated 
losses among global airlines for 2008 of about $16.8 billion, and another $11 billion in losses for 
2009. Mergers and acquisitions made big news in 2008 through 2010, as Iberia and British 
Airways Neste último ano houve uma recuperação, com as companhias aéreas a terminarem 
este ano ligeiramente acima dos volumes de inícios de 2008, mas ainda pressionadas por 
custos como os do combustível. 
 
 
 



 

718 
 

 
2. EMBRAER evolution and OGMA investment 
The link between Brazil and the aircraft industry had their origins from Santos Dumont, 
considered by many the inventor of the airplane. Their evolution is linked to the role of the 
military and state intervention under the aegis of "national development." The national security 
and defense, undertaken by the military (especially following the two World Wars in the first half 
of last century), would justify state intervention for the implementation of an aeronautical 
industry in the country. The role of aviation fell within the emerging thinking of a project of 
national integration that would create the means of connection between the poles of production 
and economic development to political and administrative centers, and the brazilian coast. 
Thus arise the Company in 1969 with headquarters in Sao Jose dos Campos (SP) as a natural 
result of this thinking. Their participation in international trade began in 1975, an year that 
EMBRAER significantly increased its foreign sales and in 1977 was able to sell planes to 
Europe and soon after to the United States. The company specializes mainly in mid-sized 
aircraft. However, in the late 1980s EMBRAER had serious problems of competitiveness, which 
few products as new companies were established in the international market. Moreover, the 
financial crisis of the state, hostile political environment, a little government investment in 
science and technology, and the end of the Cold War contributed to the worsening financial 
situation. Thus, under criticism, the company was privatized in 1994, while the government 
retains control of a "Golden Share". The EMBRAER privatized thanks to the state89 a period of 
the development of a range of skills that put the company at center stage of operations of the 
aviation industry worldwide and have become important global player in the global economy. 
The EMBRAER had expanded the scope of the performance of Brazilian diplomacy and 
institutional context of the country in some multilateral agencies in the external environment, 
giving rise to the plethora of representation in other relevant international forums. Structural and 
cyclical factors favor the rapid consolidation of the company in 
70s and early 80s. EMBRAER’s origins are linked with the creation of Aeronautics ITA 
(Aeronautics Technological Institute ) and CTA (Aeronautics Technological Center). 
 

Graph 1 – EMBRAER location in the world 
 

 
 
 

                                                      
 
 
89 Nero Moura, former Minister of Aviation, gives to Getulio Vargas brazilian president the credit for 
encouraging the  
aviation industry in Brazil. Experiments prior to the creation of EMBRAER was operated under the light of 
private sector initiatives, alongside the projects of the government or military from the late nineteenth 
century, expanding the vision focused on teaching and research institutions. In 1927, there were the two 
main airlines in Brazil: Varig and Condor Syndicate 
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Actually, EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Is one of the world’s main 
aircraft manufacturers, a position achieved due to the constant and determined pursuit of full 
customer satisfaction. Throughout its 40-year history, the Company has been involve in all 
stages of a complex process: design, development, manufacturing, sales and after-sale support 
for aircraft in the segments of commercial aviation, executive aviation, and defense. It has 
produced more than 5,000 aircraft that operate in 88 countries on five continents, and it is the 
market leader for commercial jets with up to 120 seats. EMBRAER manufactures some of the 
best executive jets in operation, and is now entering a new level in the defense segment. 
In Brazil, engineering, development and manufacturing activities take place in five industrial 
units located in the cities of São José dos Campos, Botucatu, and Gavião Peixoto, as well as a 
logistics center in Taubaté, all located in the state of São Paulo. At the present time, the 
Company is establishing three new industrial units abroad: one is located in the city of 
Melbourne, Florida, U.S.; and two are in the city of Évora, in the Alentejo region of Portugal. 
In order to provide after-sale support, EMBRAER has its own service centers and replacement 
parts sales in São José dos Campos, São Paulo, Brazil; Fort Lauderdale, Florida; Mesa, 
Arizona; and Nashville, Tennessee, U.S.; Villepinte (near Roissy – Charles de Gaulle Airport), 
France; and Singapore, as well as a specialized authorized service network located in several 
countries. In addition, EMBRAER maintains distribution centers for replacement parts and a 
trained technical staff in China for customer services in the region. For the global support of the 
Company’s activities, there are offices in São Paulo, São José dos Campos, Fort Lauderdale, 
Villepinte, Singapore, and Beijing. Graph 1 show the world EMBRAER location. 
Through a joint venture with EADS in which it holds a 70% share, EMBRAER controls 65% of 
the capital of the aircraft maintenance and production company OGMA – Indústria Aeronáutica 
de Portugal S.A. It also has HEAI – Harbin EMBRAER Aircraft industry, a factory in Harbin, 
China, in a joint venture with the Chinese state-owned company AVIC. 
EMBRAER closed out 2009 with 16,853 employees – 15,952 in Brazil and 901 abroad – as well 
as 1,775 at its partially-owned subsidiaries OGMA and HEAI. For the third consecutive year, the 
Company set a new aircraft delivery record, with a total of 244 jets, which is higher than the 
previously defined goal of 242 units, and 19.6% more than 2008, when 204 jets were delivered. 
The firm order backlog was US$16.6 billion, on December 31, 2009. The graph 2 show the 
Evolution of Net Revenue and Gross Margin, and the Table 1 the EMBRAER deliveries by 
aircraft segment. 
 

Graph 2 - Evolution of Net Revenue and Gross Margin, 2005 - 2009 

 
 
The revenues was maintained steady, despite of the world economic crisis. 
Of total 244 jets delivered in 2009, 122 went to the commercial aviation market (115 from the 
EMBRAER 170/190 family and seven from the ERJ 145 family), and 115 were delivered to the 
executive aviation market, including 18 legacy 600, three Lineage 1000, one henom 300, and 
93 Phenom 100. Futhermore, seven transport aircraft were delivered to the defense market, as 
well as 10 modernized F-5 through the BAB Program and 20 Super Tucanos to Brazil, the 
Dominican Republic and Chile 
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Table 1  - The EMBRAER deliveries by aircraft segment, 2008 and 2009 

 

 
 
 
3. Empirical studies motivations of EMBRAER investments in Portugal 
The internationalization of EMBRAER is also linked to the new phase of the Brazilian economy, 
through the boost of luso-brazilian commerce and investment (Silva, 2002) and  the Real Plan 
(1994), which halted the inflationary outbreaks, and produced effects that were felt in all 
productive sectors, have altered the relationships within the chains and production sectors by 
the new conditions about the composition of costs and disbursements prices. The Real Plan 
created favorable conditions for the development of various production sectors. The ability to 
import new  machines, for example, intensified this process. The opening of the Brazilian 
economy and its aftermath revealed the need for domestic companies become competitive, 
both internally and externally, improve and increase their business, which prompted the make 
alliances with other companies, including foreign as well as the external installation (sales 
offices, technical assistance, commercial agencies, production units). 
In this section, we will mention some FDI theories and analysis that we think to be relevant for 
this study. After that, we show a EMBRAER motivations to invest in Portugal based in a 
interview with a OGMA board of directors in the city of Alverca, near to Lisbon. 
 
3.1- Empirical studies 
We do not intend to exaust the subject, but mainly to discuss our findings with relevant literature 
on the determinant factors of FDI on EMBRAER investment in Portugal context. 
- Domestic market: This is usually measured by the gross domestic product (GDP), as well as 
by its rate of growth or the per capita income level. A great domestic market allows the 
exploration of scale economies. Empirical papers show the importance of the host country size 
as determinant of FDI. Trevisan, Daniels and Arbeláez (2002) looked for evaluating the impact 
of the three dimensions of the market reform (macroeconomic, microeconomic and institutional) 
on the FDI flows in seven countries of Latin America, in 1988-1999. The results showed that 
only the gross domestic product, the privatization’s program and the inflation had been 
considered significant factors in the process that leads to investment decision. So, the size of 
the market and the degree of macroeconomic stability had strongly influenced the companies’ 
investments in the region. 
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- Regional Integration: In general, the integration stimulates the commercial relation between 
the participants countries, while the tariff protection inhibits the imports of outside countries not 
integrated in the block. These effects tend to increase the FDI flows into the integrated countries 
(Robson, 1996). Blomstrom and Kokko (1997) argue that the widening of the market is much 
more significant than tariffs to induce FDI, and to a large extent, FDI depends on economic, 
political and social changes entailed by the agreements and, consequently, by the locational 
advantages of participant countries and companies in the process. 
- Bilateral trade: Trade flows and FDI can be complementary. The increase of the trade between 
countries will be great if there is FDI between the native country and host countries, thus 
exports and imports will also tend to encourage FDI. The report of the UNCTAD (2005) 
evidences the positive correlation between bilateral trade and FDI. Ekholm and Markusen 
(2002) had found evidence of this in the context of NAFTA when there was a strong FDI 
increase between U.S.A. and Mexico. Also, the rise of reciprocal trade between Brazil and 
Portugal in the last 15 years also shows to some extent that trade can be a determinant of 
foreign direct investment. 
- Labor costs: The companies may reduce their costs of production through the transfer of 
factors to countries where labor is cheaper, as shows the paper of You Dig at al. (1980). 
Landsbury et al. (1996) examining the relative labor costs between countries, tested this trend 
in Eastern Europe and the results of the analysis were consistent with former study. However, in 
the case of the FDI determinants referred above, the relevance of labor costs is not conclusive. 
In this context, we can not only analyze the relevance of labor costs, but also the workers’ 
productivity. The companies will pay higher wages if the quality of man power is important for 
their results (Venables, 1996. 
- Economic distance and transport costs: Studies point that economic distance (Dentinho, 2002; 
Capello, 2010), and related factors as transport costs, are positively related to FDI. Collins and 
Rodrik (1991) demonstrated that the proximity to the European market is an important aspect in 
the decision to export or to invest; Markusen (1995), and Buckley and Casson (1998) suggested 
an increase of FDI in relation to trade when the tariffs and the costs of transport are high. 
- Balance of payments: When investment is taking place in countries with great deficits, 
government will be able to apply restrictions to the movement of capitals. So, Lucas (1993) 
found a positive correlation between FDI and international reserves of the investing country. 
- Exchange rates and inflation: Stability of the exchange and inflation rates is determinant for 
FDI because it provides confidence to companies towards current and future results, as much 
as in direction of reinvestment in the proper country. McCulloch (1989) argued that, in a 
framework where companies evaluate that their future will be equal to the present, movements 
of the exchange rates don’t affect FDI. Itagaki (1981) and Cushman (1985) had argued that the 
previous volatility of the exchange rates reduces the FDI inflows, considering that investors are 
averse to the exchange risk.  
- Cultural Affinities: According to the Uppsala School of though, internationalization is seen as a 
process in which the companies gradually increase their international involvement, entering 
successively in new markets, taking into consideration the psychological distance concept 
which is defined through various cultural differences. These variables have information 
influence between the company and the market. The companies start their internationalization 
in markets that they can more easily understand and where they think there are lesser risks. 
Johanson and Wiedersheim-Paul (1975), Johanson and Vahlne (1997), Liu et al. (1997) are 
some works that evidenced the importance of cultural aspects for many companies that invest 
abroad. In a similar vein, other authors have shown the special role of linguistic and cultural 
proximity in internationalization process of firms (Silva, 2002). 
- Context of the firms: According to Dunning (1979), the eclectic paradigm resulted from his 
dissatisfaction with existing theory of international production: the Hymer-Kindleberger 
approach, the product-cycle theory, and internalization theory. Henceforth, Dunning proposed 
an alternative line of development which tried to integrate the existing theories in a general and 
“eclectic” model. Suggestings that a firm engages in FDI if three conditions are satisfied: if 
possesses net ownership advantages vis-à-vis firms from other countries; if it is beneficial to 
internalize those advantages rather than to use the market to pass them to foreign firms; and if 
there are some location advantages in using the firm’s ownership advantage in a foreign 
location rather than at home. 
-  Resource dependence: A basic assumption in the network model is that a single firm is 
dependant on resources that are controlled by other firms. To enter a network from de outside 
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requires that the other actors in the network are motivated to engage in interaction. Business 
relations and industrial networks are phenomenon’s that are difficult to observe by an out side 
observer that may be a potential entrant on the market. The actors within the network are tied to 
each other through social, administrative, legal or economic factors (Hollensen, 1998). 
- Competitive Advantage: Porter states the traditional factor endowment argument of standard 
trade theory is too simplistic. He argues that the factors most important to comparative 
advantage are not inherited, as Hecksher-Ohlin argue, but are created and that the broad 
categories of land, labour, and capital are too general. Porter argues that sustainable 
competitive advantage exists when a nation state possesses the factors necessary to compete 
in particular industry, which are both advanced and specialised. The model states factor 
conditions cannot be relied upon solely to generate national competitive advantage as demand 
conditions, related and supporting industries and firm strategy, structure and rivalry must 
reinforce each other. 
 
 
3.2 – Motivations of EMBRAER investments in Portugal - OGMA 
EMBRAER invests in Portugal since March 2005 through OGMA - Indústria Aeronáutica de 
Portugal - Founded in 1918, OGMA was privatized in 2003, which owns 65% of the capital, 
sharing control with the Portuguese State ( 35%), in Alverca, the great Lisbon. Now is also 
building other plants in the city of Evora, Alentejo region. The OGMA main products are 
maintenance of military aircraft (C-130, P-3 and F-16), engine maintenance and manufacturing 
of aircraft structures. Employs 500 direct and 1700 indirect workers, with turnover of 146,4 
million of euros in 2009. 
Though the interwiev with OGMA board of directors, we identify the main motivations of 
EMBRAER investments in Portugal, Alverca and by 2012 the company will begin to produce in 
the city of Évora. The main determinants are: 
 
- Importance of other markets from Portugal: in terms of economic geography Portugal is 
strategic place for the Company in relation to EU markets, especially Spain. North Africa is also 
important. The main businnes is to exports, so the domestic market has relatively little 
importance. 
The acquisition of OGMA, a Portuguese company manufacture of aircraft, means a 
EMBRAER's stronger presence in Europe, where they have settled since his state a subsidiare 
in Le Bourget, France. The presence in Singapore is  facilitator of buy high-technology products 
and services, besides the contacts and connections with companies from various regions are 
not represented in Brazil. The joint venture with China's Harbin ensure a EMBRAER market 
share in that country and neighboring regions and prints the presence of the Brazilian brand of 
regional jets. EMBRAER also seeks to balance its customer portfolio and reduce the weight of a 
single region. 
 

Graph 3- EMBRAER in Potugal : location importance 
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- Regional impact: EMBRAER, in addition to participation in OGMA will build two factories in 
Évora, Alentejo region, a primary intensive region (graph 4), which will start the production in 
2012. The aviation company will invest 148 million euros over six years on the project, expected 
to bring at least 570 direct jobs in the region of Evora. In the factory of metal structures the 
investment is 100 million, and the factory of composite materials, 48 million euros. Therefore, it 
can cause a major positive impact for the entire region. 

Graph 4 – Portugal regions by intensity of produts 

 
                                              Souce: OECD Regional database 
 
According to the Portuguese Prime Minister Jose Socrates: "The expansion of EMBRAER in 
Brazil represent a major boost to the economic development of Evora and the region, 
demonstrating the skill of our workers and the ability of our country participate in an industry as 
demanding and selective." The government's goal is to create an industrial production aircraft 
with advanced technology in the country. 
The chairman of EMBRAER, Frederico Curado, also show the importance of such  investment 
for the group: "The start of construction of the new unit represents a milestone for the Company 
in expanding its global presence. This is a strategic step towards improving productivity and 
competitiveness of our company. We are honored and proud to strengthen our relationship with 
Portugal and, more broadly, with Europe, one of our biggest and most important markets."The 
materials of the new plants will be sold to the production units of the company's airplanes. 
The scope of the project is the formation of an aerospace cluster in the region. Clusters are 
geographically concentrated of interconnected companies, specialized, interdependent and 
interrelated associations of suppliers, service providers and providers of 'public goods specialist' 
to promote the agglomeration economies or increasing returns of scale and productivity growth 
(Franco, 2007). 
The new plant of composite materials follow the concepts of lean manufacturing. In order to 
maintain and further develop the skills of its centers of excellence, the Company has maintained 
contact with local organizations, including potential suppliers, research centers and universities. 
Aviation industry companies have already expressed intention to settle in aeronautical industrial 
park in the city. It is the blur of major projects. 
According to EMBRAER, the location of centers of excellence in the city of Evora resulted from 
careful evaluation by the company. Several factors was considered, such as potential access to 
skilled labor, logistical infrastructure and the existence of a technology park dedicated to 
aeronautics, as set out in the municipal master plan. 
- The importance of economic diplomacy: the portuguese Prime Minister Jose Socrates shows 
the weight of EMBRAER's investment in Portugal: " Have in our country the best of Brazilian 
companies is very important, makes the relationship between Portugal and Brazil is not just a 
nostalgia in our history, but also an affirmation of confidence for the future.” 
In this sense, the company puts the participation of economic diplomacy as very important, 
since it is a global company and a government support is very important for the development of 
the company internationally. In the graph 5 below, are placed some items in which the company 
would like to have worked with foreign relations in Portugal. The factors which the company 
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believes are the most important are lobbying, strengthening the diplomatic support for the sector 
involved, often government-related subjects, and staff training in order to facilitate the entry of 
human resources in the country, in line with the responses of brazilian multinationals in general 
(Cechella, 2011) 
 

Graph 5 – EMBRAER in Portugal: economic diplomacy importance 
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1- irrelevant  …   7- very important 
Source: OGMA interview, april 2011 
- Importance of cultural affinity: in conjunction with other factors, the cultural affinity had a 
relevant weight in the decision of installation and expansion of EMBRAER in Portugal. The 
language areas, as there is between english, French, spanish, asians, among others, which, by 
language, history and culture may have greater ease of doing business. Graph 6, below, show 
the importance of such factors. They see diplomacy as a complement of entrepreneurship, not 
ceasing to be very important.  
 

Graph 6 – EMBRAER in Portugal: the importance of cultural affinity 
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1- irrelevant  …   7- very important 
Source: OGMA interview, april 2011 
- Alliances: Since the 1980s the international airline and aircraft business, an inherently global 
industry, has been a mixture of competition and collaboration, with virtually every major 
international airline regularly forming cooperative agreements with other airlines. These 
agreements have in essence been a response by airlines to two external stimuli: globalisation 
and liberalisation/deregulation. The two phenomena have radically changed the air transport 
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market and the rules it follows, generally upsetting the status quo. Airlines have had to develop 
innovative strategies to adapt to market change, growth and the demands of competition. They 
have met these challenges with the help of alliances. Alliances, which have fundamentally 
changed the structure of the industry, have enabled airlines to cope with the inherent instability 
of the sector and reap as many benefits as possible. Airlines industry, have resorted to alliances 
because an alliance is a flexible organisational form offering rapid growth potential. It is the 
modern engine for growth, and for airlines growth takes the form of increased network coverage 
and entrance to new markets. Because of the peculiarities of the air transport industry and the 
regulatory framework governing it, alliances represented the only business arrangement that 
would allow airlines industry from different countries to serve the global market together.  
 
- Other relevant determinants: Table 2 below shows other reasons that the company considers 
important for the choice of Portugal for investment. 
 
Table 2 - EMBRAER – Main determinants to invest in Portugal 

Motivations to invest Geographical distance, country image, infrastructure, European 
Union 

Company Benefits Synergies with global integration, improvement of products and 
services 

Problems Stagnated economy, lack of human resources, legal system 

Competitiveness Factors Proximity to the European market, cultural affinity, product range, 
autonomy 

Operations Purchase, production, storage and post-sale 
Why not Spain Affinity cultural, labor and transportation costs 
Brazil  Impact Influence brazilian investment companies and imports 
Type of investment Aguisition and Greenfield 
 
Internationalization 
 

Great internationalization experience before Portugal 

Incentives Yes for installations of Évora 
Organizational culture Similar, not much 
Production Produce locally, 90% exports 
Success factors Leadership, shared values  
Return rate More than expected 
Invest in Portugal again? Yes 
Source: OGMA interview, April 2011 
 
This table show that EMBRAER investments in Portugal have a deep impact both to the firm 
and host/invest countries, by diverse and very important economic factors. 
 
 
4. Final Remarks 
The liberalization of the EU market in the 1990s has radically modified the competitive 
environment and the nature of airline competition. Furthermore, the new millennium began with 
terrorist attacks, epidemics, trade globalization, economic crisis and the rise of oil prices, all of 
which combined to push the industry into a “storm”. 
Airline industry profitability has been an elusive goal for several decades and the recent events 
has only accentuated existing weaknesses. The main concern of industry observers is whether 
the airline business model, successful during the 1980s and 1990s, is now sustainable in a 
market crowded by low-cost carriers. The airlines that will respond rapidly and determinedly to 
increase pressure to restructure, consolidate and segment the industry will achieve competitive 
advantages. 
This article aims to show the motivations of Empresa Brasileira de Aeronautica - EMBRAER - 
investing in Portugal, in particular its contribution to development in the regions where it has 
presence, the great Lisbon and Alentejo, in the context of world aviation and evolution of the 
company. In a situation of almost bankruptcy in 1993 / 4, EMBRAER in 2011 is the third largest 
producer of regional jets in the world, and continued to expand. Specializing in the manufacture 
of regional jets robust and economic, adapted to Brazilian reality, has created a culture who 
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joined the innovative learning of large companies in the aeronautics industry in the world. 
EMBRAER took advantage of their comparative advantage and adding to them the 
characteristics necessary for their integration into the global market. The company culture, 
which gave priority to the state in knowledge engineering, is now headed for the market, 
focusing on innovation processes for customer service. There were a series of organizational 
changes and the focus of the company, whose culture comes from a level engineering-driven 
strategy to a market-driven. Therefore, EMBRAER owes its growth to domestic benefits, which 
added to the administrative efficiency of the constant investment in innovation of products and 
processes and its ability to build partnerships and strategic alliances and to seek funding 
beyond the Brazilian government. 
EMBRAER's investment in the city of Evora, which will make the country move from 
maintenance to manufacture an airplane, was much sought in many countries as there is a high 
technological content and export driven. We tried to assess the main determinants, both at 
country and corporate, to the company's decision to invest in Portugal. 
It was shown that, beyond the importance of cultural affinity, there are other relevant locational 
factors as the country image appropriate to the company’s values, infrastructures, skilled 
workers and government support. According to the Portuguese Prime Minister Jose Socrates, 
such investment "means" strength of technological know-how and a deep insertion of Portugal 
in the global economy, a sector of higher research and development. Enables the creation of  
'cluster' aircraft in Alentejo. This investment is important for its size by creating jobs, but mainly 
because it puts Portugal into a new stage in the aeronautics industry, since for the first time the 
country will produce the industry key parts. Furthermore, continued, EMBRAER is one of the 
largest companies in the world." As portuguese investments in Brazil, now the brazilian 
investments in Portugal is impacting substantially in regional development. 
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RESUMO 
O artigo é uma crítica ao viés Neoclássico da Economia do Meio Ambiente, falho na medida em 
que persistem as extinções de espécies e a esgotabilidade dos recursos naturais. O texto está 
estruturado em oito partes. A primeira seção exporá resumidamente a rationale da atual 
Microeconomia Neoclássica do Meio Ambiente. As seções dois, três e quatro apresentarão os 
conceitos da psicologia que permitirão enquadrar os economistas numa realidade narcísica e 
imagética. As seções cinco, seis e sete abordarão os conceitos da lingüística que permitirão 
compreender a Economia como linguagem e arte retórica, e os economistas como seres 
imersos em símbolos. A oitava seção fará a aproximação entre as críticas lingüístico-
psicológicas e a Economia. Na conclusão, a Economia figura como um discurso autoreferido e 
autocentrado, levado a cabo por indivíduos limitados e tendenciosos. O resultado é a 
relativização das pretensões exaustivas e exatas da Economia Neoclássica, sem redundar 
contudo na absolutização de sua invalidade. 
Palavras-chave: Economia Neoclássica do Meio Ambiente, Crítica, Lingüístico-Psicológico. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Lançar um olhar linguístico-psicológico sobre o ferramental da Economia do Meio Ambiente é, 
ao mesmo tempo, uma atitude esclarecedora e temerária. É uma atitude temerária porque, 
para todos os efeitos, a Economia é já uma ciência amplamente reconhecida e respeitada. O 
uso intensivo que faz da matemática e da estatística lhe conferem uma notável credibilidade. 
Por outro lado, é uma atitude esclarecedora porque oferece uma aternativa para pensar as 
falhas que existem e incomodam com respeito à questão ambiental, a despeito da pretensa 
superioridade da técnica neoclássica utilizada. 
Embora a introdução de conceitos da lingüística e da psicologia tenha o objetivo de fornecer 
base teórica para uma crítica da Economia do Meio Ambiente, a idéia não é sugerir sua 
invalidade absoluta. Pelo contrário: é enriquecer o debate, na esperança de que os problemas 
ambientais possam envoluir como objeto de estudo e pesquisa acadêmica multidisciplinar. Se a 
Microeconomia do Meio Ambiente é vista como insuficiente, as categorias emprestadas da 
lingüística e da psicologia vêm assinalar o motivo disso e sugerir um alargamento de 
pensamento. 
O espírito do artigo é, em suma, busca entender e superar um paradoxo. O paradoxo existe 
quando a Economia do Meio ambiente pressupõe conhecer e controlar todas as variáveis mas, 
contraditoriamnte, as extinções de espécies e a esgotabilidade de recursos continuam sendo a 
regra. Assim, o artigo empreende uma jornada ao encontro do Economista (através da 
psicologia) e da Economia (através da lingüística). Quando o caráter humano da ciência e das 
técnicas é ressaltado, relativiza-se a retórica de onipotência e onisciência. 
Para além da introdução e da conclusão, o artigo possui oito partes. A primeira seção exporá 
resumidamente a rationale da atual Microeconomia do Meio Ambiente. As seções dois, três e 
quatro apresentarão os conceitos da psicologia que permitirão enquadrar os economistas numa 
realidade narcísica e imagética. As seções cinco, seis e sete abordarão os conceitos da 
lingüística que permitirão compreender a Economia como linguagem e arte retórica, e os 
economistas como seres imersos em símbolos. A oitava seção fará a aproximação entre as 
críticas lingüísticas-psicológicas e a Economia. Na conclusão, a Economia figura finalmente 
como um discurso autoreferido e autocentrado (portanto, limitado e tendencioso) levado a cabo 
por indivíduos estruturalmente instáveis. 
 
 
1. ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE 
A lógica subjacente à Teoria Econômica do Meio Ambiente vê os impactos ambientais como 
fenômenos econômicos fora do mercado, aí localizados pela ação oportunista da iniciativa 
privada. Daí chamar estes impactos de externalidades: o que está fora do mercado. 
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Para esta Teoria, a poluição é produzida no particular e forçada ao público. Isso ocorreria 
basicamente porque, em sendo o direito de propriedade difuso na esfera pública, ficaria difícil 
mobilizar e organizar uma ação social proibitiva, fiscalizatória ou de sanção contra o dano. 
Os economistas que tratam do meio ambiente pelo viés neoclássico (pela microeconomia 
marginalista), propõem que o caminho para solucionar o problema das externalidades seja 
justamente internalizá-las, isto é, trazê-las para a arena do mercado. 
Estes estudiosos acreditam que, depois de internalizadas as externalidades, as imperfeições 
ao livre jogo do mercado seriam removidas, podendo os empreendimentos refletir, finalmente, 
sua real viabilidade econômica. Crêem, igualmente, que é pela mensuração quantitativa dos 
custos e benefícios que se pode chegar a internalizar as externalidades. 
Os microeconomistas (inclusive os que tratam do Meio Ambiente) imaginam um mundo onde o 
comportamento agregado é simplesmente a soma cumulativa dos comportamentos dos 
agentes tomados individualmente. 
Um dos pressupostos da microeconomia é o de que o agente é um ser racional, cuja lógica 
auto-promotora não somente conhece e apreende todas as informações relevantes no sistema 
(preços relativos, quantidades disponíveis e suas distribuições nos vários mercados), mas 
procura, igualmente, maximizar o bem-estar próprio e coletivo. 
Maximização e otimização podem ser, então, entendidos como vocábulos perfeitamente 
intercambiáveis, sendo o princípio da otimização aquele pelo qual as pessoas tentam escolher 
o melhor padrão de consumo ao seu alcance. 
O leitmotiv do agente racional seria a busca da maximização de seu bem-estar: da utilidade no 
caso dos consumidores, e do lucro no caso dos produtores. Mas essa busca haveria de 
acontecer em um mundo que precisa, igualmente, ser evidenciado: são os pressupostos 
estruturais do modelo. 
Neste mundo ideal haveria perfeita concorrência entre os agentes, ou seja, nenhum produtor 
ou consumidor seria suficientemente grande para afetar os níveis de preços individualmente.  
Eles seriam, todos, tomadores de preços no mercado, e não formadores ou fixadores de 
preços.  
Os produtos transacionados deveriam ser homogêneos, isto é, possuírem características 
idênticas para um mesmo nicho de mercado, independente de onde ou por quem tenham sido 
fabricados. 
Existiria perfeita mobilidade dos fatores de produção, no espaço e a um custo desprezível, e 
estes poderiam se combinar em proporções contínuas e variadas sem alterar o nível do 
produto. 
Haveria ainda perfeita disponibilidade e conhecimento, por parte dos agentes, de todas as 
informações relevantes. Existiria, igualmente, ajustamento instantâneo de todo o sistema. 
Além do que, nenhuma barreira impediria o ingresso ou a saída de novas firmas concorrentes 
no mercado. Não se processariam, assim, reservas nem custos elevados que implicassem 
quaisquer dificuldades para a entrada ou saída dos negócios. 
Por fim, e como corolário da observância das condições supra-citadas, admite-se o pleno 
emprego da renda e, consequentemente, dos fatores (não financeiros). 
Neste mundo, de oferta instantânea (aqui, a produção não levaria tempo), de transporte e 
distribuição instantâneos dos produtos, de informações completas, disponíveis e instantâneas, 
de formação instantânea dos preços relativos (dos vários produtos nos vários mercados), e, 
enfim, de trocas instantâneas, é que operaria o agente representativo microeconômico. 
Este mundo ideal tem uma arena de interação, o mercado, totalmente sem obstruções ou 
imperfeições: não haveria intromissão de governo, monopólios, sindicatos ou de qualquer outra 
externalidade - positiva ou negativa. 
A idéia de que seria possível alcançar um ponto de ótimo global através da ação individual dos 
agentes, amparados nestas concepções ideais de si e do mundo, onde tudo é instantâneo, 
perfeito e completo, é a crença fundamental da Teoria do Bem-Estar. 
Neste mundo ideal, o mercado alocaria de modo eficiente todos os recursos para realmente 
atingir o ponto de ótimo pessoal e social. 
 
 
2. O INDIVÍDUO 
No esquema freudiano, a personalidade individual estruturar-se-ia por camadas, e poderia ser 
vislumbrada pela consideração de três destas camadas: o Ego, o Superego e o Id. De acordo 
com [13]: 
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A camada fundamental, mais antiga e maior, é o ID, o domínio do inconsciente, dos instintos 
primários. O ID está isento das formas e princípios que constituem o indivíduo consciente e 
social. Não é afetado pelo tempo nem perturbado por contradições; ignora ‘valores, bem e mal, 
moralidade’. Não visa à autopreservação: esforça-se unicamente pela satisfação de suas 
necessidades instintivas, de acordo com o princípio do prazer. 
Assim, o Id se constituiria no centro da pulsão e do desejo. De caráter eminentemente instintivo 
e emocional, possuiria sim uma lógica, mas esta não seria racional no sentido de estar ligada a 
formulações mentais. O Id seria a camada mais interna e profunda da personalidade, 
confundindo-se mesmo com o princípio anímico (anima) que viabiliza, inclusive, as camadas 
posteriores. Sobre o Ego, [13] registra: 
Sob a influência do mundo externo (o meio), uma parte do ID, a que está equipada com os 
órgãos para a recepção e proteção contra os estímulos, desenvolve-se gradualmente até 
formar o ego. 
O Ego seria, então, uma espécie de apêndice do Id. Possuiria a finalidade de exploração da 
realidade exterior, desempenhando, portanto, o papel de intermediário entre a captação dos 
estímulos sensoriais (visão, audição, tato, olfato e gosto) e sua recepção pelo Id. 
Mas, mais do que isso, deveria ter uma função ativa na transmissão de informações. Ou seja, 
extrapolando sua condição de simples repórter, ao Ego caberia zelar, também, pela 
preservação da integridade do Id. Teria, enfim, um papel de intérprete do real perante o Id. 
Sendo o Id uma realidade primária dada, poder-se-ia pensar em possíveis inadequações que 
poderiam surgir entre ele, Id, e a realidade exterior que o cerca: sempre circunstancial e 
volúvel. Daí se entender a função conformizadora, de resguardo de coerência interna, do Ego. 
Por último, haveria o Superego. Nas palavras de [11]: 
O "superego" é o centro gravitacional da personalidade de base proposta pelo conjunto cultural 
do qual faz parte o indivíduo, e as injunções da personalidade básica virão constituir as 
censuras que o superego impões ao ID. Em outras palavras, o "superego" é o lugar de 
integração da personalidade de base, veiculada pelo sistema social, e das características do 
subgrupo ao qual pertence o indivíduo: classe social, idade, sexo, família, etc. 
Compreensivelmente, pode haver uma tensão entre Id e Superego. Ou seja, entre o primeiro, 
que seria a personalidade primitiva, a constituição original de cada ser, e o segundo, uma 
proposta alternativa, de cunho social, construída. Ambos seriam, portanto, forças antagônicas 
em constante conflito. 
A idéia é de que, só muito raramente, esta relação entre as 'obrigações' internas e as 
obrigações externas (e, dentro delas, as obrigações sociais), seria consoante ou nada 
conflituosa. 
Por isso, a função de intermediação caberia ao Ego. Seria ele que procuraria compatibilizar, 
igualmente, as pulsões e desejos instintivos individuais com as restrições impostas pelas 
regras de convívio em sociedade (a realidade social). 
Ainda que o Ego seja uma camada da personalidade um tanto mais próxima do contato com a 
realidade dos fenômenos exteriores ao indivíduo, é preciso dizer que sua única ética parece ser 
a de conformização, isto é, de eliminação ou minimização de conflitos entre o Id e Superego. 
Noutras palavras, parece não haver uma ética (no sentido moral) de zelo pela veracidade e 
justeza quanto aos fatos, como se poderia supor. 
Neste sentido, é preciso dizer que a realidade, o fato, passa a ser pouco mais do que um 
conceito amorfo, já que sempre manipulável na medida das necessidades de adequação entre 
Id e Superego. A esse respeito, [13] acrescenta que: 
A percepção e o conhecimento consciente são apenas a parcela menor e "mais superficial" do 
ego, a parte topograficamente mais próxima do mundo externo mas, em virtude dessas 
instrumentalidades (o "sistema perceptual-consciente"), o ego preserva a sua existência, 
observando e testando a realidade, recebendo e conservando uma "imagem verdadeira" da 
mesma, ajustando-se à realidade e alterando-a no seu próprio interesse. Assim, o ego tem a 
tarefa de "representar o mundo externo para o id e, portanto, de o proteger (..)". (O) principal 
papel do ego é coordenar, alterar, organizar e controlar os impulsos instintivos do id, de modo a 
reduzir ao mínimo os conflitos com a realidade(..). 
O Ego trabalharia nos dois sentidos, isto é, adequando a realidade às necessidades do Id, mas 
igualmente procurando moldar o Id às restrições factuais. 
A realidade inscrita, factibilizada, implica, em si, um 'objeto' circunscrito e delineado. Isso 
significa pôr limites à sua distorção pelo Ego, pelo menos enquanto a versão desta realidade 
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possuir um mínimo de vínculo para com ela. Do contrário, tem-se apenas imaginação e 
fantasia, a ilusão e a ficção, em graus variados. 
Assim, o Id, o Ego e o Superego são o próprio vigamento que estrutura a personalidade, o 
'prédio' que faz, obrigatoriamente, a interface entre o Eu, ele mesmo, e o mundo exterior. 
O Ego é que zelaria pela compatibilidade entre o que está no interior e no exterior ao indivíduo, 
e que efetuaria, a mando do Superego, algum ajuste (inclusive via repressão) nos estímulos 
provenientes do Id. E a mando deste último, ajustes na transmissão da realidade. 
Comentário: a Economia Neoclássica do Meio Ambiente parece possuir um Id despótico e um 
Ego excessivamente diplomático. Entre duas realidades externas (a Natural e a Social), tem 
privilegiado a conformização com o Superego apenas. Assim, na busca por atender a um Id 
irrefreável sem ofender ao Superego, a variável de ajuste tem sido a realidade extra-humana 
(recursos naturais e outros seres vivos).  O resultado de um Id e de um Superego exigentes, e 
de um Ego eficiente (pelo menos no curto-prazo), tem sido a extinção de espécies e o 
esgotamento de recursos. 
 
 
3. O INDIVÍDUO NARCÍSICO 
Ao contrário dos objetos, que simplesmente estão, os seres vivos logram desenvolver em 
algum momento de sua vida uma percepção de si, indício da auto-identificação, que não mais 
os confunde com o todo. Nas palavras de [18]: 
Antes do advento da fala, a criança forma a primeira imagem de si através da identificação 
(narcísica) consigo mesma, espelhada no outro (a mãe). O reflexo (imagem externa) com que a 
criança se confunde põe fim às fantasias de fragmentação do corpo e a constitui como ser 
disposto a integrar-se no circuito dialético com o outro (agora, a linguagem, o simbólico), como 
sujeito, enfim. Devido a essa experiência da imagem especular, pode a teoria psicanalítica 
afirmar que o eu individual é originariamente formado como instância imaginária(..). 
De acordo com a teoria freudiana, o indivíduo possuiria em si uma multiplicidade de camadas 
psíquicas, o que, leva-se a inferir, permitiria uma espécie de clivagem conceitual interna ao 
próprio ser. Aqui se localizaria a fonte primeva do conceito de narcisismo. 
Tudo se passa como se fosse possível ao indivíduo se perceber como tal, isto é, enquanto 
unidade física de existência. Este reconhecimento incluiria o acionamento de mecanismos para 
além de fisiológicos, ou seja, psicológicos. 
A questão não é a separação real ou virtual entre fisiológico e psicológico, mas apenas a 
característica dual (ou múltipla) do ser. Pois tomar consciência de si é, em larga medida, 
afirmar a existência simultânea do que perscruta e do que é perscrutado. É ter de aceitar-se 
enquanto analisador e objeto de análise. 
Referir-se à individualidade é remeter ao indiviso, ao distinto, ao particular, enfim, à unidade. 
Mas, psicologicamente, a realidade de uma aparente dissociação entre o ser (Eu) e o mundo 
(não Eu, ou seja, o Outro) encontra na referência comum (o Eu) a saída para o suposto dilema. 
Ou seja, a clivagem é tão somente conceitual, e é possível considerar o indivíduo como o único 
elemento comum e unitário de fato: fisiológica, psicológica e, por isso mesmo, 
epistemologicamente falando. 
Tanto quando sonda o mundo, quando nele é sondado, o ser está, obrigatoriamente, 
enclausurado em si. O Eu seria a 'prisão' do ser. Ou seja, só se permite falar em interação a 
partir do Eu. A questão, aqui, é a referência a si mesmo. O egoísta (são, positivo) “muestra, 
pues, una cierta relación con el medio ambiente, con respecto al tú(, mas, l)o que (se) destaca 
en él, en primer lugar, es la conexíon con el yo, la vivencia del proprio “sí miesmo” (..)” [1]. 
E é essa conotação de auto-referenciação obrigatória que se quer associar à noção de 
narcisismo. 
Para referir às camadas Freudianas, pode-se dizer que o Id, o Ego e o Superego são o próprio 
vigamento que estrutura a personalidade, o 'prédio' que faz, obrigatoriamente, a interface entre 
o Eu, ele mesmo, e o Eu no mundo exterior. O narcisismo é, nos termos aqui propostos, o 
material no qual tal vigamento é confeccionado. A esse respeito, acresce [18]: 
O amor é sempre de sujeito - um suporte sempre idêntico a si mesmo, imutável, prestes à 
reprodução ilimitada. E na modernidade, o sujeito é individual, é a pessoa moral ou normativa, 
regida por uma consciência objetivada. A atração especular por si próprio (pela imagem no 
espelho) seria, portanto, normal, inerente ao desenvolvimento da consciência subjetivada. 
Assim entenderam, antes de Freud, autores como Havelock Ellis e Sadger, que empregaram o 
termo narcisismo. 
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Freud introduz a discussão sobre o conceito de narcisismo em 1914, em seu livro O chiste e 
sua relação com o inconsciente; onde ele parece relacionar sempre uma conotação libidinosa 
ao impulso narcísico, como se verá posteriormente. 
Para ele, “a libido subtraída ao mundo exterior foi conduzida ao Eu, surgindo assim um estado 
ao qual podemos dar o nome de narcisismo” [9]. [18] explica: 
(..)Narciso pode ser também considerado como aquele que mata a verdade de si mesmo (sua 
realidade como indivíduo concreto) e morre em sua própria imagem, o seu duplo. Aqui se 
dispensam as hipótese de interiorização profunda do sujeito (da qual vive toda psicologia), de 
existência do aparelho psíquico, em favor da concepção de um jogo de sedução: o 
aparecimento do duplo (a imagem de si mesmo) desafia o real do sujeito (a unicidade, a 
singularidade, a originalidade) a existir, afastando-o de sua verdade, arrastando-o para o jogo 
ilusório das aparências. 
Comentário: É na tomada do 'ilusório' por realidade que se localiza a raiz do problema na 
relação Homem-Natureza. Os problemas ambientais estão, originariamente, relacionados ao 
conceito de narcisismo. Enclausurada numa auto-referenciação obrigatória, a Economia 
Neoclássica do Meio Ambiente se arrisca a repetir Narciso: que, no tour de force entre o poder 
das imagens e a baixa atratividade da realidade, perece. Os Economistas põem em risco o 
Meio Ambiente quando utilizam ferramentas (Economia) que projetam sua imagem no mundo, 
que, tal como reflexo no espelho, cega para outros aspectos fundamentais. 
 
 
4. O INDIVÍDUO E OS CONTEÚDOS 
Para a psicanálise, os fantasmas estruturariam a vida interior do indivíduo, também conhecida 
pelo nome de realidade psíquica. Estas imagens fantasmáticas estariam vinculadas à 
interiorização de objetos pelo inconsciente. A realidade psíquica seria, pois, originada da 
“introjeção das imagens dos outros e de si próprio”. 
Ou seja, dada a característica narcísica do indivíduo, de auto-referenciação obrigatória, a ele 
seria impossível ‘ler’ ou ‘escrever’ no mundo sem se remeter neessariamente ao seu Eu. 
Como normalmente o indivíduo não introjeta literalmente o objeto ou a coisa, mas apenas o seu 
“imago”, sua imagem fantasmática, ser-lhe-ia inevitável somar a este “imago” as suas próprias 
imagens, de si e do mundo. É como se o Eu fosse consumido, ao mesmo tempo que 
consumisse, imageticamente falando. De acordo com [12]: 
Por causa de seu caráter precoce, o fantasma de incorporação é central no desenvolvimento 
de toda a vida afetiva: ela constitui a própria base da realidade psíquica. Esse fantasma que 
está na base dos mecanismos fundamentais de introjeção e de projeção é também central na 
atividade cognitiva; é ele que determina nosso modo de compreensão e de conhecimento da 
realidade. 
Se, no início, o indivíduo apenas recebe sinais do mundo exterior, aos quais capta e reage 
instintivamente, participa ulteriormente de um processo de organização desta realidade de 
fatos. Geralmente com o auxílio da linguagem, ela própria uma expressão humana, o indivíduo 
vai progressivamente estabelecendo um contato coerente com os fatos de sua existência. 
Dizer que uma relação qualquer está imbuída de coerência é, acima de tudo, indicar a 
presença de uma fonte que emana e que compreende sentido. À medida que a individualidade 
vai se constituindo, vai também se projetando fantasmaticamente no mundo, e, ao mesmo 
tempo, introjetando este mundo em si, através de imagens que sempre guardam, consigo, 
alguma afinidade. 
Aqui surgem questões cognitivas, ou seja, que têm a ver com o conhecimento (melhor, a 
construção) da realidade. Dizer que algo é real é, antes de tudo, dizer que faz sentido para o 
Eu. Portanto, dizer que algo é real é mais do que afirmar sua existência: é fazê-lo sobre 
determinadas circunstâncias. É justamente na esfera fantasmática que as impressões do 
mundo externo são imbricadas com as imagens pessoais, a partir de onde fica quase 
impossível separar o que é Eu do não é. Logo: 
Na perspectiva psíquica (..) os objetos introjetados têm vida própria no interior do indivíduo. 
Esta vida própria se explica por dois mecanismos psicológicos (..) que estão no centro da 
realidade psíquica: a projeção e a introjeção. A projeção é um mecanismo pelo qual o sujeito 
expulsa de si e localiza em outro, num modo fantasmático, as qualidades, sentimentos, 
desejos, ou os ‘objetos’ que ele desconhece ou recusa nele(..). É o mecanismo primeiro de 
nossa relação com a realidade exterior. A introjeção é o mecanismo psicológico pelo qual o 
sujeito faz passar, de um ‘fora’ para um ‘dentro’. [12] 
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‘Escrever’ no mundo significa que o indivíduo age nele segundo seu modo muito particular de 
enxergá-lo e de enxergar-se nele. Isso é sinônimo de ter uma visão antropomórfica das coisas 
e seres, dos fenômenos e de suas relações, é, em resumo, introjetar a realidade conforme nela 
se projetou. É se ‘ler’ (ao Eu) em tudo. 
É conferir ao outro (tudo que não é Eu) o status de Eu, pelo menos na forma em que se dá a 
interação. É estabelecer um padrão pelo qual se dê a recepção e a compreensão dos fatos. 
Uma bitola para balizar a ação nesta visão de mundo, e também para a análise das 
conseqüências desta ação. 
Pode-se dizer, enfim, que é nisso que, simplificadamente, se constituiria a relação do indivíduo 
com os conteúdos dos fenômenos, das coisas, seres, da realidade: na projeção e introjeção 
fantasmática sob o crivo do Eu.  
Mas vale notar que essa relação não é sem implicações. A introjeção do mundo e a projeção no 
mundo são, elas mesmas, uma atitude de interviniência. Para [12]: 
 Compreender e conhecer é fantasmaticamente explorar, descascar e comer o mundo, o objeto 
de nosso conhecimento, o fruto proibido. É um ato que é freqüentemente percebido como 
agressivo e potencialmente destruidor(..). No inconsciente, conhecer e poder são atos 
agressivos. 
Tais atitudes acabam incentivando ações (e não mais somente conceitos e pensamentos) de 
caráter agressivo: sempre que o projetar o Eu no mundo transcenda o caráter puramente 
imagético, passando à ação, e que o introjetar do mundo implique uma compreensão utilitarista 
sua, para basear nela a tomada de decisão acerca de uma ação agressiva concreta. 
Comentário: a Economia Neoclássica do Meio Ambiente possui uma visão antropomórfica da 
realidade, quando a analisa e quando nela interfere. Lidando apenas com as esferas imagética 
e fantasmástica, embora creia o contrário, arrisca a literalmente destruir o mundo no ato de 
“descascá-lo e comê-lo”. A “incorporação” do mundo não chega a ser um problema enquanto 
introjeção; mas é a projeção (como ação concreta e leitura enviesada das consequências 
dessa ação) que deflagra o desequilíbrio ambiental – sendo mais do que ironia que empresas 
precisem ser legalmente “incorporadas”, e que sejam elas mesmas “incorporadoras”. 
 
 
5. O SENTIDO E A LÍNGUA 
A língua é uma das mais importantes instituições com que se defronta o indivíduo, pois é 
através dela que estabelece contato com as coisas e seres que existem, e também consigo 
mesmo. Desta forma, “a língua obedece às convenções sociais que todo falante herda a às 
quais deve submeter-se, se não quiser correr o risco de ser o único a compreender suas 
próprias palavras”. [5] 
É a língua que designa e nomeia as coisas que existem, e, por isso, que assinala sua 
existência. Antes, é a língua que estrutura, internamente ao sujeito, o conjunto das coisas 
passíveis de serem reconhecidas, portanto, de ter sua existência registrada. 
Ao nomear coisas e seres, a língua os está simplesmente representando, ou seja, está a eles 
associando um símbolo qualquer. Um nome, símbolo unitário (logotipo ou letra) ou composto 
(palavra), emerge de um consenso quanto ao ‘objeto’ a que está vinculado, e mais, quanto às 
circunstâncias que, com ele, devem estar relacionadas. Este símbolo doravante passará a ser 
tomado pelo próprio objeto: seu sinônimo, seu igual, seu Eu. 
Neste sentido é preciso dizer que a língua, no momento em que define, restringe. Sendo ela 
própria uma construção sígnica limitada, vê-se emprestando a tudo e todos algo desta 
limitação: cria-se uma barreira entre a natureza do objeto representado e o símbolo-sinal que o 
representa. 
E se define e restringe, a língua acima de tudo cria direção e sentido. Cria a própria realidade. 
Melhor, cria representações da realidade que são as únicas referências disponíveis ao sujeito: 
referências, consequentemente, restritas e limitadas. Nas palavras de [5]: 
 
a língua em que nos exprimimos tem implicação no tipo de realidade que aprendemos. Isso se 
explica pelo fato de que a língua particular de que nos servimos comporta seus próprios limites, 
vale dizer, enquadra a criação de sentido, donde se segue que devemos estar conscientes do 
tipo de realidade que pode ser exprimida pela língua e do tipo de realidade que não o pode. 
“Se, para os homens, o universo possui uma existência, é porque suas línguas dão nomes 
àquilo que seus sentidos e órgãos podem perceber. Às coisas, pouco lhes importa ter ou não 
nome. Mas dar-lhes um nome importa muito à espécie que em torno delas vive”. 
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Mas as limitações do código vão além da relação assimétrica entre significante (imagem 
acústica) e significado (conceito). A língua, por ser espacialmente linear, isto é, por exigir que 
as letras sejam postas uma depois das outras para formar palavras, e que as palavras venham 
umas após as outras para formar frases, e que só o encadeamento de frases constitua um 
discurso; exige um lapso no tempo para ser expressa. Esta característica de partimentalização 
no espaço e no tempo tem conseqüências dramáticas também sobre o pensamento. 
Sendo a língua justamente o sistema que estrutura a realidade individual, que estabelece, 
portanto, os elementos que existem, suas características e as circunstâncias nos quais 
emergem, passa a ser lícito relacioná-la ao pensamento. 
O pensamento, uma espécie de manipulação de figuras mentais, que trata de buscar relação e 
padrão de relação entre as variadas categorias instauradas pelo aprendizado, trabalha 
preponderantemente com símbolos. De outro modo, com imagens representadas da realidade. 
Daí, pode-se dizer, do pensamento, que sofre igualmente as limitações impostas pela própria 
condição da língua: linearidade espacial e temporal. [5] esclarecem: 
(..)a linearidade do pensamento e da palavra tem o efeito de introduzir uma dupla exigência no 
tempo requerido para sua realização, daí resulta que refletir e exprimir-se demandam uma 
dilação, um intervalo, um tempo cuja abreviação não pode limitar nem uma ação nem outra. De 
fato, é preciso saber que a utilização dos signos não tem por única função exprimir o 
pensamento; o recurso às palavras é necessário à atividade mesma da reflexão. Sem o signo, 
o pensamento não existe.(..) Os signos, cuja distribuição espacial contribui para criar uma 
representação do real, apresentam essa particularidade de se disporem linearmente(..). De 
outro lado, a atividade de reflexão, cujas diversas operações consistem em distinguir, 
comparar, decompor, compor, etc., (..) exige não somente o recurso a signos precisos, mas 
necessita essencialmente, para realizar-se, de um intervalo no tempo. (Assim), o ato de criar 
sentido insere-se na temporalidade. 
Comentário: a Economia Neoclássica do Meio Ambiente usa a língua natural (i.e português ou 
inglês) e as linguagens artificiais (e.g matemática e estatística) para criar representações do 
mundo que analisa, portanto, para criar uma realidade simbólica própria. O problema ambiental 
surge quando o símbolo que representa adquire mais importância do que as coisas ou seres 
representados, ou quando símbolos-coisas-seres se tornam sinônimos. O discurso que leva à 
ação (e que traduz as consequências da ação) é potencialmente perigoso se perde de vista 
sua condição: uma convenção social, restrita e limitada. 
 
 
6. A LÍNGUA, O EU E O OUTRO 
A língua ajuda a fundar o mundo exterior ao indivíduo tanto quanto participa da instituição e 
estruturação do ‘mundo interno’ ao indivíduo. Se o Eu, a célula básica da personalidade, 
necessita de uma linguagem para estruturar-se, o mesmo vale para o outro. Ou seja, o Eu 
precisa igualmente estabelecer contato com um outro para que possa (re)afirmar sua 
existência. 
Cada vez que uma pessoa toma a palavra, procura exprimir e comunicar uma imagem de si 
mesma; procura fazer reconhecer essa imagem por outra pessoa, a qual se torna assim um 
recurso indispensável ao reconhecimento de sua identidade. [5] 
Não é possível ao indivíduo se instituir como unidade autônoma senão por meio da existência 
do que há além de si. É justamente na relação com o outro que o Eu fundamenta a percepção 
de si, que se identifica, se reconhece e se reafirma, isto é, se modifica, se restrutura, e evolui. 
Só se é algo ou alguém enquanto imagem especular do outro, ou enquanto imagem de si no 
outro – em se tratando de uma projeção narcísica. 
Todo ser humano constrói-se em sua relação com o outro(..). “Se, como escreve Winnicott 
(1953), esconder-se é um prazer, não ser descoberto é uma catástrofe.” Porque a consciência 
de si é inseparável da consciência do outro(..). Esta relação com o outro constitui, no plano 
individual, o fundamento da identidade individual(..). No nível coletivo, isto fundamenta a 
identidade social. A identidade pessoal e as identidades coletivas resultam, assim, da relação 
que um indivíduo ou um grupo mantém com o que se chama alteridade. [6] 
Pelo outro, o Eu toma conhecimento de si, nele se projeta e nele se enxerga. E é visto por ele. 
Faz saber que existe e obtém, direta e indiretamente pela ação ou reação do interlocutor, a 
confirmação disto. Pelo outro, o Eu adquire consciência de si. 
Tomar ciência de si no outro é fruto de sua semelhança, pois somente entre iguais é possível 
haver comunicação. Se não há afinidade na produção, transmissão e recepção dos estímulos, 



 

736 
 

bem como no seu registro, consciência, tratamento e armazenamento; então dificilmente se 
estabelecerá uma interação que faça sentido. 
Mas, paradoxalmente, é pelas diferenças entre os sujeitos que se insinua a instituição e a 
confirmação do que é único, isto é, do indivíduo. A diversidade é sinônimo da multiplicidade dos 
indivíduos. Fossem todos iguais, não faria diferença se houvesse um ou vários, pelo menos 
não para a estruturação do Eu no outro. 
É na alteridade que se processa dinamicamente a instituição e a estruturação da 
individualidade. E isso só ocorre porque o Eu não é totalmente estranho ou semelhante ao 
outro, mas suficientemente diverso. 
O outro, como nos fez descobrir Freud (..), é, para cada um de nós, ao mesmo tempo um 
modelo, um objeto, um apoio ou um adversário, e mesmo um saco de pancadas(..). É desta 
relação com a alteridade que se depreendem numerosos comportamentos individuais que se 
podem observar cotidianamente. [6] 
Dado o caráter narcísico de todo indivíduo, que obriga o Eu a ter-se como centro do mundo, 
fica fácil compreender que é pelo fortalecimento deste Eu, da identidade d'Ele, que cada um vai 
logrando sobrepor-se às limitações do meio para eternizar, na descendência, sua chama. A 
autopreservação e autopromoção do Eu perante o outro parece se inserir num quadro natural e 
instintivo de luta pela vida. 
Tudo indica que o estranhamento nasce da própria diferença, qualquer que seja a sua 
natureza: fenotípica, biotípica, moral, social, econômica, política, ou outra. Isso leva a “não só 
tentar compreender por que “se é sempre o estrangeiro de alguém”, mas também como nos 
transformamos em “nativos” completos.” [6] 
Ao mesmo tempo diferente e semelhante, o outro é um espelho mais ou menos deformante 
que nos restitui uma imagem que gostaríamos talvez, por momentos, de não ver, modificar ou 
esquecer. Esta relação com o outro, feita de medo e fascinação e presente em todos os níveis, 
indica-nos que a austeridade e a estranheza estão em nós mesmos. Que jamais o 
esqueçamos. [6] 
Por vezes, à necessidade de negar alguns aspectos do Eu no outro, e, portanto, do Eu em si 
mesmo, numa tentativa de que sumam, vem somar-se a gestação de atitudes que lhes põe em 
evidência e promovem sua perseguição. Salienta-se, aqui, a busca pelo fortalecimento do Eu (e 
de seus aspectos vitais) em detrimento do outro: seja coisa, ser, ou o meio ambiente de uma 
forma geral. 
Mas é sempre através da língua, da palavra, da linguagem, pronunciadas ou ouvidas, que o Eu 
interage com o outro. Principalmente se se considerar que, para se fazer ouvir, é necessário 
saber ouvir. Que para falar, é preciso deixar falar.  
Comentário: o “Outro” da Economia Neoclássica do Meio Ambiente é justamente a realidade 
extra-humana (teoricamente extra-simbólica e extra-lingüística) objeto de sua análise e 
discurso: i.e. todos os recursos naturais, incluindo seres e coisas. E este Outro é seu modelo, 
objeto, adversário, saco de pancadas; em relação ao qual busca se autopromover, e a partir do 
que busca se autopreservar. Como “centro do mundo”, a Economia Neoclássica do Meio 
Ambiente arrica-se a negar e a perseguir seu Outro, que está literalmente se esgotando e 
sendo extinto. 
 
 
7. SINAL E SÍMBOLO 
A língua é um sistema de sinais. A palavra, por exemplo, tanto escrita quanto falada, está 
imbuída da faculdade de imprimir os sentidos. E possui igualmente a faculdade de designar 
sentido, de assinalar (na interação) uma compreensão. Fundamenta ou faz recorrer a 
categorias pré-acordadas. 
Quando registra o estímulo, o indivíduo procura associá-lo internamente a algum conceito que 
com ele guarda alguma semelhança. Então, a informação sofre no indivíduo uma espécie de 
edição, ou seja, a ela sempre é acrescido ou retirado algo, sendo, necessariamente, 
modificada em sua integridade. 
A internalização do sinal implica subjetivá-lo. Se externamente o sinal é objetivo, se obedece a 
leis naturais (físicas) de criação e veiculação, o mesmo não acontece quando há sua 
internalização pelo sujeito. 
Não é o sinal que caracteriza a cultura, é o símbolo que a caracteriza. Mais do que sapiens o 
homem é symbolicus. Na verdade, ele é os dois ao mesmo tempo. Na continuação desta 
reflexão(..), nasce um princípio que não estabelece, a priori, o valor negativo do símbolo em 
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face do sinal. Este princípio afirma, pelo contrário, que o símbolo pertence ao imaginário, e não 
considera o imaginário como o estado infantil da razão. À força de representações, de alusões, 
de sugestões e de aproximações, o símbolo traduz formas e realizações de que forçosamente 
participamos, mas que ainda não conseguimos expressar. Então o símbolo não é, 
imediatamente, uma peça no sistema da comunicação funcional. Pelo contrário, é um 
procedimento ativo da consciência que, por meio da representação, procura sem cessar dar 
mais sentido tanto à ordem da percepção quanto à da imaginação. [2] 
Assim, no indivíduo o objetivo (sinal) tornar-se subjetivo (símbolo). O receptor, ele próprio um 
ser dual de objetividade e subjetividade, não pode nunca separar do sinal a sua interpretação. 
Portanto, não é possível conceber um sujeito inteiramente objetivo. Tampouco o inverso, 
inteiramente subjetivo. Essas características nele se fundem em proporções variadas, as quais 
também variam no tempo. 
O fato é que o sinal, ao ser introjetado pelo indivíduo, sofre uma transmutação devido à 
influência da esfera subjetiva natural do ser, que sobre ele passa a exercer seus desígnios. 
Uma vez entronizados, tais sinais ascenderão, também, a uma ordem simbólica, isto é, 
representacional. Deixarão de ser, em grande parte, reconhecíveis como outrora. 
Em sentido estrito, não é o signo ou o sinal que é alterado, mas sim a idéia que dele se faz e 
que a ele se associa. 
Ter da realidade um sinal representado, é ter dela nada mais do que uma imagem. Tudo o que 
vai ao Eu vem a ser, portanto, um símbolo. Por isso, alguns filósofos defenderam a idéia de que 
seria preciso ‘limpar’ a imagem do conceito, considerando que seria este o caminho correto na 
busca pela verdade: a realidade dos fatos, sem versões. 
Quanto mais claro, mais preciso for (o conceito), tanto mais adequado será ao real designado. 
Segundo esta forma de ver, é preciso domesticar a imagem, domá-la, extirpar dela o conceito, 
para purificá-lo. Em sua relação com o conceito, em seu parentesco com ele, a imagem é 
exatamente “a imaginação”. O esforço filosófico consistiria em separar o sério do extravagante, 
a precisão do mal-entendido. Desse modo, e como todas as coisas são iguais, o símbolo é 
anacronia, enquanto o sinal é o imperador de todas as nossas sincronias. [2] 
O conceito seria o sinal no indivíduo, teoricamente passível de ser mantido intocado e puro 
pelo símbolo, portanto, a “forma completa do pensamento”. A imagem seria o agente 
simbolizante, subjetivador, transmutador da integridade do sinal. Se em teoria admite-se a 
possibilidade de que o sinal permaneça intocado pela subjetividade do indivíduo, na prática 
haverá sempre a interpenetração objetivo/subjetivo. 
Assim, enquanto o sinal é geralmente um código bem definido e, sempre que fora do indivíduo, 
estático, o símbolo tem a natureza mutável. O símbolo se origina da própria vida interior do ser. 
E não há vida que não se dinamize, se desenvolva, se articule, que insinue, que cresça e se 
modifique, que se adapte. 
Ao relacionar ao sinal uma representação, o símbolo está assegurando, enfim, que essa 
associação não seja nunca pétrea, mas, ao contrário, que mude constantemente. Em resumo, 
está afirmando que a realidade acessível ao sujeito, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, 
estará sempre se alterando. 
Disso se depreende que inegavelmente há, sim, uma realidade objetiva: a dos sinais. Mas que, 
pelo menos na esfera individual, não é possível dizer o mesmo. E a faculdade de simbolizar, 
tornando tudo provisório e imagético, portanto relativo e restrito, por um lado, e variado e 
infinito, por outro, é conseqüência da própria forma como se constitui a individualidade. 
Comentário: a crença de que Economistas sejam capazes de acessar a realidade objetiva da 
Natureza (sinais), controlando ex-ante e ex-post a interferência de fatores subjetivos 
(símbolos), faz da Economia Neoclássica do Meio Ambiente um poderoso e perigoso 
instrumental. Poderoso, do ponto de vista social; perigoso, do ponto de vista ambiental. 
Contudo, dado que não há objetivação senão enquanto imagem de perfeição, na prática 
Economistas são apenas agentes simbolizantes e simbolizáveis; e a Economia, o resultado 
disso. 
 
 
8. ECONOMIA, REALIDADE E ARGUMENTAÇÃO 
O cerne das restrições ao alcance da Teoria Econômica e, em particular, da Teoria Econômica 
do Meio Ambiente, deriva das características da própria natureza humana. Por ser finito, todo 
indivíduo é limitado externa e internamente. 
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Externamente, todo agente é circunscrito à matéria e à maneira como ela é organizada. Todo 
agente é, também, circunscrito no tempo. Internamente, há características fisiológicas 
delimitadas, as quais permitem a existência do organismo e estabelecem padrões para sua 
permanência. Inclui-se aqui a psiqué humana. 
Disso decorre uma conclusão lógica: a de que não existe conhecimento ilimitado. Ou seja, uma 
vez que não é possível a qualquer indivíduo ser onipotente e onipresente, não lhe é possível, 
por conseqüência, ser onisciente. 
Admitir que não é viável obter, manipular e articular conhecimento de modo exaustivo, é ter de 
reconhecer a inevitabilidade do incontrolável, do imprevisível, do aleatório. E é justamente a 
ignorância, a incerteza e a inconsciência que parecem estar na base da extinção das espécies 
e da esgotabilidade dos recursos. 
Cada indivíduo pode dar conta apenas de parte do que existe. Estas seriam, pode-se dizer, as 
limitações existenciais de cada ser. Mas não é só. Não bastasse ao indivíduo suas próprias 
restrições existenciais, é somente através da língua-linguagem que ele se constrói, e que 
constrói o mundo à sua volta. O homem é, portanto, um ser de palavras e de falas. 
A existência e a essência de tudo que há passa a depender, então, da capacidade das línguas 
e das linguagens em lhes representar mais ou menos perfeitamente. Esta característica do ser, 
a necessidade de expressão mediante uma linguagem, é o único caminho concebível para criar 
uma ponte em direção à realidade. 
Assim, todo o contato é dito mediatizado, quer se refira à realidade exterior ao indivíduo, quer 
se refira à sua realidade interior. Se a única maneira de acessar a realidade é pela língua, 
então toda realidade (do/para indivíduo) é representacional. Toda realidade é uma versão 
imagética e, consequentemente, confinada nos limites das possibilidades desta língua. Por 
isso, pode-se afirmar que às limitações existenciais vêm se somar as limitações 
representacionais do indivíduo. 
Isso permitiria, inclusive, duvidar de que houvesse realidade científica objetiva fora da língua. 
Isto é, não haveria qualquer possibilidade do pesquisador atingir, sem interferências de suas 
limitações, o âmago do fenômeno que escolhe estudar através de seus expedientes 
comunicacionais. O pesquisador poderia atingir, no máximo, apenas o âmago de si próprio 
projetado no objeto. Cada cientista possuiria, no máximo, os sinais ou códigos através dos 
quais interagiriam com o mundo - sinais e códigos, eles próprios, fruto da subjetividade 
antrópica. 
Neste ponto deve-se considerar questões epistemológicas: do estudo da origem, natureza e 
limites do conhecimento científico. Toda ciência é, dadas as características existenciais e 
representacionais humanas, uma expressão antrópica, portanto, parcial e limitada. A Economia, 
em geral, e a Economia do Meio Ambiente, em particular, obviamente estão incluídas aqui. 
Os esforços mais recentes da Economia do Meio Ambiente se concentram na tentativa de 
reconhecer e mensurar (quantificar) os impactos da ação antrópica sobre a Natureza, de modo 
a incluí-los numa racionalidade econômica sustentável. E daqui emerge o problema crucial. 
A Teoria Economia com seus gráficos e equações, modelagens e pressuposições, pode ser 
encarada como uma linguagem. Nas palavras de [14]: 
A economia utiliza modelos matemáticos, contrastes estatísticos e argumentos de mercado, 
que parecem estranhos à mente literária. Não obstante, ao examinarmos com atenção não são 
tão estranhos, pois podem se considerar figuras retóricas: metáforas, analogias e argumentos 
de autoridade.(..) Considerar o mercado como uma “mão invisível”, as organizações do 
trabalho como uma “função de produção” e seus coeficientes como “significativos”, tal como 
fazem os economistas, é dar à linguagem uma enorme responsabilidade. 
Se o mercado moderno muitas vezes é entendido como uma expressão econômica, é 
necessário reconhecer que a Economia é, em si, uma expressão humana. É uma visão muito 
singular de mundo, de conhecimento e reconhecimento de seus componentes, de sua relação 
e correlação; enfim, da existência e sentido de tudo. 
A Economia é, então, uma meio: uma ferramenta de exploração. A limitação e a parcialidade 
que a Teoria Econômica herda de seu criador não lhe confere senão igualdade de condições, 
em relação às outras linguagens antrópicas, para percorrer o mundo exterior, ou o universo 
interior ao ser humano. 
Na qualidade de linguagem que discorre sobre a realidade, a Economia se encontra sempre 
representando a verdade dos fatos em graus variáveis de aderência. E é aparentemente deste 
gap entre 'real' e 'representação do real' que surge o problema ambiental. A natureza lingüística 
e psicológica da Economia é destacada por [3]: 
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Ao não perceber a magia do processo econômico, ao temer usar o sentimento como forma de 
apreender o real, o cientista econômico cria um conjunto lingüístico como representação do 
mundo. E cai em um mundo mágico. Mas sem o sentimento necessário, nem o senso crítico 
suficiente. Confunde o significante com o significado criado pela ciência econômica. Em vez de 
usar o sentimento estético para perceber a parte mágica da realidade econômica -
imcompreensível, inexplicável, ilógica- e tomar uma posição ética para tentar controlar seus 
efeitos perversos e feios (inclusive sobre o meio ambiente), o economista passa a viver em um 
mundo onde alguns fenômenos reais e inteligíveis convivem com fenômenos imaginários, 
criados pelo pensamento. Convive com seus fetiches, acreditando neles. Em vez de uma 
posição estética no olhar, sentir e interpretar o quadro que vê, passa a construir o quadro e 
acreditar que sua figura tem vida própria e é bela. 
Portanto, também a Economia do Meio Ambiente é uma linguagem ou um conjunto lingüístico 
que busca representar o mundo real. Percebe-se, novamente, o forte vínculo que une 
narcisismo e conhecimento humano. Pois, quando o homem (Economista) cria uma versão da 
realidade (Economia), através de suas possibilidades expressivas da língua, que se afina 
consigo mesmo, é que ele se apascenta e se apazigua. 
É notável sua inconsciência deste processo. Isto é, de como se torna automático e tautológico 
o representar o Eu no mundo, o distorcer o mundo no Eu para, novamente, e tendo despendido 
muito esforço para fortalecer e eternizar este Eu (e não para mudá-lo), voltar a representar o Eu 
no mundo. 
O resultado de tamanha auto-referenciação é, tal qual no mito de narciso, a ‘cegueira’ para 
elementos nada dispensáveis da realidade concreta, que existe além e apesar do homem e da 
língua humana. Desconsiderar estes elementos vitais lança o agente na perigosa dimensão de 
estar lidando, sem os devidos cuidados, com a viabilidade da própria existência. Em resumo, a 
ignorância, a incerteza e a inconsciência podem destruir. 
Inclusive, parte do problema ambiental emerge da hipertrofiada crença humana na Matemática 
e em seus modelos. Esse espírito quantificador poderia ser resumido pela máxima de Kelvin: 
“Quando não podes expressá-lo com números, teu conhecimento é pobre e insatisfatório” [14]. 
Porém, o mesmo autor adverte: 
Algo próximo a esta versão está escrito na fachada do Social Science Research Building da 
Universidade de Chicago. Diz-se que o famoso economista desta universidade, Jacob Viner, 
disse um dia acerca da dita inscrição: “Se, e quando puder expressá-lo com números, teu 
conhecimento é pobre e insatisfatório”. Frank Knight, o famoso economista da Universidade de 
Iowa, escreveu: “Se, e quando não puder medir, meça de todo e qualquer modo”. 
Então, se para o homem toda realidade é parcial, limitada e imagética, propor uma articulação 
da teoria econômica do meio ambiente no contexto da lógica da internalização das 
externalidades (via instrumental microeconômico), significa estar de acordo com o senhor 
Frank Knight. Pelo menos no que diz respeito ao Meio Ambiente, assumir como paradigma 
(concepção hegemônica da realidade) para a ação o atual viés econômico mecanicista da 
escola neoclássica, tem sido sinônimo de aceitar antecipadamente toda e qualquer 
incongruência entre realidade ecológica e sistema linguistico artificial.  
Então, o problema ecológico (que passa a existir como conseqüência da ação antrópica no 
ambiente) torna-se desproporcionalmente preocupante quando se pretende que esta mesma 
ferramenta limitada, que é a Economia, seja a panacéia para todos os descontroles que 
engendra. 
É verdade que a Economia tem conseguido oferecer, no transcurso de sua existência como 
ciência, uma notável elegância de exposição, a qual tem sido a responsável pelo poder de 
convencimento de seus argumentos. De linguagem concorrente alcança, com o tempo, certa 
predominância: adquire consenso. Impõe sua lógica e os termos da discussão. 
Mas o que tem isso a ver com o problema ambiental, ou com o tratamento dos impactos 
ambientais? Simples: há uma estreita ligação entre as limitações existenciais e 
representacionais do homem e os impactos negativos perpetrados por sua ação no meio 
ambiente. 
Essas limitações torceriam a realidade, e as percepções individuais acessariam somente 
imagens, versões. O esforço de um indivíduo (ou de um grupo) para lograr aceitação 
generalizada dos seus argumentos, pode significar, a depender do viés proposto e do grau de 
aceitação alcançado, desestruturações do equilíbrio ecológico. Isso ocorre na Economia, onde 
algumas formulações teóricas têm obtido o consenso da comunidade acadêmica e da 
sociedade em geral, num contraponto claro entre ciência e retórica. 
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Dado o poder antrópico de interferência no real, analisar o real através das representações 
dele significa, em síntese, hominizá-lo. Com tudo que isso implica em termos de impacto 
ambiental. Se a Economia é, enfim, parte desta expressão que é a linguagem, ela é limitada 
tanto para entender o mundo quanto para orientar a ação nele, bem como para compreender 
as conseqüências desta ação. Entender a Economia como expressão humana é resgatar sua 
origem humana e, portanto, a consciência desta origem. 
 
 
CONCLUSÃO 
Apesar da insistência dos neoclássicos na sofisticação do instrumental marginalista como 
melhor forma de tratar o problema ambiental, o uso desta ferramenta tem, na prática, deixado a 
desejar. Isso ocorre, em parte, porque a discussão se torna redundante nos termos do diálogo 
antropicamente proposto pelos Economistas. 
À medida que se traz novos subsídios teóricos para o debate, fica patente a ligação entre 
existência e falhas humanas e existência e falhas das expressões humanas (como a Economia 
do Meio Ambiente). É daqui que se originam as incompatibilidades entre homem, ciência e 
meio ambiente. 
Considerar as externalidades como falhas de mercado que devem ser contornadas, parece 
confirmar e incentivar a permanência de um duplo engano. O primeiro engano está em 
esquecer que o conceito de externalidades insere-se num contexto de polariazação de 
raciocínio. A construção de categorias para, então, dicotomizá-las em seus extremos 
quantitativos e qualitativos empresta, ao raciocínio humano, uma temerosa simplificação dos 
fenômenos. 
O segundo engano está em considerar apenas o mercado como locus privilegiado de estudo. 
Mercado, falha de mercado, imperfeições dos agentes econômicos, sinais de mercado 
omissos, distorcidos ou incompletos: são todos conceitos derivados da engenhosidade teórica 
humana. Assim como seus complementos: externalidades, microeconomia do tratamento da 
poluição e da produção de poluição, abordagem coasiana e pigouviana das externalidades, 
medida de valor, moeda, técnicas de inclusão de externalidades, dinâmica micreconômica. 
Todavia, não é correto afirmar que a metodologia proposta pelos economistas não é adequada 
à realidade. É forçoso reconhecer que o instrumental econômico neoclássico de tratamento do 
meio ambiente adere sim à realidade, mesmo que somente parcialmente, isto é,  de forma 
imcompleta e imperfeita. 
Adere porque a própria existência material do indivíduo significa uma inserção obrigatória no 
ambiente, fazendo com que haja inevitavelmente um vínculo entre o Eu e o Outro (i.e. o Meio 
Ambiente). Deve-se lembrar que é através das similaridades e diferenças que o Eu se institui 
pelo Outro. 
Qualquer raciocínio (inclusive o polarizado) só existe devido à língua. E o mercado só existe 
porque, pelo raciocínio, é possível criar e manipular tais categorias conceituais. Daí se 
depreende o seguinte: a primeira sessão do artigo estava apenas expondo a linguagem 
econômica. Sua maneira de entender-se a si mesma e ao mundo. O modelo econômico ali 
registrado é a expressão, a representação desta linguagem, mediante seus sinais, códigos e 
símbolos bem particulares. 
Se a Economia, em geral, e a Economia do Meio Ambiente, em particular, têm-se mostrado 
imperfeitas para explicar os fenômenos da realidade concreta, isso é um sinal de coerência 
delas. Pois, na qualidade de ferramentas artificiais sofrem, desde sua concepção, das 
limitações dos cientistas que as desenvolveram. 
A consciência da disparidade entre Realidade e suas representações deveria estimular, no 
homem, a prudência na interferência junto ao Meio Ambiente; principalmente tendo o poder 
antrópico alcançado os atuais níveis de intrusão desestabilizadora. Se, e apesar de suas 
limitações, os homens reconhecem a existência e o perigo da esgotabilidade e da extinção, as 
quais avalia geralmente qualitativamente (pela ordem de grandeza das perdas), podem e 
devem, de maneira semelhante (baseados nas mesmas avaliações qualitativas), reduzir ou 
modificar as ações que julgam significar trajetórias não sustentáveis. 
Depois, resta-lhes aguardar com otimismo para que as alterações tenham sido feitas na 
direção e sentido corretos (questão referente à imprecisão de diagnóstico), que tenham 
ocorrido nos níveis adequados (questão referente à imprecisão de tratamento), e a tempo 
(questão referente à imprecisão da dinâmica dos processos). 
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Observações 
Este artigo é baseado em [15]. A seção 4 é baseada em [12]. Apesar da ampla aceitação do 
tradicional instrumental neoclássico para a abordagem econômica do meio ambiente, 
pesquisas recentes vêm buscando alternativas e formulando críticas diferentes das 
apresentadas neste artigo (e.g. [8], [10], [16], [17]). 
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RESUMO 
A Organização das Nações Unidas declarou 2011 como o Ano Internacional das Florestas pois 
delas dependem 1600 milhões de pessoas e 80% da biodiversidade terrestre. Esta medida tem 
como objectivo sensibilizar a sociedade para a importância da conservação e gestão 
sustentável das florestas contribuindo assim para a concretização dos objectivos do Ano 
Internacional da Biodiversidade (2010). 
Portugal possui uma área florestal significativa (39% do território continental), com espécies de 
pinheiro bravo (Pinus pinaster), sobreiro (Quercus suber), eucalipto (Eucalyptus) e azinheira 
(Quercus ilex), com grande biodiversidade associada. 
As propriedades florestais são na sua maioria privadas, como tal, a conservação e a gestão 
sustentável da floresta depende da actuação dos seus proprietários. 
A visão dos proprietários florestais sobre a importância da biodiversidade na gestão florestal foi 
estudada através da implementação de Inquéritos por Entrevista (IE) aos proprietários florestais 
da freguesia de Pessegueiro do Vouga. 
Os resultados permitem concluir que: a) os proprietários consideram a importância da floresta 
para a existência de seres vivos; b) percepcionam alterações significativas entre o passado e o 
presente na floresta portuguesa c) desconhecem as orientações para a gestão sustentável da 
floresta. 
Palavras-chave: Biodiversidade; Floresta; Percepção Social 
 
 
INTRODUÇÃO  
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) as florestas, representam 31% da área 
terrestre mundial sendo que 30% desta área é utilizada para a produção de bens e serviços, 
albergam 80% da biodiversidade terrestre, asseguram a subsistência de 1600 milhões de 
pessoas. As florestas são ainda responsáveis pela produção de oxigénio, interferem 
directamente no ciclo hidrológico, na regularização do clima, na produção de alimentos, 
medicamentos e outras matérias-primas. Mundialmente todos os anos a desflorestação é 
responsável pelo desaparecimento de extensas áreas de floresta com efeitos directos no 
ambiente, na economia e na sociedade. Neste contexto, surge, em 2011, o Ano Internacional 
das Florestas que tem como objectivo sensibilizar a sociedade para a importância da 
conservação e gestão sustentável das florestas. A concretização deste objectivo permite dar 
continuidade ao Ano Internacional da Biodiversidade (2010) que previa uma redução 
significativa da taxa de perda de biodiversidade até ao final de 2010. Cumulativamente, a 
iniciativa que se comemora este ano permite contribuir para a concretização do objectivo da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica que é “...a conservação da diversidade biológica, a 
utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios que 
advêm da utilização dos recursos genéticos...” [5 p.3369]. 
O uso e a utilização que o Homem dá a floresta são motivo de conflito em várias partes do 
mundo, sobre tudo quando interfere directamente com a biodiversidade existente [12]. As 
florestas são dos sistemas terrestres mais ricos em biodiversidade, pois albergam uma grande 
diversidade de habitats, plantas, animais e microrganismos, É necessária uma gestão florestal 
sustentável que considere os aspectos produtivos, a integridade dos ecossistemas florestais e 
outros bens e serviços [10]. Segundo Maes,et al. (2011) a gestão florestal ambientalmente 
sustentável é definida como sendo a gestão florestal que atinge a conservação ou a melhoria 
dos aspectos de composição estrutural e funcional da floresta [11]. 
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As políticas internacionais de governação das áreas florestais têm vindo a sofrer alteração no 
sentido de permitir o envolvimento dos actores privados no processo de tomada de decisão 
[14]. Os processos de participação pública podem ser um meio para a promoção da gestão 
florestal sustentável pois permitem o envolvimento dos vários agentes que intervêm na floresta 
[1, 6, 12]. De acordo com Ezebilo (2011), quando as necessidades das populações locais são 
incorporadas nos processos de conservação, estas vão ter um papel importante na gestão 
sustentável dessas áreas [7]. 
Em Portugal, segundo o 5.º Inventário Florestal Nacional a floresta, sem considerar as zonas 
de matos, representa 39% do território nacional. A existência de uma grande variedade de 
espécies de árvores e matos conjugadas com factores como a altitude, a temperatura, a 
humidade, etc, tornam a floresta portuguesa, extremamente rica em diferentes habitats, que 
permitem albergar uma infinidade de espécies de fauna e flora. Nas últimas décadas têm 
surgido várias politicas no sentido de preservar, por um lado a conservação da biodiversidade, 
e por outro, promover uma gestão florestal sustentável. Assim e no sentido de preservar a 
biodiversidade, Portugal entre outras medidas, rectificar a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica transpôs para o seu direito jurídico internos as Directivas Aves, Habitats, bem como 
definiu uma Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. A gestão 
florestal é assegurada por medidas e políticas como a lei de Bases da Política Florestal, o 
Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, os Planos Regionais e 
Ordenamento Florestal, as Zonas de Intervenção Florestal, A Estratégia Nacional para as 
Florestas etc… 
Neste estudo pretende-se, avaliar se os proprietários florestais têm consciência da importância 
da conservação da biodiversidade e quais as suas motivações para a promoção de um 
processo de gestão florestal sustentável.  
 
 
PESSEGUEIRO DO VOUGA ENQUANTO ÁREA DE ESTUDO 
A freguesia de Pessegueiro do Vouga pertence ao concelho de Sever do Vouga, da Região 
Centro de Portugal (Figura 1). Abrange uma área de 16 km2, é limitada a Norte pela freguesia 
de Sever do Vouga, a Este e Sul pelo Rio Vouga e a Oeste pela freguesia de Valmaior do 
Concelho de Albergaria-a-Velha e integra a Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. A quantidade de 
precipitação varia entre os 1200 e os 1400 mm/ano e a temperatura média anual varia entre os 
12,5 e os 15ºC  
A área florestal no passado era caracterizada pela abundância do pinheiro que tem vindo a ser 
substituído pelo eucalipto. Segundo Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Florestais “Esta ocupação progressiva dos povoamentos de pinheiro bravo, ocorre devido à 
expansão natural do eucalipto e também pela prática de particulares que plantam ao covacho 
no interior de povoamentos de pinheiro bravo.” [4 p.29]. A área florestal, na sua maioria privada, 
é composta por propriedades de reduzida dimensão. 
 

 
Figura 1: Localização da área de estudo 
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A freguesia de Pessegueiro do Vouga, tem cerca de 1900 habitantes (INE, 2001) e uma 
densidade populacional da ordem dos 120hab/km2. Nos últimos 20 ano assiste-se a uma 
diminuição progressiva da população, ao seu envelhecimento e a uma diminuição do número 
de residentes em idade activa. 
A agricultura era uma das actividades económicas mais importantes, em termos de ocupação 
do território. Muitos habitantes ainda mantêm esta actividade num regime complementar ou de 
subsistência. No passado, a agricultura e a floresta mantinham uma importante relação pois a 
floresta fornecia materiais que aproveitavam para a criação de gado e para adubar as terras. 
Actualmente, esta relação não é tão evidente, pois a agricultura e a criação de gado estão em 
regressão. 
 
 
A PERCEPÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS FLORESTAIS EM PESSEGUEIRO DO VOUGA 
O IE foi aplicado a 15% dos proprietários florestais de Pessegueiro do Vouga o que resultou na 
implementação de 28 IE. O IE teve como objectivos avaliar a percepção dos proprietários 
relativamente a: i) importância da floresta e sua biodiversidade, ii) transformações que 
ocorreram na biodiversidade florestal de Pessegueiro do Vouga, nas últimas décadas, e iii) as 
perspectivas futuras para a gestão florestal. Na construção da amostra, utilizando a técnica de 
amostragem por quotas, foram tidos em conta os critérios: i) idade dos proprietários, ii) 
dimensão das parcelas e iii) espécies de árvores dominantes na propriedade. 
A maioria dos inquiridos são homens (19), apresentam idade superior a 45 anos, concluíram 
pelo menos o 1.º CEB. No que concerne a condição perante o trabalho, 14 são reformados, 11 
exercem uma actividade económica distribuindo-se os restantes pela situação de doméstica(o) 
e desempregado(a). Das 178 parcelas possuídas pelo total dos proprietários entrevistados, 
69% têm menos de 0,5ha. O facto de o eucalipto ser a espécie dominante, nas parcelas de 22 
dos inquiridos, e de ter representatividade em parcelas onde não existe uma espécie 
dominante, permite constatar que a floresta de Pessegueiro do Vouga é fortemente 
caracterizada pela presença do Eucalipto. 
 
A floresta e a sua importância para a biodiversidade 
Os inquiridos não têm uma ideia consensual sobre o que é a floresta em geral, nem acerca da 
floresta de Pessegueiro do Vouga (figura 2). Para 10 inquiridos, a floresta no geral é o “conjunto 
de árvores/espaços verdes”, no entanto, apenas 4 inquiridos fazem o mesmo tipo de 
associação quando se referem à floresta de Pessegueiro do Vouga. 
 

 
Figura 2: Resposta à pergunta “Quando pensa em floresta em que aspecto pensa primeiro” 

 
Na actualidade, a floresta de Pessegueiro do Vouga é associada à existência de matos/ falta de 
limpeza. Esta situação contrasta com a floresta existente no passado onde “não havia matos na 
floresta, pois estes eram roçados para serem utilizados na cama dos animais, para adubarem 
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as terras, ou para o lume …” [2 p.62]. Curiosamente, mais de um quarto dos inquiridos não 
sabem ou não respondem à questão “Quando pensa em Floresta em que aspecto pensa 
primeiro?” Situação que pode reflectir algum desinteresse por estes ecossistemas no presente. 
A maioria dos inquiridos (19) não conhece os termos biodiversidade ou diversidade biológica e 
6 dos inquiridos, que conhecem algum dos termos, não sabem qual é o seu significado. Os 3 
inquiridos que conhecem algum dos termos e o seu significado associam, a biodiversidade ou a 
diversidade biológica, ao que se planta, ao que existe numa zona, ou ainda à diversidade de 
espécies. 
Genericamente para todos os inquiridos a floresta é considerada importante para a existência 
de diversidade de seres vivos verificando-se que essa importância se deve a factores como “é 
um sítio onde existem muitos animais e plantas”, “contribui para a criação de animais e 
plantas”, entre outros. No entanto, 15 inquiridos referem que as suas propriedades não são 
importantes para a existência de seres vivos, pois “não existem muitos animais”, “são 
propriedades pequenas” (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Porque acha que as suas propriedades florestais não contribuem para a diversidade 

de seres vivos 
 
Para 9 inquiridos as suas propriedades são importantes para a existência de seres vivos 
porque “não existem animais, mas plantas há muitas”(3), “tem algum alimento para os animais” 
(2), “existem muitas espécies de animais e plantas” (2), “tem muitas plantas” (vários tipos de 
matos) (1) e “tem algumas plantas e animais”(1). 
Os proprietários florestais percepcionam alterações significavas ao nível da presença de 
espécies de árvores, matos/arbustos/vegetação rasteira e animais nos últimos 50 anos. Ao 
nível das espécies de árvores o pinheiro e o eucalipto são claramente as espécies mais 
abundantes na floresta de Pessegueiro do Vouga no entanto, a substituição do pinheiro pelo 
eucalipto é claramente percepcionada. 
Nos matos/arbustos/vegetação rasteira, é percepcionada uma grande variedade de espécies 
sendo as mais referidas a carqueja, o tojeiro, a queiró e a silva. Embora não exista reconhecido 
consenso sobre o modo como os matos/arbustos/vegetação rasteira têm evoluído, ao longo 
dos últimos 50 anos existe a ideia generalizada de que no passado estas plantas eram 
cortadas para serem utilizadas na agricultura, ou para o combustível, não ocupando a 
dimensão que atingem actualmente. 
Os inquiridos percepcionam a existência de uma grande variedade de animais tais como: a 
raposa, o porco-bravo/javali, o coelho, a lebre, o gaio, a perdiz, a rola, o melro, a cobra, o 
sardão verificando-se que é quase generalizado o aumento deste tipo de animais. 
 
A floresta no futuro 
Os inquiridos não apresentam uma ideia consensual relativamente ao futuro da floresta. Há 
proprietários que defendem que a área florestal terá tendência a aumentar, e a melhorar, 
devido à sua importância ambiental. Por oposição, existem proprietários que referem que a 
área florestal diminuirá e será cada vez mais deixada ao abandono devido à sua não 
rentabilidade. 
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Para os inquiridos a conservação da floresta, no futuro, passa pela diminuição dos incêndios, 
nomeadamente através da limpeza dos matos, criação de aceiros e corredores de segurança, 
vigilância e penalizações. Outras medidas referidas são o ordenamento florestal, a gestão 
florestal próxima dos proprietários, que promova a formação destes, e a existência de 
mecanismos de financiamento para incentivar a preservação da floresta. 
Relativamente a sua actividade florestal futura, a maioria dos inquiridos pretendem manter as 
propriedades para as deixar para os filhos. Num futuro próximo, não haverá alteração do tipo 
de floresta existente em Pessegueiro do Vouga, face à visão estática dos proprietários. 
 
 
CONCLUSÕES 
Os ecossistemas florestais são extremamente importantes para o homem, pelas várias funções 
que desempenham ao nível económico, social e ambiental. O Ano Internacional das Florestas 
juntamente com o Ano Internacional da Biodiversidade, 2010, pretendem alertar a sociedade 
para a importância da conservação do ecossistema floresta e da biodiversidade associada. 
Estas iniciativas contribuem ainda para que seja atingido o objectivo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. 
Reconhece-se o desconhecimento por parte dos proprietários dos termos biodiversidade ou 
diversidade biológica, no entanto existe a consciência da importância da floresta para a 
existência de seres vivos. Os proprietários não percepcionam que as suas propriedades sejam 
importantes para a existência de biodiversidade. No passado, fruto da maior área de pinheiro e 
folhosas havia mais abundância de plantas e animais, segundo os inquiridos. 
Comparando o passado com o presente são percepcionadas duas situações opostas: i) a 
existência, no passado, de mais diversidade de animais e plantas devido a menor 
intensificação da monocultura do eucalipto, e ii) maior diversidade no presente associada aos 
matos. 
Uma gestão sustentável da floresta pressupõe o envolvimento dos agentes locais na definição 
das medidas a serem implementadas localmente.  
Em Pessegueiro do Vouga existe uma ausência de planos individuas para a gestão da floresta, 
no entanto, são identificadas medidas a serem implementadas que permitem a sua protecção. 
Face a esta situação, o envolvimento dos proprietários florestais no processo de tomada 
decisão deverá ser um desafio a implementar futuramente. 
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RESUMEN 
Colombia es un país que se caracteriza por su gran biodiversidad y mayores recursos hídricos 
del mundo, cuenta con el 64% de área de páramos a nivel mundial, entre los cuales está el 
Sumapaz ubicado en la zona rural de su capital, Bogotá. Este páramo es el de mayor extensión 
en el mundo, con inmenso potencial de almacenamiento y regulación climática e hídrica.  
La conservación del páramo debe involucrar las culturas que han hecho posible y han recreado 
su diversidad biológica, y tener en cuenta las presiones sobre los ecosistemas protegidos, 
producto de conflictos sociales y del modelo de desarrollo, que junto con la variabilidad del 
clima, traen como consecuencia extremos de déficit y excesos de agua, generando una 
distribución desigual del recurso hacia la población y sus actividades económicas, junto con 
deterioro de los servicios ambientales de este territorio. 
Para reconocer la importancia del páramo, respetar el medio ambiente, tomar conciencia de su 
conservación, mejorar la calidad de vida de la población que habita en esta zona y posicionar 
de una manera justa lo que allí se produce, este trabajo muestra la construcción de una marca 
del territorio de una forma participativa, que sirva como elemento de identidad, apropiación e 
integración de la comunidad frente al gran compromiso que tienen con el páramo, e igualmente 
trasladar ese respeto y compromiso a los habitantes de Bogotá para que valoren social, 
ambiental y económicamente su importancia a través del comercio justo de los bienes y 
servicios allí producidos. 
Palabras claves: Marca del territorio, páramo Sumapaz, conservación del agua, identidad 
territorial 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada en la parte sur de la ciudad de Bogotá a 72Km 
de esta aproximadamente, su importancia radica en que es un lugar con características únicas 
en el mundo ya que cuenta con el páramo mas grande con todos los beneficios ambientales 
que esto supone, pero también ha sido escenario de grandes conflictos sociales relacionados 
con el uso de la tierra y la conservación del ecosistema.  
La población de Sumapaz dedica sus actividades al sector agrícola y pecuario. Teniendo en 
cuenta un diagnostico de productos y diagnostico organizativo, se buscan alternativas de 
comercialización para los productos y servicios, y una organización comunitaria sólida. Para 
esto se plantea la metodología de construcción participativa de la identidad del territorio, como 
estrategia de comercialización y de oferta de los diferentes bienes y servicios que se producen 
en la localidad del Sumapaz, para lograr que los actores de la comunidad local con su territorio, 
sus organizaciones, sus productos y servicios se identifiquen como parte de dicho territorio ante 
el resto de la sociedad. También se busca por parte de la comunidad organización, 
empoderamiento e identidad con su territorio. 
Por esta razón se plantea la metodología de construcción participativa de la identidad del 
territorio como estrategia de comercialización y de oferta de los diferentes bienes y servicios 
que se producen en la localidad del Sumapaz posicionandolos justamente en el mercado, 
buscando un reconocimiento por parte de los consumidores por las características especiales 
que hacen único el lugar donde se producen.  
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OBJETIVOS 
GENERAL 
Proponer e iniciar la implementación de una metodología que permita la construcción 
participativa de la identidad del territorio para la localidad del Sumapaz, con el fin de posicionar 
de manera competitiva en el mercado los productos y servicios que ofrece la comunidad, 
garantizando a los consumidores su respeto al medio ambiente y su autenticidad, y lograr la 
apropiación e identificación del territorio por parte de los habitantes de la localidad frente al 
gran privilegio de ofertar bienes y servicios ambientales indispensables para toda la población . 
 
ESPECIFICOS 
- Construir el marco conceptual necesario que sirva de base a la propuesta metodológica 
de obtención de identidad del territorio para la localidad del Sumapaz. 
- Obtener elementos prácticos de otras experiencias de construcción de identidad 
territorial que sirvan como base para la implementación de la misma en la localidad del 
Sumapaz. 
- Identificar las formas de participación de la comunidad para la construcción de 
identidad territorial. 
- Iniciar el proceso de construcción de identidad territorial para la localidad de Sumapaz 
 
Objetivos específicos. Recolección de la 

información 
Ejes de análisis 

Construir el marco conceptual 
necesario para la propuesta 
metodológica de obtención de 
identidad territorial para la 
localidad del Sumapaz.  

Revisión de literatura de 
diferentes autores que han 
trabajado con temas 
relacionados. 

- Territorio 
- Identidad 
- Identidad del territorio 
- Marca 
- Marca territorial 
- Denominación de origen. 
- Servicios ambientales. 

Obtener elementos prácticos 
de otras experiencias de 
construcción de identidad 
territorial que sirvan como 
base para la implementación 
de la misma en la localidad 
del Sumapaz. 

Estado del arte Métodos utilizados para 
recolectar información. 
(Talleres, encuestas, 
entrevistas, teniendo en 
cuenta la revisión bibliográfica 
de los términos relacionados 
con el tema. 
 

Identificar las formas de 
participación de la comunidad 
para la construcción y puesta 
en marcha de la identidad 
territorial. 

Aplicación de encuestas 
Talleres 

Nivel de participación de la 
comunidad. 
Términos conceptuales 
entendidos desde la 
comunidad. 

Iniciar el proceso de 
construcción de identidad 
territorial para la localidad de 
Sumapaz. 

Presentación de resultados  

 
Dentro de los conceptos básicos que envuelven la discusión relacionada con la elaboración y 
obtención de identidad territorial se encuentran: territorio, identidad, identidad territorial, marca, 
marca territorial, denominación de origen, servicios ambientales y comercio justo, como 
elementos que permiten la construcción de la base conceptual para desarrollar el propósito 
final.  
 
Territorio 
Territorio es el espacio que acoge la vida social, actividad económica y organización política, el 
presente y el futuro de una comunidad social, dentro de una delimitación geográfica (1); es un 
espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y 
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organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales que no es fijo, sino móvil, 
mutable y desequilibrado, cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 
organización (15). 
El territorio desde una perspectiva biofísica, está definido como un área específica de la 
superficie terrestre cuyas características abarcan atributos estables o previsiblemente cíclicos 
de la biosfera, incluyendo atmósfera, suelo y material geológico, y los resultados de la actividad 
humana en el pasado, presente y futuro. De esta manera es considerado como un sistema 
conformado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que actúan en función de 
objetivo común en un entorno determinado y con capacidad de autocontrol. El territorio como 
sistema es un conjunto complejo en el que procesos naturales se encuentran modificados o 
controlados por actuaciones del hombre, provenientes de ideales, aspiraciones, deseos, 
principios, motivaciones y comportamientos (13).   
En efecto, el territorio es considerado como un producto social e histórico lo que le confiere un 
tejido social único, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de 
producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se 
encargan de darle cohesión al resto de los elementos. Esta definición permite explicar de una 
mejor manera las relaciones intersectoriales y potencia el trabajo multidisciplinario; permite 
integrar los ejes fundamentales del desarrollo sostenible como los aspectos de organización 
económica, de relación con el medio natural, de organización social y política, y de articulación 
de los elementos culturales del territorio; permite entender y gestionar el desarrollo más 
eficientemente, en colaboración con los actores locales; y potencia la integración del 
conocimiento acumulado por nuestras sociedades a fin de alcanzar un desarrollo armónico y 
democrático. (23) 
En el marco de esos valores, se considera que los espacios y los territorios rurales son bienes 
de interés general que merecen protección por parte del Estado y que exigen políticas 
destinadas a regular su uso y explotación por parte de los ciudadanos a título particular. Todo 
ello conduce a considerar los territorios rurales como bienes públicos, en la medida en que 
forman parte del patrimonio general de la sociedad,  cuyo valor para el conjunto de la sociedad 
es de tal calibre, que el Estado debe ocuparse de regular su uso y explotación, con el objetivo 
de potenciar las externalidades positivas y reducir las posibles externalidades negativas que 
pudiera tener el aprovechamiento con fines privados de tales bienes (16). 
El territorio mas allá de una delimitación geográfica o un área física, es un espacio donde 
confluye un tejido social, ambiental y económico, de la comunidad que habita en la zona y que 
es el eje central de los procesos productivos, manejo ambiental y redes sociales que se 
generan en esa zona específica y sobre la cual tienen un compromiso de apoderamiento e 
identificación al igual que el Estado, organizaciones y empresas que intervienen en el y que se 
favorecen de el uso y explotación de la misma. 
 
Identidad 
El termino identidad viene del latin idem que significa el mismo, este término puede tener 
diferentes significados, de acuerdo al contexto en que se utiliza. Erikson 1950 define la 
identidad como la integración de componentes de la personalidad y su validación a través de la 
interacción  con el medio. El resultado de esto es la identidad del yo, es decir, la convicción de 
que la imagen que la persona tiene de sí misma coincide con la imagen que tienen los demás 
respecto de esa persona. 
Las identidades se fundan sobre la base de los sentidos o significados creados a través del 
proceso de la reflexión de los seres humanos acerca de sus relaciones con las divinidades, con 
la naturaleza y con otros seres humanos en diferentes planos y situaciones de la vida social 
(9). 
Según Tugendhat, el significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad 
individual y se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o 
grupo de personas se ven íntimamente conectados. En este sentido la identidad tiene que ver 
con la manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse -
"identificarse"- con ciertas características (12). De la misma forma la define Soto 2006 
adicionando que la identidad supone una conciencia de pertenencia a un grupo 
determinado y una simbología propia, que reclama ser reconocida, protegida y promovida. 
Se pueden hablar de identidades personales e identidades colectivas, las cuales se encuentran 
íntimamente relacionadas. No puede haber identidades personales sin identidades colectivas y 
viceversa, debido a que las personas no pueden ser consideradas como entidades aisladas y 
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opuestas a un mundo social concebido como una realidad externa. Las identidades personales 
son formadas por identidades colectivas culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir 
de forma separada a los individuos (7). 
Al construir sus identidades personales, los individuos comparten ciertas afiliaciones, 
características o lealtades grupales culturalmente determinadas, que contribuyen a especificar 
al sujeto y su sentido de identidad. (7) 
La identidad es una cualidad que hace que algo sea único, que sea distinto, distinguible y a 
menudo distinguido en el sentido más amplio de la palabra. La identidad es principalmente 
subjetiva, es una cualidad cultural que hace que a las personas o a los bienes se nos 
reconozcan como particulares y desde esa perspectiva podamos también aportar algo  distinto 
y enriquecer así al conjunto de la sociedad (10). 
La identidad es una cualidad del ser humano que le permite ser diferente a nivel individual y 
grupal, mediante características específicas de las cuales se apropia cada individuo y resalta 
ante los demás para obtener un reconocimiento social. Dicha identidad es cambiante de 
acuerdo con el contexto social en el cual se desarrolla y para el cual se construye. 
 
Identidad del Territorio 
Según Soto 2006 identidad territorial es la que provee a los bienes y servicios locales, 
elementos de diferenciación y calidad que les permiten acceder a mercados cada vez mas 
exigentes en cuanto a estándares de producción y exclusividad del producto. En la actualidad 
la identidad territorial es un aspecto fundamental de la gestión estratégica del desarrollo 
territorial, puesto que para competir con éxito y poder impulsar un proceso de desarrollo 
genuino, resulta necesario que el territorio logre diferenciarse positivamente y llegue a poseer 
un cierto estilo propio. 
La identidad territorial permite identificar los actores de la comunidad local con su territorio, sus 
organizaciones, sus productos y servicios, personaliza e identifica los atractivos y productos del 
territorio permitiendo el reconocimiento  a nivel nacional e internacional de lo que lo hace 
particular y diferente a los demás (5). Es el reconocimiento colectivo de los actores de una 
sociedad local de manera implícita y explicita de un tejido social y específico (4) 
Cuando se gestiona Identidad Territorial se trata entonces de trabajar (estudiar, planificar y 
ejecutar acciones coordinadas) para lograr una identificación o autoadhesión profunda de los 
ciudadanos con su país, su región o su ciudad; con sus organizaciones y con los productos y 
servicios de las mismas. Que allí donde se encuentren, se conviertan en portavoces de "lo 
propio", pensando que todo lo que realizan a título particular forma parte del enriquecimiento de 
su territorio de residencia y/o trabajo; a la vez que exigen una correspondencia análoga con 
respecto a las acciones públicas. (5) 
El punto de partida para la identidad del territorio, es la identificación de aquello que distingue al 
territorio y que diferencia lo que allí se produce de otros territorios y sus producciones. La 
identidad se puede basar en aspectos históricos, culturales, ambientales, productivos, entre 
otros (11 - 1). Dicha identidad debe estar construida desde abajo y hacia arriba para definir 
perfiles distintivos que permitan a territorios deprimidos activar por medio de procesos de 
diferenciación productiva, su espacio geográfico (4).  
En países como Colombia y en general en América Latina, debido a nuestra cultura de 
sumisión, de imitación, de renuncia a la identidad propia y ausencia de autoestima, no se han 
consolidado motores de desarrollo que permitan alcanzar competitividad y reconocimiento de 
los productos propios del territorio que tienen ventajas de ser únicos, de muy alta calidad que al 
elaborarse y valorizarse en los mercados refuercen la autoestima, capacidad de organización y 
funcionamiento de las organizaciones de la sociedad y empresas. “Un desarrollo con identidad 
territorial es un desarrollo abierto hacia los mercados, hacia otras culturales, ideas y enfoques 
en un constante movimiento de renovación e incorporación de aportes y no debe ser visto 
como una postura folclórica o autárquica” (10). 
Un término mas amplio que podríamos considerar es el de identidad nacional como conjunto de 
significaciones y representaciones relativamente estables a través del tiempo que permite a los 
miembros de un grupo social que comparte una historia y un territorio común, así como otros 
elementos culturales, reconocerse como relacionados los unos con los otros, biográficamente"; 
ésta sería una especie de marca que nos permitiría reconocernos como pertenecientes a una 
colectividad, a una sociedad nacional o supranacional. En otras palabras, la identidad nacional 
es el conjunto de características, tanto históricas como actuales, que otorgan a una 
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colectividad, en un territorio determinado, una personalidad diferente a las demás 
colectividades políticas. (15) 
 
 
Marca  
La marca se define como un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar 
productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y para diferenciarlos de los 
productos de los competidores (8). Es mas que un proyecto publicitario, es u proyecto de 
marketing que opera como canal al crear su propia comunidad de clientes que interpretan la 
esencia, atributos y orígenes de los productos y servicios (19) 
Según Thompson 2006, la marca es un signo de propiedad de empresas y organizaciones que 
permite a los compradores, identificar bienes o servicios que necesita o desea, tomar 
decisiones de compra fácilmente y tener seguridad de obtener determinada calidad cuando 
vuelve a comprar el producto o servicio. La marca es el elemento clave que permite diferenciar 
de la competencia y permite establecer una posición en la mente de sus clientes. 
En estos términos, la marca se puede considerar como un elemento simbólico que muestra o 
representa características propias de una persona, una comunidad o sociedad y un territorio 
especifico a través de productos o servicios ofertados. 
 
Marca territorial 
Cotorruelo (2001), señala que para competir con éxito en el mundo globalizado y poder 
impulsar un proceso de desarrollo genuino, resulta necesario que el territorio logre diferenciarse 
positivamente y llegue a poseer un cierto estilo propio, creando lo que se conoce como 
identidad territorial la cual debe ser entendida como la identificación de todos los actores de la 
comunidad local con su territorio, sus organizaciones, sus productos y servicios; donde se 
conjugan los valores asumidos dentro de un sistema de relaciones que se reproduce 
automáticamente, el cual implica un proceso colectivo de creación de vínculos que otorga 
sentido a las formas de pensar y de percibir el territorio como construcción social totalizadora y 
en donde es importante el pasado, presente y futuro, para la construcción de ésta en una 
comunidad (4 - 14). 
Una “marca territorial” se refiere al fortalecimiento y consolidación de una imagen territorial, 
utilizada generalmente para mejorar las capacidades competitivas locales y el posicionamiento 
de sus productos y servicios en el mercado, de sectores como agricultura, turismo, servicios y 
administración pública. El concepto de marca territorial tiene el potencial de añadir valor y 
articular el conjunto de productos y servicios locales, además de ser el distintivo que garantiza 
a los consumidores la sanidad de los productos, su respeto al medio ambiente y su 
autenticidad. Sirve también como herramienta de marketing. 
Una de las formas de aprovechar la identidad como estrategia de desarrollo es  la creación de 
marcas territoriales, dado que estas son susceptibles de ser usadas en el mercadeo de 
productos territoriales, como aspecto diferencial lo que  se constituye  en una estrategia de 
agregación de valor (1). 
Para productos con identidad territorial se plantea la tarea estratégica de poner en evidencia su 
valor simbólico, a fin que sean mejor identificados por los consumidores. Ciertos productos que 
contienen una fuerte imagen territorial pueden constituir un vector de desarrollo local. La 
creación de rutas turísticas específicas (rutas del vino, del café, del queso, etc.) constituyen un 
ejemplo (18).¿Qué es el capital rritorial? 
En el marco del desarrollo sostenible de los territorios, invertir en la valorización de la identidad 
cultural puede ser una forma estratégica de transformar el conocimiento y la cultura local en un 
recurso económico, lo que Ray (1996), define como “economía de la cultura”; supliendo una 
demanda emergente de segmentos importantes de consumidores, por productos y servicios 
portadores de identidad cultural asociada a territorios rurales, algunos consumidores están 
dispuestos a pagar un mayor precio y/o preferir productos con identidad por encima de otras 
alternativas (21). 
 
Denominación de origen (Comisión de la Comunidad Andina, 2000) 
Una denominación de origen  es una indicación geográfica constituida por la denominación de 
un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin 
ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica 
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u 



 

753 
 

otras características de producción, transformación o elaboración, se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y 
humanos. 
Sirve para distinguir las especiales calidades, reputación u otras características que pueda 
tener un producto en atención a las condiciones especiales del lugar de donde proviene 
En otras palabras, es una calificación que se emplea para proteger legalmente ciertos bienes 
que se producen en una zona determinada, contra productores de otras zonas que quisieran 
aprovechar el buen nombre que han creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o 
cultivo. 
Los productores que se cogen a la denominación de origen, deben comprometerse a mantener 
una calidad lo más alta posible y a defender ciertos usos tradicionales en la producción. 
Asimismo, suele existir un organismo público regulador de la denominación de origen, que 
autoriza exhibir el distintivo a los productores de la zona que cumplen las reglas. 
La ventaja fundamental de la denominación de origen es que garantiza al consumidor un nivel 
de calidad más o menos constante y unas características específicas. A cambio, los 
productores obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales 
productos en otras zonas, aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, que les 
permite influir sobre el precio final de éstos por los cuidados que se realizan para mantener la 
calidad. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector productivo y 
facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales. 
Al momento de declarar una denominación de origen es importante tener en cuenta según la 
decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
- Referirse a una zona geográfica determinada utilizada para designar un producto originario 
de ellos y cuya calidad, reputación y otras características se deban exclusiva o esencialmente 
al medio geográfico en le cual se produce incluidos factores naturales y humanos. 
- Que no se trate de indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se 
trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la 
materia como por el público en general. 
- Que no sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público. 
- Que no puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el 
modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos 
productos. 
 
Servicios Ambientales (SA). 
Los servicios ambientales se encuentran definidos como aquellos servicios cuya característica 
principal es que no se gastan ni transforman en el proceso, pero generan indirectamente 
utilidad al consumidor de tales servicios, según Barria et al son aquellas funciones del 
ecosistema que generan beneficios y bienestar para las personas y para las comunidades (3). 
Los servicios ambientales han sido objeto de  múltiples análisis, motivando opiniones de 
distinta índole sobre todo en lo referido a su valoración económica. Se ha considerado que el 
equilibrio entre el desarrollo socio económico de la población y la conservación de los recursos 
naturales -específicamente la diversidad biológica- puede lograrse a partir de su utilización 
sostenible. Aspecto particularmente necesario dentro y alrededor de las zonas de protección 
y/o conservación  declaradas como áreas protegidas. 
Dentro de algunos de los aspectos distintivos y de utilización de cada uno de estos servicios 
ambientales se pueden contemplar: 
a) Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero -Regulación de gases con 
efecto invernadero-Mercado de Bonos de Carbono 
b)  Protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico -Captación y retención de 
agua en los ecosistemas- 
c)  Protección de la biodiversidad para conservarla y usarla sosteniblemente -La 
investigación científica como servicio ambiental de los ecosistemas y la bioprosprección (por ej. 
medicamentos, perfumes, etc.) 
d)  Protección de ecosistemas, formas de vida y Belleza Escénica natural como servicio 
ambiental. 
Otro término que surge y se encuentra relacionado con el de servicios ambientales es el de 
servicios ecosistémicos, Balvanera y Cotler consideran los dos términos como similares aunque 
pueden diferir de acuerdo con el contexto en el cual se utilizan. Según Quetier, et al, 2007, los 
servicios ecosistémicos se definen no como beneficios sino como propiedades ecológicas que 
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incorporan en la producción y la distribución de beneficios materiales e inmateriales para los 
seres humanos. Es decir los servicios se miden eligiendo propiedades ecológicas relevantes 
como indicadores de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son considerados 
como indicadores de calidad o capacidad de un ecosistema para la provisión de un beneficio 
específico a un actor social determinado. 
 
Pago por servicios ambientales 
Los pagos por servicios ambientales (PSA) son una clase de instrumentos económicos 
diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un 
servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo. En algunos casos, los 
pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión 
de un servicio en particular (p.e., plantar árboles con fines de secuestro de carbono). Estos 
pagos tienen algunos rasgos distintivos. 
- Es un acuerdo voluntario y negociado, no una medida de mando y control. Los 
proveedores potenciales de servicios deben tener opciones reales de uso de la tierra, entre las 
cuales el servicio proveído no es el uso preferido.  
- Se debe definir claramente lo que se está comprando – ya sea un servicio mensurable 
(p.e., toneladas de carbono secuestrado), o un uso equiparable de la tierra pero limitado a las 
prácticas susceptibles de ofrecer el servicio (p.e., conservación de los bosques para garantizar 
la provisión de agua).  
- Debe darse una transferencia de recursos de al menos un comprador del SA a un 
vendedor directamente o a través de un intermediario.  
- Los pagos que los compradores hacen deben ser realmente contingentes por un 
servicio ofrecido de manera ininterrumpida durante la duración del contrato. Este último 
prerrequisito es importante, ya que establece la condición entre la provisión del servicio y el 
pago: si no hay provisión, no hay pago. Idealmente, los pagos deben ser escalonados según la 
cantidad o calidad del servicio ambiental ofrecido, al menos hasta un máximo convenido. Los 
pagos pueden ser en efectivo o en especie (p.e., materiales y capacitación para una empresa 
económica como la apicultura). Los compradores de SA normalmente monitorean si se está 
cumpliendo con el trato; por ejemplo, si se ha reducido la caza o la deforestación de la forma en 
que se estipuló en el contrato. Si así no fuera, los pagos se suspenden o se cancelan 
definitivamente. 
Comercio justo. 
El comercio justo ha tenido diferentes definiciones que lo consideran como un movimiento, un 
conjunto de prácticas o relaciones que involucran los actores que hacen parte de la cadena de 
comercialización como lo son el productor, el comercializador y el consumidor donde finalmente 
se busca el equilibrio en los beneficios generados para estos actores en especial para el 
productor que es quien recibe el menor valor generado dentro de la cadena productiva. 
 “El Comercio Justo es un movimiento social integrado por productores, comerciantes y 
consumidores que trabajan por un modelo más justo de intercambio comercial, posibilitando el 
acceso de los productores más desfavorecidos al mercado y promoviendo el desarrollo 
sostenible” (Comisión de Ética de la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo de 
España, 2001).  
“El comercio justo se define como un conjunto de prácticas socioeconómicas que representan 
alternativas al comercio internacional convencional, cuyas reglas son globalmente injustas para 
los países del Sur, y en particular para los productores rurales. Estas prácticas al establecer 
relaciones entre productores y consumidores, basadas en la equidad, la asociación, la 
confianza y el interés compartido, obedecen a criterios precisos y persiguen objetivos en 
distintos planos: obtener condiciones más justas para los grupos de productores marginados y 
hacer evolucionar las prácticas y reglas del comercio internacional con el apoyo de una parte 
de los consumidores”,  
Jonson, 2001. 
“El comercio Justo es aquel que eliminando intermediarios, permite a productores y sus familias 
una remuneración suficiente por sus productos, por parte de los compradores, para lograr un 
adecuado nivel de vida. Esto implica un precio justo, financiamiento y una relación comercial de 
largo plazo. Además de sostenibilidad se extiende mas allá de lo económico incluyendo 
conceptos de sostenibilidad social y ambiental”, CIAT, 2000.  
“El Fair Trade es una forma de comercio alternativo al comercio convencional. Es una relación 
de socios en comercio (partnership) que tiene como meta el desarrollo sostenible de los 
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productores marginados y en desventaja. Busca lograr esto ofreciendo mejores condiciones 
comerciales, generando conciencia y desarrollando campañas” (FINE, 1999). 
 “El comercio justo es un ejemplo de desarrollo obtenido mediante relaciones comerciales y 
mejores oportunidades comerciales que permitan acercar los países desarrollados a los países 
en desarrollo y facilitar la mejor integración de estos últimos en la economía mundial. Las 
actividades de comercio justo ofrecen a los consumidores la posibilidad de contribuir, con sus 
decisiones de compra, a un desarrollo económico y social duradero en los países en 
desarrollo”, Comisión de las Comunidades Europeas, 1999. 
Como segunda fase se hará una presentación de las experiencias que pueden servir de 
referencia para la implementación de identidad territorial en la localidad de Sumapaz, y 
finalmente se propondrá una metodología a seguir con la comunidad local para el desarrollo 
inicial de identidad territorial. 
 
 
METODOLOGIA 
El desarrollo de la investigación fue realizado en diferentes fases para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Los métodos utilizados para realizar la investigación fueron descriptivos y 
participativos trabajando directamente con la población habitante de la localidad involucrada en 
procesos productivos y comerciales.  
Fase 1: La primera fase consistió en la identificación de los actores y sus intereses específicos. 
Esta fase se realizó mediante el trabajo comunitario realizando visitas a la comunidad, 
encuestas, entrevistas y talleres con el fin de conocer la población y sus características, 
identificar asociaciones y organizaciones existentes en la comunidad, conocer los intereses 
particulares de cada grupo o asociación e indagar sobre actores externos que participan en el 
desarrollo de la localidad.  
Fase 2. La segunda fase se basó en identificar las características y potencialidades que hacen 
especial el territorio del Sumapaz (atributos, ubicación privilegiada, grado de cultura de sus 
habitantes, condiciones medioambientales, biodiversidad, acontecimientos históricos, 
costumbres), conocer las necesidades, problemas y temores de la comunidad que habita en la 
localidad.  
Fase 3. La fase tres consistió en realizar planes de capacitación, buscando incentivar el trabajo 
en comunidad, fortalecimiento las redes productivas existentes en la localidad y estimular a la 
población a involucrarse en el proceso de identidad territorial 
Fase 4. La fase cuatro es la propuesta generada desde el núcleo de la población objetivo, pero 
integrando agentes externos que influyen de alguna manera en este territorio. Logrando 
reconocer y valorar la importancia del páramo de Sumapaz como territorio con características 
especiales para toda la población en especial para sus habitantes. 
 
 Objetivos Ejes de 

análisis 
Herramientas 
para la 
recolección 
de la 
información. 

Metas 

Fase 1. 
Identificación 
de actores. 

Conocer la 
población que 
habita en la 
localidad y sus 
características. 
 
Identificar las 
organizaciones y 
asociaciones que 
existen 
actualmente en la 
localidad. 
 
Conocer los 
actores externos 
que influyen en el 

Marco 
conceptual. 
 
Metodologías 
de 
participación. 

Talleres 
Visitas 
Encuestas. 

Extracción de la 
información recogida 
con la encuesta 
Características de las 
personas que viven 
en la localidad. 
- Edad 
- Actividades 
económicas y 
sociales. 
- Tipo de 
organizaciones 
- Número de 
organizaciones y 
asociaciones 
establecidas y sus 
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desarrollo de la 
localidad. 
 

características. 
 

Fase 2.  
Exploración 
del medio. 

Identificar las 
características 
que hacen 
especial el 
territorio del 
Sumapaz. 
 
Conocer las 
verdaderas 
necesidades, 
problemas y 
temores de la 
población. 
 
Establecer los 
intereses de cada 
uno de los 
actores que 
influyen en la 
localidad. 
 

Marco 
conceptual. 
 
Metodologías 
de 
participación. 
 
Experiencias 
de identidad 
territorial y 
marca 
territorial. 

Talleres 
Visitas 
Encuestas. 

Identificación de las 
necesidades y  
problemas 
productivos y 
organizacionales, al 
igual que las causas 
y las posibles 
soluciones por parte 
de la comunidad a 
través de un taller 

Fase 3. 
Propuesta 
metodológica. 

Construir 
cadenas del valor 
territorial con 
base en el 
potencial interno 
de la localidad.  
 
Fomentar en el 
territorio una 
estrategia de 
desarrollo 
compartida entre 
todos los actores 
locales. 
 
Proponer 
herramientas que 
faciliten el acceso 
a oportunidades 
brindadas por 
diferentes 
estamentos 
públicos y 
privados. 
 
Elaborar planes 
de  
implementación 
de identidad del 
territorio que sean 
viables y reales 
para la población. 

Generalidades 
del territorio 
Percepciones 
de la 
comunidad 
local sobre su 
territorio. 
Percepciones 
de los agentes 
externos sobre 
la localidad del 
Sumapaz 
Disponibilidad 
y aceptación 
por parte de la 
comunidad en 
la metodología 
propuesta 

Planes de 
capacitación. 
 

Trabajo en la 
implementación de de 
los centros de gestión 
veredal para fomentar 
las redes de 
vecindad. 
Planteamiento de 
estrategias y 
herramientas que 
permitan a la 
población accedes a 
los diferentes 
servicios que ofrecen 
diferentes entidades. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Caracteristicas de la población 
 

 
Gráfica No 1 Poblacion por vereda en la localidad. 

 
La localidad de Sumapaz es netamente rural donde el 55% de la población se encuentra 
ubicada en el corregimiento de San juan situado al suroccidente del parque Sumapaz, en las 
veredas el Tunal, la Concepción y las Vegas, y el 45% restante se encuentra en los 
corregimientos de Nazareth (32.8%) y Betania (12.8%). De las 178.634 Ha pertenecientes al 
paramo de sumapaz la poblacion que hace parte de este gran ecosistema se encuentra 
ubicada en un área de aproximadamente 78.095 Ha de las cuales el 46.571 Ha son protegidas 
por estar conformadas por areas de pajonal, lagunas, rios, quebradas,bosque natural y areas 
de frailejones. (Gráfica No 1).  

 
Gráfica No 2 Lugar de habitacion de la población 

 
El 87,9% de la comunidad vive en su propia finca, donde realiza actividades productivas para 
autoconsumo y comercialización, un 12% de la población vive en Bogotá o en Usme y 
regularmente visitan la Localidad ya que tienen alguna actividad productiva en la zona o su 
fuente de trabajo se encuentra allí, son intermediarios en la comercialización de productos, 
funcionarios de alguna entidad o proveedores de insumos para la comunidad. 
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Gráfico No 3 Porcentaje de edad de los productores 

 
Dentro de las características de la población la edad es uno de los aspectos de gran 
importancia, aproximadamente el 49% de la población es adulta mayor de 41 años, lo cual 
quiere decir que son personas que han permanecido en el territorio por mucho tiempo o han 
regresado a vivir en la zona, ellos son quienes realmente conocen la importancia y el valor del 
territorio que habitan. Son actores claves en la transmisión de conocimientos ancestrales en 
cuanto a prácticas productivas, conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales 
(Gráfica No 3).  
Es importante resaltar, que en esta localidad el mayor porcentaje lo encontramos en gente 
joven y adulta, a diferencia de la mayoría de zonas rurales del país donde  la tendencia es 
encontrar las personas mayores viviendo en el campo, ya que la gente joven y adulta 
económicamente activa, busca las grandes ciudades como opción de calidad de vida. 

 
Gráfica No 4 Tiempo de trabajo del productor en la finca 

 
Así, Los productores que venden su mano de obra o dedican medio tiempo a otras actividades 
extra predio son: el 14,3% de los productores entre 20 y 30 años; el 33,3% de los que tienen 
entre 31 y 40 años; el 18,2% de los que tienen entre 41 y 50 años; el 33,3% de los que tienen 
entre 51 y 60 años, y ninguno de los que tienen más de 61 años. El 62,1% de los cónyuges del 
productor labora tiempo completo en la propia finca, el 10,3% dedica tiempo completo a laborar 
en otro lugar, y el 6,9% labora medio tiempo en otras actividades con el fin de conseguir 
ingresos al núcleo familiar. Con relación a los hijos de los encuestados el 6,9% labora medio 
tiempo en otras fincas. 
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Grado de escolaridad 
El grado de escolaridad que muestra la gráfica No 5 es de una poblacion con bajo nivel 
educativo ya que el 32.4% ha alcanzado como grado maximo 5° de primaria y el 12% ha 
alcanzado como máximo grado 11. Esto demuestra la necesidad de planear capacitaciones 
dinámicas con un vocabulario simple y de fácil manejo que permita ser aplicado por quienes las 
reciben demostrando el entendimiento de los conocimientos adquiridos.  
 

 
Gráfica No 5 Nivel de esoclaridad 

 
Asociación  
Con la encuesta y talleres realizados en la localidad del Sumapaz encontramos que las formas 
de organización y participación de la comunidad son las asociaciones de tipo productivo y 
comercial, el Sindicato Agrario y las Juntas de acción Comunal.  
 
Con relación a las asociaciones productivas y comerciales, el 25,9% de la población 
encuestada hace parte de alguna de estas asociaciones; en primer lugar tenemos a Asosuma y 
Asosumapaz con 26,7% cada una, en segundo lugar esta Procamsu con 13,3% y en cuarto 
lugar Asonormando, Asopesolap, Sumapezca y Asproquis con 6,7% cada una. Asociaciones 
donde la permanencia de sus miembros varía entre 2 y 8 años (Gráfica No 6). 

 
Gráfica No 6 Participacion de la comunidad en las asociaciones. 
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Las asociaciones son la forma más organizada, fácil y efectiva de divulgar y dar a conocer los 
productos y servicios que ofrece la localidad a otras localidades o municipios aledaños a la 
zona o grandes ciudades, sin embargo es necesario unificar los esfuerzos de cada 
organización para que sean reconocidos no como asociaciones independientes sino como 
productores de “bienes y servicios de la localidad de Sumapaz”, aunque al interior de la 
localidad la organización sea por asociaciones. 
Tamaño del predio y tenencia de la tierra 
El 20,7% de la población tiene predios con áreas entre 6 y 10 Ha, seguido por el 15,5% que 
tienen predios de áreas inferiores a las 5 Ha, el 12,1% entre 2 y 30 Ha, el 8,6% entre 41y 50 
Ha,  8,6% entre 11 y 20 Ha, el 5,2% entre 31 y 40 Ha y  el 1,7 más de 50 Ha.  
La tenencia de la tierra, es en su mayoría propia representada por un 60%, la sucesión de un 
15,5%, en arriendo el 15,5%; tierras de herencia corresponden a 1,7% y en administración el 
1,7%. (Gráfica No 7). 

 
Grafica No 7. Tamaño y relación del predio 

 
Según muestra el gráfico, la propiedad y la tenencia de la tierra, no es una limitante para la 
producción pues la mayoría son propietarios y poseen predios entre 6 y 10 Ha, sin embargo las 
limitaciones tienen que ver con la zona agroecológica en que se encuentra ubicado ya que no 
se pueden realizar actividades productivas en muchas de estas zonas por ser áreas de 
protección debido a la fragilidad del ecosistema.  
Las restricciones ambientales además de limitar la producción, también limitan la posibilidad de 
realizar construcciones que puedan apoyar el proceso de producción y de comercialización. 
Las construcciones reportadas con mayor frecuencia son casas con una participación del 
55,2%, otro tipo de construcciones que se pueden encontrar son pozos y bodegas. (Gráfica No 
8) 
Es por esta razón que los pocos productos que se pueden producir en esta zona son de gran 
valor por la escasez de los mismos y porque la decisión de no producir beneficia la 
conservación del páramo conservando los recursos y la biodiversidad que allí se tiene. 
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Grafica No 8. Construcciones 

 
 
Las construcciones disponibles para la producción son escazas lo cual limita la posibilidad de 
conseguir certificados de Buenas Prácticas Agrícolas que sería una forma de certificar el valor 
agregado y la calidad de los productos. Sin embargo las construcciones requeridas para este 
tipo de certificaciones, no pueden ser fácilmente implementadas en la localidad ya que existen 
limitaciones ambientales y políticas que impiden las construcciones.  
Vías de comunicación y líneas de transporte 
Distancias y tiempos.  
A continuación se presentarán los resultados con respecto a distancias en kilómetros y el 
tiempo en minutos que tardan los productores para llegar a la cabecera de su respectivo 
corregimiento, a la vía principal más cercana y a la zona Urbana de Bogotá.  
La mayoría de los encuestados representados por un 39,7% reportan un tiempo de entre 0 y 30 
minutos desde su unidad productiva hasta la cabecera de los respectivos corregimientos, 
seguidos por un 24,1% que reportan un tiempo entre 31 y 69 minutos, en tercer lugar 
encontramos un 19% que reporta tiempos entre su unidad productiva y las cabeceras entre 61 
y 90 minutos y un 8,6% que reportan un tiempo mayor a 90 minutos. (Grafica No. 9.). 
 

 
Grafica No. 9. Duración del recorrido entre la unidad productiva y la cabecera del 

respectivo corregimiento. 
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A su vez, el 32.8% de la población encuestada se encuentra hasta a 5 km de la cabecera del 
respectivo corregimiento, y el 58.6% puede llegar a estar hasta a 35 km de distancia de la 
cabecera del respectivo corregimiento, lo que al ser comparado con el tiempo que tardan en 
llegar a las respectivas cabeceras da una velocidad promedio aproximada de 12 km/h cifras 
que en conjunto hacen evidente la  gran dificultad que tiene la población para movilizarse al 
centro más cercano del corregimiento. 
A partir de la Gráfica No. 10. Podemos determinar que a la vía principal el 63,8% de los 
productores reporta una distancia entre 0 y 5 km, un 12,1% con distancias entre 16 y 20 Km, 
6,9% con distancias entre 26 y 30 Km, 3,4% con distancias entre 21 y 25 km y un 1,7% de 
productores con distancias entre 6 y 10 km y 11 y 15 km. 
 

 
Grafica No. 10. Distancia entre la unidad productiva y la vía principal en Kilómetros. 

 

 
 

Grafica No. 11. Distancia entre la unidad productiva y Bogotá en Kilómetros. 
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Grafica No. 12. Duración del recorrido entre la unidad productiva y Bogotá. 

 
En el recorrido a Bogotá el 34,5% de la población reporta un tiempo de recorrido entre su 
unidad productiva y la ciudad  de Bogotá entre 61 y 90 minutos, un 29,3% reporta más de 90 
minutos, un 22,4% entre 31 y 60 minutos, un 6,9% entre 0 y 30 minutos y un 1,7% reporta un 
tiempo de más de 5 horas para desplazarse desde su unidad productiva a la ciudad de Bogotá. 
El 5,2% de la población no respondió esta pregunta (Grafica No. 12.). 
Según los resultados encontrados con relación a las distancias en km y el tiempo que tardan 
los pobladores de la localidad en desplazarse a las cabeceras, vías principales y a la ciudad de 
Bogotá, encontramos que la mayoría de la población se encuentra bastante cerca a las vías 
principales (un buen número se ubica directamente al lado de ellas), y que la distancia a las 
cabeceras de los respectivos corregimientos en ningún caso supera los 35km, sin embargo las 
distancias a la zona urbana de Bogotá se incrementan, con el agravante que el largo tiempo de 
llegada a las cabeceras y a Bogotá hace que las velocidades promedio aproximadas de 
desplazamiento sean de 9 y 18km respectivamente. De lo anterior podemos concluir que las 
vías disponibles dificultan la comercialización eficaz de productos de la localidad y que se 
deberían aunar esfuerzos para tratar de concretar las negociaciones al interior de la misma 
localidad con el fin de no incurrir en desplazamientos innecesarios de productos que muy 
probablemente disminuyen su competitividad.   
A pesar de las dificultades que tiene la población para llegar a las grandes ciudades o 
cabeceras municipales para comercializar sus productos y adquirir sus productos de consumo, 
el deterioro de las vias y las distancias se pueden considerar como estrategias que no han 
permitido que el deterioro del páramo sea mayor, ya que la intervención con grandes obras y 
tecnologías podría generar un importante deterioro de este frágil ecosistema 
 
MARCA TERRITORIAL 
La metodología que se ha descrito anteriormente permite avanzar en la construcción de una 
marca del territorio, cuyo fin es el de permitir a los productores campesinos de la Localidad de 
Sumapaz, comercial sus productos dando un valor agregado a sus productos y permitiendo 
entonces conservar los bienes intangibles que allí se producen. 
Como se ha mencionado, en la Localidad del Sumapaz se encuentra el páramo más grande del 
mundo. Está ubicado en la zona rural de la capital colombiana. Por ser un páramo se produce 
el agua que será la que en su gran mayoría alimenta la cuenca de los ríos de la Orinoquia 
colombiana y que desemboca en el río Orinoco, que finalmente es el río más importante de 
Venezuela. Hacia el otro costado del páramo, alimenta la cuenca del río Sumapaz, que 
desemboca en el río Magdalena, el más importante de Colombia. 
 



 

764 
 

La producción agropecuaria de la localidad sin duda alguna afectaría las cuencas de los dos 
ríos más importantes del norte de Sur América. Al indagar a los productores sobre el 
conocimiento de esta realidad, la mayoría son conscientes de ello, sin embargo manifiestan 
que ellos también tienen derecho a sobrevivir. Es aquí cuando se llega al punto intermedio y es 
que a través de una marca territorial, que respeta lo que ya ha sido construido para cada una 
de las organizaciones, y que todos ellos sean comercializados bajo esta gran marca. 
El comprador de la marca del territorio del Sumapaz, entiende, comprende y valora, lo que 
significa adquirir un producto ‘del páramo’ que respeta lo más importante que se tiene en la 
Localidad, y que como medio de sobreviviencia se representa en la leche, el queso, la papa, y 
algunas hortalizas que se producen en la zona. El trabajo realizado con los productores, y que 
se encuentra basado en las normas que protegen algunas zonas estratégicas del país, y que 
se traslada a los compradores, más que como un producto más en el mercado, como un 
producto que tiene un gran valor agregado, el de la conservación de los recursos que 
afectarían a los habitantes de dos países, y que por este hecho debe ser visto con otros ojos. 
El trabajo que se ha realizado hasta el momento en este proyecto nos ha permitido identificar 
las realidades de un territorio en particular, las percepciones y necesidades de los productores 
que allí habitan, y la caracterización de lo que allí se produce y los valores agregados que estos 
tienen. La siguiente fase de este trabajo será la concientización de los compradores y el valor 
que ellos les deben dar a estos productos ‘del páramo’ que sin ninguna duda tienen más de lo 
que produce. 
  
 
CONCLUSIONES 
- La falta de oportunidades en cuanto a vías de acceso, posibilidades de construcción de 
infraestructura para la producción y ampliación del área de producción se puede considerar 
como limitantes para la población, pero en realidad estas restricciones se deben ver 
recompensadas con el valor agregado del beneficio ambiental que se genera por el 
cumplimiento de la normatividad.  
- El fortalecimiento de las asociaciones y en general la organización de toda la comunidad 
perteneciente a la localidad de sumapaz, favorece el reconocimiento colectivo de la identidad 
del territorio.  
- Aunque hace falta mucho por la comunidad para lograr una verdadera identidad del territorio y 
las implicaciones que esto tiene, el mundo externo ha ido entendiendo y reconociendo la 
importancia de los paramos y de las comunidades que allí habitan como agentes protectores 
del ecosistema. 
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RESUMO 
Desde o início do século XXI que as políticas agro-ambientais têm merecido maior destaque 
por parte dos responsáveis políticos, sendo cada vez mais salientadas as valências ambientais 
dos territórios rurais, o que faz com que a necessidade de incorporar os “serviços ambientais” 
nas decisões de gestão tenha alcançado maior consenso na sociedade contemporânea. 
Contudo, a dimensão e o valor dos serviços ambientais têm-se revelado difíceis de quantificar, 
sendo ainda mais difícil exprimir a sua representatividade em termos espaciais. 
Com uma metodologia integradora de informação espacial, concretamente de ocupação e uso 
do solo e bases de dados económicas baseadas nas diferenças entre os proveitos brutos e os 
principais encargos variáveis das actividades agrárias da região em estudo (Margem Bruta 
Standard), definiu-se como objectivos de investigação a (i.) identificação da localização e 
distribuição geográfica de serviços ambientais de aprovisionamento, (ii.) quantificação do valor 
económico, (iii.) análise da variação temporal (1990-2000 e 2000-2009) e (iv.) avaliação da 
influência de factores de risco.  
Os resultados apontam para uma distribuição heterogénea do serviço ambiental de 
aprovisionamento na área de estudo, com um valor global elevado mas que, ao longo do tempo 
tem vindo a diminuir, face à influência de factores de risco como os incêndios, as mudanças de 
uso do solo e o abandono agrícola. 
Palavras-chave: Agricultura de montanha, Abandono agrícola, Serviços ambientais, Serviços 
de aprovisionamento, Agricultura e ambiente. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Os “serviços ambientais” caracterizam-se como sendo os benefícios que o Homem obtém dos 
ecossistemas [1], ou até como sendo os benefícios que os humanos obtêm dos ecossistemas e 
que contribuem para o seu bem-estar [2]. Esta noção de bem-estar humano conduziu a uma 
conjugação dos serviços ambientais em quatro grupos: 1) serviços de aprovisionamento; 2) 
serviços de regulação; 3) serviços culturais e 4) serviços de suporte.  
Os serviços de aprovisionamento contemplam a produção de alimentos, combustível e fibras; 
os serviços de regulação são referentes a processos de regulação climática e a controlo de 
doenças; os serviços culturais prevêem os benefícios espirituais e estéticos que os 
ecossistemas produzem; e os serviços de suporte são os necessários para produção de todos 
os outros [3].  
Enquanto actividades com interferência no meio natural e dependentes de condições biofísicas 
e socioeconómicas, a agricultura e a floresta, encontram-se parcialmente contidas nos serviços 
de aprovisionamento, sobretudo devido aos produtos que originam, alimento e combustível. 
Aliás, a produção de alimento, enquanto benefício que o Homem extrai dos ecossistemas, 
constitui-se como a causa inicial de conversão das áreas naturais em agro-ecossistemas [3]. 
A valorização da sustentabilidade dos sistemas agrícolas tradicionais, e neste caso em 
particular do sistema agro silvo-pastoríl local, enquanto conjugação das condições naturais e 
da actividade humana em sintonia, é de vital importância para promover a diversidade e a 
preservação dos recursos, sendo que a quantificação e conhecimento da distribuição dos 
serviços ambientais pode ajudar à tomada de decisões mais eficazes e eficientes na gestão 
dos recursos. Contudo, sem uma avaliação qualitativa e algum incentivo aos proprietários de 
terras para manterem os serviços ambientais, a sua importância tende a ser ignorada [4]. 
A ocupação do território é interpretada actualmente por uma visão multifuncional que entende a 
agricultura e a floresta não apenas como actividades de produção de bens de mercado (função 
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económica), ou de consolidação e diversificação do tecido económico e social dessas áreas 
(função social), mas também como meio de valorização sustentada dos recursos naturais, 
paisagísticos e patrimoniais (função ambiental) [5].  
Neste sentido, mais de 30% da Superfície Agricola Utilizável (SAU) de Portugal (1,4 milhões de 
ha) está associada a sistemas agrícolas de elevado valor natural, apresentando também uma 
significativa área coberta por contratos agro-ambientais, inclusive uma das mais altas da UE 
[6]. De facto a adesão a práticas agrícolas sustentáveis do ponto de vista ambiental tem vindo 
a crescer, 4,8% da SAU é referente a sistemas de protecção (143 mil ha) e produção 
integrados (37 mil ha) e a agricultura biológica em fase de crescimento do número de 
produtores e aumento de área, ocupava em 2006 3,4% da SAU.  
No entanto, existem alertas para o abandono de alguns sistemas tradicionais de produção 
agrícola com interesse para a conservação da natureza [6]. Este dado assume maior 
importância se considerarmos que 61% da Rede Natura 2000 é constituída por áreas agrícolas 
e florestais, sendo estes ecossistemas importantes para a presença de biodiversidade.  
A avaliação para Portugal do Millennium Ecosystem Assessment [3] (ptMA), relativamente aos 
serviços de aprovisionamento aponta como factos contributivos para a alteração do valor de 
serviço a diminuição de 60% do número de agricultores e de 40% da área agrícola nos últimos 
50 anos, destacando ainda a diminuição da produção alimentar, patente no deficit de 30% em 
relação ao consumo.  
No passado, o Homem e a Natureza foram irreversivelmente modelando os territórios. 
Consoante os ciclos naturais iam decorrendo e à medida que a civilização evoluía, o Homem 
foi tirando partido do meio em redor através do uso de utensílios que facilitavam as tarefas 
necessárias à expansão humana. As mudanças socioeconómicas e políticas registadas nos 
últimos anos, catalisadas pela Integração Europeia e o aumento do liberalismo dos mercados 
mundiais conduziram a uma maior especialização territorial, bem como a uma crescente 
valorização patrimonial e natural dos territórios singulares existentes nos Estados-Membros. 
Porém, na eminência de uma última oportunidade de combater os atrasos estruturais que 
Portugal ainda apresenta passados 25 anos de integração Europeia, tendo como instrumento a 
aplicação eficaz dos fundos do FEADER, novos desafios se colocam aos espaços rurais 
Portugueses e à floresta que se vai expandindo à medida que mudam os usos da terra e se vai 
substituindo o agrícola pelo florestal ou matagal. 
 
 
PARTE EXPRIMENTAL 
A metodologia de avaliação dos serviços ambientais obedece a critérios de duas vertentes de 
estudo, a de ordenamento do território que se baseia nas Carta de Ocupação e Uso dos Solos 
(COS) de 1990, 2000 e 2009 [8, 9, 10] e a de economia agrária que se baseia nos dados das 
Margens Brutas Standard (MBS) ou Padrão (MBP) para a Região Norte [7].  
As duas vertentes combinadas possibilitam a capacidade determinística da metodologia, 
permitindo a avaliação detalhada e multi-territorial dos serviços ambientais de 
aprovisionamento gerados no território em estudo a preços de mercado.  
Sendo definido como objectivo da investigação a valoração dos serviços de aprovisionamento 
gerados em territórios rurais de múltiplas funções produtivas, em particular pela produção 
directa e indirecta de alimentos e produção de madeira, foi pretendida uma metodologia 
integrada que permitisse usufruir das imensas potencialidades que os Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) colocam à disposição, complementando com bases de dados e informação 
económica de carácter agronómico que não dispõe de referência espacial, mas que retratam 
uma realidade socioeconómica bem visível.  
Através da combinação da componente espacial dos SIG’s, tendo como base a COS [8, 9, 10] 
e a económica com base nas MBS’s, foi possível efectuar três momentos de análise (1990, 
2000 e 2009) que mais do que apenas indicarem onde os serviços de aprovisionamento são 
produzidos, possibilitou a quantificação monetária desses serviços e correspondente variação 
temporal.  
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Figura 1: Esquema metodológico de elaboração da valoração do serviço de aprovisionamento. 
 
Atendendo às características do território, efectuou-se a diferenciação das funções produtivas 
de aprovisionamento presentes na área de estudo. Assim, distinguem-se a valorização da 
produção vegetal, como sendo as culturas agrícolas temporárias ou permanentes, a 
valorização silvo-pastoril, que consiste na produção florestal e superfícies de pastoreio 
espontâneo, e ainda a valorização da produção animal, visando a afectação dos animais 
produzidos pela superfície forrageira existente. 
Os panoramas temporais analisados, estiveram relacionados com a disponibilidade de 
cartografia de ocupação e uso do solo (COS1990; COS2000 e COS2009), porém, dada a 
inexistência de publicação de dados económicos pela Direcção de Serviços de Estatística e 
Gestão de Informação (DSEGI) do Gabinete de Planeamento de Política Agro-Alimentar 
(GPPAA), tendo como fonte de informação a Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas 
(RICA) para datas anteriores a 1999 e após 2003, foi necessária a introdução de uma taxa de 
actualização e capitalização de preços das MBS’s.  
Esta actualização e capitalização dos dados económicos teve como referência as MBS’s do 
ano de 2000, sendo que os resultados de 1990 foram actualizados e os de 2009 capitalizados. 
Atendendo à descontinuidade da informação económica, e para proceder à determinação de 
uma taxa que reflectisse a evolução efectiva dos preços dos produtos e dos custos dos factores 
de produção agrícola em relação aos valores de mercado, foi utilizada informação do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), referente às Margens Brutas (MB) das explorações agrícolas (de 
acordo com o conceito do INE, Margem Bruta é “valor da produção bruta quando são retirados 
os encargos variáveis referentes a essa produção”).  

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE APROVISIONAMENTO GERADOS 
VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRO-SILVOPASTORÍL 

SERVIÇOS DE APROVISIONAMENTO 



 

769 
 

Neste sentido, para as actualizações foi utilizada a variação da MB entre 1989 e 1999, 
enquanto que para as capitalizações foi utilizada a variação entre 1999 e 2007. A utilização das 
MB’s capitalizadas a uma taxa de 2007 para a referência espacial de ocupação do solo de 
2009, deve-se à ausência da publicação dos resultados dos Inquéritos às Estruturas das 
Explorações Agrícolas referentes ao ano de 2009. 
Tratando-se de uma sequência temporal que engloba os anos de 1990, 2000 e 2009, foi 
necessário recorrer a diversas fontes de informação, que permitiram a determinação das 
quantidades produzidas em área ou número de animais e das MBS de referência no ano em 
questão.  
Com base na variação das MB’s por hectare, foi possível determinar as taxas de actualização e 
capitalização das MBS’s. Atendendo às Orientações Técnico-Económicas (OTE) existentes na 
área de estudo, de realçar que para as principais especializações produtivas do território 
(viticultura, bovinos de carne e pequenos ruminantes) as taxas utilizadas foram as 
respectivamente calculadas, porém, nas restantes especializações foi utilizada a taxa média 
total. Esta simplificação permite ajustar a metodologia às características dos sistemas de 
produção que são mais especializados e que ao mesmo tempo permitem uma identificação 
espacial inequívoca.  
A integração de todas as especializações, nomeadamente as policulturais e polipecuárias, 
apenas seria possível com o acesso ao cadastro de terras por exploração e ao conhecimento 
da utilização de terras e efectivos pecuários existentes, dados que permitiriam uma 
espacialidade sobre as decisões do agricultor e a aplicação das políticas agrícolas no território. 
Com o conhecimento da relação de variação das MBS’s entre os quadros temporais 
pretendidos, foi necessário determinar com a maior precisão e adequação possível para a área 
de estudo a situação de referência (ano 2000) do ponto de vista de valorização do serviço de 
aprovisionamento. Com este intuito, para as classes de ocupação do solo foram equacionadas 
actividades agrícolas como cultura principal, cultura de sucessão ou culturas sob-coberto (no 
caso de ocupações agro-florestais) e ajustadas à respectiva percentagem anual de ocupação 
da área em causa. 
Com base nas actividades agrícolas [7] que de acordo com as características do território, se 
encontram nas classes de ocupação do solo do COS 2000 [9], determinaram-se as MBS’s para 
as classes agrícolas do ano de 2000. A utilização das classes de ocupação e uso do solo 
permitiu obter um nível de detalhe mais elevado, sendo o resultado da avaliação mais preciso 
em termos espaciais. 
Após determinação da MBS das classes de ocupação do solo, e com base nas taxas de 
actualização e capitalização calculadas anteriormente, os valores para as ocupações do solo 
agrícola foram extrapolados para os restantes quadros temporais. 
Nas ocupações do e uso do solo florestal os resultados económicos foram determinados com 
base nos valores médios anuais apresentados pelo Sistema e Informação de Cotações dos 
Produtos Florestais nos Produtores (SICOP). Esta fonte de informação apresenta os preços 
médios dos produtos florestas, sendo que os encargos variáveis com esta actividade são 
baixos ou mesmo nulos para a área de estudo em causa. 
Da mesma forma que se determinaram as ocupações agrícolas, no que respeita à valorização 
silvo-pastoril, as classes de ocupação do solo tiveram a correspondência com MBS’s [7] das 
actividades pastoris e as florestais. 
A valorização da produção animal consistiu na aplicação das MBS’s ao número de animais 
existentes por freguesia da área em estudo. Esta diferenciação ao nível de freguesia é 
permitida pelo grau de desagregação da quantificação dos animais e possibilita analisar 
diferenças de especialização em actividades pecuárias.  
No que respeita à afectação espacial, foram utilizadas classes da COS com capacidade de 
produção forrageira (códigos das classes de ocupação utilizadas para cálculo da superfície 
forrageira - CC, CV, CX, CF, CQ, CP, IE, IF, II, IP, IQ, IR, JF, JP, JQ, JR, VC e VV). A 
quantificação do número de animais foi baseada no Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 
1989 e 1999 e os dados de 2009, atendendo que o RGA09 ainda não foi publicado, foram 
determinados por dados fornecidos pelo Agrupamento de Defesa Sanitária (ADS). 
Sendo apresentados os pressupostos metodológicos para a análise da área de estudo, importa 
frisar que embora exista informação, a descontinuidade e a mudança de conceitos dos valores 
publicados constituem uma dificuldade acrescida para análises que tenham por base 
mudanças temporais mais prolongadas como é o caso da ocupação e uso do solo. 
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Enquadramento geográfico  
A área em estudo encontra-se inserida na NUT II – Norte de Portugal, e na NUT III – Minho 
Lima, Distrito de Viana do Castelo e Concelho de Melgaço, sendo constituída por 8 freguesias 
da bacia hidrográfica do Rio Trancoso (sub-bacia hidrográfica do Rio Minho), designadamente 
Castro Laboreiro, Chaviães, Cristoval, Fiães, Lamas de Mouro, Paços, Roussas e Vila, 
ocupando uma área de 143 km2 (cerca de 14.250 ha).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Valorização global do serviço de aprovisionamento  
A valorização global dos serviços de aprovisionamento poderá parecer elevada, 3,38 milhões 
de Euros em 1990, 3,45 milhões de Euros em 2000 e 2,57 milhões de Euros em 2009, contudo, 
não devemos esquecer de que mais do que uma mera avaliação das produções agro-florestais 
oriundas do território, a metodologia utilizada, integra componentes que habitualmente são 
consideradas marginais, mas que são representativas pela sua extensão na área de estudo 
(caso dos espaço com pouca vegetação e incultos).  
A desagregação das três componentes do serviço de aprovisionamento (Tabela 1) presentes 
no território (vegetal, silvo-pastoril e animal), indica-nos que em termos de valor a produção 
vegetal e silvo-pastoril manifestaram o mesmo comportamento que o global, aumentando 
ligeiramente entre 1990-2000 e diminuindo entre 2000-2009. Por seu lado, o valor da produção 
animal, motivado pela redução do número de animais presentes no território, decresceu em 
ambos os intervalos temporais. 
Na zona junto ao Rio Minho, ou seja, de vale, onde se concentram as utilizações agrícolas 
mais intensivas e as culturas permanentes, nomeadamente a produção de vinho verde de 
qualidade (alvarinho) e nas áreas agrícolas mais próximas dos núcleos populacionais nas 
zonas de encosta e montanha, são áreas importantes do ponto de vista da localização do 
serviço de produção vegetal.  
Economicamente a valorização dos serviços de produção silvo-pastoril é ligeiramente menor 
que a produção vegetal, contudo ela não deve ser descorada, principalmente num território 
com características como a área de estudo. Apesar da sua valorização monetária por m2 ser 
mais reduzida, dada a grande extensão das áreas de pastagem nas zonas de encosta e 
montanha e a presença na zona de vale de espécies florestais como o pinheiro bravo e o 
eucalipto, faz com que o valor de serviço de aprovisionamento da produção silvo-pastoril seja 
importante. 
Embora a área de produção silvo-pastoril tenha aumentado continuamente, o valor produzido 
aumentou entre 1990 e 2000 mas diminuiu entre 2000 e 2009, sendo que apesar do aumento 
de área, a evolução de valor de serviço (Euros/ha) mantém a flutuação de preços de base que 
consta das MB’s. Apesar do valor absoluto de serviço ser superior em 2000, e da variação 
positiva entre 1990 e 2009 (+11%), verifica-se uma redução de 13% do valor de serviço por 
unidade de área (Euros/ha).  
A produção animal, diferenciada ao nível de freguesia, devido à desagregação dos dados do 
número de animais, reflecte a diminuição registada nos efectivos pecuários. No que se refere 
ao valor de serviço de aprovisionamento a partir da produção animal, verifica-se uma 
diminuição contínua em valor absoluto (-44%) e por m2 (-61%), enquanto que a área da 
superfície forrageira aumentou 41%, impulsionada pelo acréscimo da superfície pastoril. 
 
Tabela 1: Valor global, área e valor por unidade de superfície (m2) dos serviços de 
aprovisionamento diferenciados pela distinção de funções produtivas do território.  

 1990 2000 2009 
 Valor (€) Área (ha) €/ha Valor (€) Área (ha) €/ha Valor (€) Área (ha) €/ha 
Serviço de 
aprovisionamento 3.380.081,46 10.498,70 321,95 3.450.022,80 11.119,03 310,28 2.578.910,05 12.633,60 204,13 
Produção vegetal 1.838.527,67 1.776,46 1.034,94 1.853.735,23 1.554,32 1.192,63 1.270.241,61 1.487,82 853,76 
Produção silvo-
pastoril 822.320,57 8.722,30 94,28 1.101.376,56 9.564,70 115,15 910.940,72 11.145,76 81,73 

Produção animal 719.223,51 7.696,56 93,54 493.541,96 9.198,11 53,66 397.727,70 10.855,16 36,64 
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Figura 2: Serviços ambientais de aprovisionamento gerados anualmente (1990, 2000, 2009). 
 
Tabela 2: Valor global, área e valor por unidade de superfície (m2) dos serviços de 
aprovisionamento de acordo com a classificação de valor. 

 1990 2000 2009 
Classes 
de 
valor 

Valor (€) Área (ha) €/ha % Valor (€) Área (ha) €/ha % Valor (€) Área (ha) €/ha % 

Nulo - 3.751,20 - - - 3.130,87 - - - 1.616,3 - - 
M. 
Baixo 1.037.932,05 7.533,40 137,78 71,8 1.223.604,66 8.483,73 144,23 76,3 1.180.024,15 10.856,74 108,69 85,9 

Baixo 269.735,22 1.200,30 224,72 11,4 284.072,83 1.097,76 258,77 9,9 182.907,54 584,78 312,78 4,6 
Médio 552.613,08 677 816,27 6,4 310.702,49 447,76 693,90 4,0 435.595,69 648,73 671,46 5,1 
Alto 478.668,00 428,3 1.117,60 4,1 821.705,69 685,51 1.198,68 6,2 700.088,97 503,43 1.390,64 4,0 
M. Alto 1.041.133,11 659,7 1.578,19 6,3 809.937,13 404,27 2.003,46 3,6 80.293,7 39,92 2.011,37 0,3 
TOTAL 3.380.081,46 10.498,70 321,95 - 3.450.022,80 11.119,03 310,28 - 2.578.910,05 12.633,60 204,13 - 

 
Considerando que apenas se pretende determinar a importância de um serviço ambiental 
(aprovisionamento), uma conclusão que pode ser tirada, é que os territórios agro silvo-pastorís 
têm uma importância económica de serviço com alguma expressão.  
No entanto, o valor global de serviço ambiental acompanhou a tendência das variações das 
taxas de actualização e capitalização das MBS’s, aumentando 2% entre 1990-2000 (taxa de 
capitalização de média de 26,73%) e diminuindo 25% entre 2000-2009 (taxa de actualização 
média de -27,32%). Quanto à área onde existe serviço ambiental de aprovisionamento (>0  
Euros/m2), houve um aumento de 20% entre 1990-2000.  
Embora tenha aumentado a área de serviço ambiental, verifica-se um decréscimo da área de 
valor [Muito alto] passando de 6,3% para 3,6% e finalmente para 0,3%, acompanhado de uma 
subida da classe de valor [Muito baixo] de 71,8% para 76,3% e para 85,7%.  
 
Variação territorial e económica do serviço de aprovisionamento  
Sobre a variação económica de serviço, destaca-se de imediato o acréscimo global de valor 
entre 1990-2000 e o decréscimo entre 2000-2009.  
As variações negativas de valor do serviço de aprovisionamento são mais notórias e 
expressivas nas áreas agrícolas que foram abandonadas, alterando o seu uso para incultos ou 
espaços de vegetação escassa.  
 
Tabela 3: Variação global do valor, área e valor por unidade de superfície (m2) dos serviços de 
aprovisionamento de acordo com a sua classificação de valor. 

 2000-1990 2009-2000 2009-1990 
Classes de 
valor 

Valor (€) Área 
(ha) 

€/ha % Valor (€) Área 
(ha) 

€/ha % Valor (€) Área 
(ha) 

€/ha % 

Diminuição 
elevada 

-
394.850,8 285,9 -

1.381,0 2,0 -
453.761,8 298,3 -

1.521,1 2,1 -
630.893,5 489,0 -

1.290,3 3,4 

Diminuição - 320,1 -819,2 2,2 - 605,1 -626,4 4,2 - 314,5 -737,0 2,2 
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média 262.268,8 379.069,2 231.758,2 
Diminuição 
ligeira 

-
210.592,2 2.214,3 -95,1 15,5 -

548.260,9 9.182,1 -59,7 64,4 -
550.347,0 7.483,6 -73,5 52,5 

Nulo -  2.492,9 0,0 17,5 -  1.263,8 0,0 8,9 -  1.197,4 0,0 8,4 
Aumento 
ligeiro 520.639,9 8.576,6 60,7 60,2 252.937,9 2.624,1 96,4 18,4 362.196,8 4.502,7 80,4 31,6 

Aumento 
médio 103.487,3 156,8 660,0 1,1 126.974,6 176,5 719,3 1,2 131.408,3 177,2 741,8 1,2 

Aumento 
elevado 313.526,0 203,3 1.542,4 1,4 129.950,1 99,9 1.300,4 0,7 118.222,2 85,7 1.379,8 0,6 

TOTAL 69.941,3 14.249,9 4,9 - -
871.229,4 14.249,9 -61,1 - -

801.171,4 14.249,9 -56,2 - 

 
Figura 3: Variação do valor dos serviços ambientais de aprovisionamento 
 
Analisando a variação global dos serviços de aprovisionamento verificamos imediatamente que 
as alterações de valor são maiores entre 2000-2009 quer em termos de valor global (-871 mil 
Euros) quer em percentagem de área que apresentou variação de valor (91,1%).  
Entre 1990-2000 a variação foi, em termos económicos positiva (cerca de 70 mil Euros) e 
menos expressiva territorialmente, sendo que apenas 82,5% do território sofreu variação de 
valor.  
De modo geral os cenários de 1990-2000 e 2000-2009 são aproximadamente inversos, dado 
que no primeiro predomina a classe de valor [Aumento ligeiro] com 60% e no segundo 
predomina a [Diminuição ligeira] com 64%. Numa comparação temporal mais extensa (1990-
2009), constata-se que no território, a variação global de serviços de aprovisionamento nos 
últimos 20 anos é de perda de expressão económica, logo diminuição dos serviços ambientais 
gerados.  
 
Alteração da ocupação do solo  
Enquanto base da distribuição geográfica do serviço de aprovisionamento, a alteração do uso 
do solo, como elemento de intervenção humana sobre o território, interfere com aspectos 
biofísicos, e no caso em análise com o valor económico do serviço.  
Quanto às alterações de ocupação do solo, entre 1990-2000, as categorias que mais 
apresentaram alterações foram as de improdutivos [J], incultos [I], carvalho [Q], pinheiro [P] e 
culturas agrícolas [C], sendo que entre 2000-2009 a ordem manteve-se idêntica, com a 
excepção da troca das culturas agrícolas com o pinheiro, e com a importante duplicação da 
alteração da percentagem de improdutivos em relação aos dez anos anteriores.  
Relativamente à alteração da ocupação do solo é importante reter que em ambos os períodos 
temporais, a percentagem de alteração de categorias de ocupação é de 31%.  
Em termos de valor de serviço, as alterações de ocupação do solo mostram que entre 1990-
2000 o valor por unidade de superfície (ha) foi favorável à manutenção das ocupações do solo 
existentes no território, por seu lado, entre 2000-2009, as alterações de ocupação em particular 
dos improdutivos que transitaram para incultos, dos incultos que transitaram para agrícolas e 
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do carvalho e prados permanentes que passaram a agrícola, fizeram com que as alterações de 
ocupação fossem menos negativas do ponto de vista de perda de serviço de aprovisionamento.  
Desagregando as categorias de ocupação do solo nas suas respectivas classes, verificamos 
que a mudança de ocupação do solo foi ligeiramente mais extensa entre 2000-2009 com 56% 
do território do que entre 1990-2000 com 49%. Esta determinação demonstra a necessidade 
que houve em trabalhar com a valorização do serviço de aprovisionamento ao nível mais 
desagregado de ocupação do solo (classe), o que permitiu uma maior precisão dos resultados 
obtidos.  
Os resultados globais da valorização das variações de serviço, produzidas pela alteração da 
ocupação do solo com base nas classes, reflectem a evolução das rentabilidades das 
explorações agrícolas regionais, aumentando a percentagem de área que entre 1990-2000 
tinha aumentado ligeiramente de valor e diminuindo entre 2000-2009. Porém, o aspecto mais 
importante, e que a alteração de ocupações do solo entre 1990-2000 foi prejudicial para o valor 
do serviço (-63,5 mil Euros) e a variação entre 2000-2009 representa 52,6% das perdas de 
valor (-458 mil Euros).  
 
Abandono agrícola  
O serviço de aprovisionamento, devido ao seu valor elevado de serviço, está muito relacionado 
com a ocupação agrícola da terra. Neste sentido, considerando as áreas de culturas anuais [C], 
prados permanentes [G], e vinha [V], por se tratarem das ocupações do solo de excelência 
para a prática de agricultura, diferenciou-se o impacte sobre o serviço de aprovisionamento, 
que tem a variação provocada pelo abandono agrícola em particular, mas também pelo 
aproveitamento de terras para uso agrícola.  
Aspecto importante do abandono agrícola é o seu impacto económico, entre 1990-2009 a 
perda de valor foi de 930 mil Euros, ao passo que a reconversão de outras ocupações do solo 
para uso agrícola se cifrou em 539 mil Euros, o que perfez durante o período analisado num 
deficit de 390 mil Euros. Estando este factor de risco introduzido na metodologia, podemos 
realçar que apenas o abandono agrícola, valorizado à MBS’s dos anos em análise, é a causa 
de 48% da diminuição do valor do serviço ambiental de aprovisionamento entre 1990-2009 
(não analisando a influência dos incêndios no serviço de aprovisionamento).  
 
Incêndios rurais  
Os incêndios, devido à sua acção destruidora sobre o coberto vegetal, anulam o efeito do 
serviço de aprovisionamento, e inclusivamente, têm efeitos inversos a outros serviços 
ambientais, nomeadamente os de regulação atmosférica ou de sumidouro de carbono.  
Relativamente à distribuição das perdas de serviço provocadas pelos incêndios, constata-se 
que afectam maioritariamente áreas de valor [Muito baixo], representando 84% entre 1990-
2000 e 93% entre 2001-2008.  
Este facto deve-se a que os incêndios ocorrem sobretudo em ocupações do solo de incultos e 
improdutivos, que constituem áreas de reduzido valor de serviço de aprovisionamento.  
As ocupações de solo de incultos e improdutivos representaram 85% da área ardida entre 
1990-2000 e 91% da área ardida entre 2001-2008.  
Entre 1990-2000 os incêndios provocaram uma perda de valor do serviço de aprovisionamento 
de 343 mil Euros e entre 2001-2008, uma perda de 249 mil Euros. Analisando as classes de 
valor, conforme já foi apontado, os incêndios afectam as classes de valor nulo ou de valor 
[Muito baixo], representando cerca de 90% da área ardida entre 1990-2000 e 94% entre 2001 e 
2008.  
 
 
CONCLUSÕES  
Espacialmente, as áreas de valor económico mais elevado de serviço de aprovisionamento 
encontram-se na zona de vale, na veiga agrícola próxima do Rio Minho e na encosta e 
montanha próximo dos núcleos populacionais, onde se encontram as áreas agrícolas e 
florestais. Por outro lado, as áreas de menor valor coincidem com as áreas de incultos e 
improdutivos, expressivas em termos de superfície na área de estudo, mas de valor mais baixo 
em relação aos espaços agrícolas e florestais.  
A valorização económica, permitiu verificar que o serviço ambiental de aprovisionamento 
aumentou ligeiramente entre 1990-2000 (2%) mas reduziu significativamente entre 2000-2009 
(-25%). Assim, em 1990 a produção de alimentos e madeira, representou um valor global de 
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3.380 mil Euros, em 2000 esse valor subiu para 3.450 mil Euros e em 2009 o mesmo território 
produzia 2.578 mil Euros em serviços de aprovisionamento.  
Esta perda de valor económico do serviço tem três origens: a.) as variações de rentabilidade 
das explorações agrícolas (que se baseiam nas MBS’s); b.) as variações de ocupação e uso do 
solo e c.) as variações dos efectivos pecuários.  
As variações da rentabilidade das explorações estão ligadas ao funcionamento dos mercados 
agrícolas mas também às decisões dos produtores agrícolas no que respeita ao sistema de 
produção, e em particular às actividades agrícolas desenvolvidas, ou seja, aos bens 
alimentares produzidos. Os dados do INE relativos às MB’s da região Norte do País, indicam 
claramente que após 2000 as explorações agrícolas, com algumas excepções de orientações 
produtivas (caso da viticultura), têm perdido rentabilidade, sendo esse facto reflectido nesta 
valoração.  
Quanto às variações das ocupações do uso do solo e dos efectivos pecuários existentes, 
encontram-se relacionadas com processos de decisão do produtor agrícola, mas também com 
a aptidão do solo e com as condições biofísicas existentes.  
A perda de valor de serviço ambiental é concordante com outros factores de carácter 
socioeconómico relacionados com o sistema de produção, concretamente com a diminuição da 
intensificação do uso da terra e com a taxa de intensificação do uso da terra, ao mesmo tempo 
que o índice de rejuvenescimento dos produtores agrícolas diminui e o índice de 
envelhecimento aumenta.  
As variações negativas de valor do serviço de aprovisionamento foram mais notórias e 
expressivas nas áreas agrícolas que foram abandonadas, tornaram-se incultos ou espaços de 
vegetação escassa.  
Analisando a variação global dos serviços de aprovisionamento constatou-se que as alterações 
de valor foram maiores entre 2000-2009 quer de valor global (-871 mil Euros) quer de 
percentagem de área que não apresentou variação (8,9%). Por seu lado, entre 1990- 2000 a 
variação foi, em termos económicos positiva (cerca de 70 mil Euros) e menos expressiva 
territorialmente, sendo que 17,5% do território não sofreu variação de valor.  
Os incêndios entre 1990-2000 provocaram uma perda de valor do serviço de aprovisionamento 
de 343 mil Euros e entre 2001-2008, uma perda de 249 mil Euros. Relativamente à distribuição 
das perdas de serviço provocadas pelos incêndios, constata-se que afectam maioritariamente 
áreas de valor muito baixo, representando essa classe, 84% da área ardida entre 1990-2000 e 
93% entre 2001-2008.  
As alterações de ocupação do solo com base nas classes de ocupação indicam que entre 
1990-2000 e entre 2000-2009, as transformações que o Homem implementou no meio, através 
das estratégias de produção e em consonância com os objectivos pessoais e familiares, 
tiveram impacte significativo no valor e distribuição dos serviços ambientais de 
aprovisionamento.  
A expressão espacial (49 e 56% da área em estudo entre 1990-2000 e 2000-2009 
respectivamente) e a importância económica (63,5 mil Euros entre 1990-2000 e 458,4 mil 
Euros entre 2000-2009), reforçam que o uso do território pode promover uma diferenciação 
significativa no valor de serviço.  
O abandono agrícola enquanto factor de risco dos serviços teve um impacto económico, entre 
1990-2009 de 930 mil Euros, por seu lado a reconversão de outras ocupações do solo para uso 
agrícola cifrou-se em 539 mil Euros, o que perfez durante o período analisado (1990-2009) 
num deficit de 390 mil Euros. Quanto às áreas, 896 ha deixaram de ter ocupação agrícola e o 
inverso aconteceu a 625 ha, significando que a área agrícola diminuiu 271 ha ou seja 2% da 
área em estudo.  
Alguns serviços ambientais, nomeadamente a captação e absorção de dióxido de carbono 
possuem um mercado em funcionamento que contribui financeiramente para a valorização das 
áreas que produzem mais serviço. Num futuro com base em métodos de avaliação de serviços 
ambientais mais aprofundas, as medidas de apoio ao desenvolvimento rural poderão 
orientadas para o desenvolvimento dos serviços ambientais dos territórios rurais. 
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RESUMO 
As especificidades dos pequenos territórios insulares dão contornos particulares aos problemas 
da conservação da natureza, da paisagem e da biodiversidade e colocam desafios à 
concepção das políticas que lhe estão associados. No caso da Região Autónoma dos Açores, 
as iniciativas desenvolvidas nos últimos anos para a protecção dos espaços sensíveis do 
território insular conduziram a uma evolução sem precedentes nos mecanismos regulatórios e, 
numa óptica inovadora, destaca-se a recente publicação do regime jurídico da rede de regional 
de áreas protegidas, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de 
Junho. 
Com este diploma foram instituídos os Parques Naturais de Ilha e o Parque Marinho, enquanto 
unidades nucleares de gestão e conservação da natureza nos Açores. Na categorização 
destes espaços adoptou-se a nomenclatura da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN). Tendo presente o conceito de rede ecológica coerente, foram integradas na 
rede regional de áreas protegidas todas as áreas anteriormente classificadas, as áreas 
terrestres e marinhas que aguardavam classificação, as reservas florestais naturais, as áreas 
importantes para as aves e as áreas designadas ao abrigo da Rede Natura 2000, entre outras 
áreas com diversos estatutos de protecção.  
No prosseguimento de uma estratégia de articulação dos instrumentos de gestão territorial com 
as políticas de conservação da natureza, importa clarificar esta operacionalização. A 
comunicação identifica, em primeiro lugar, os princípios orientadores e os passos 
metodológicos que conduziram à implementação da nova rede regional de áreas protegidas 
dos Açores. Na discussão dos resultados, apresenta-se a situação actual para cada uma das 
nove ilhas. Por fim, referem-se as implicações dos regimes de salvaguarda instituídos pelos 
Parques Naturais de Ilha ao nível dos instrumentos de gestão territorial. 
Palavras-chave: Açores; Conservação da Natureza; Rede Regional de Áreas Protegidas; 
Instrumentos de Gestão Territorial. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O arquipélago dos Açores, constituído por nove ilhas que totalizam cerca de 2322 km2, localiza-se 
em pleno Oceano Atlântico Nordeste, ocupando uma faixa de transição, com características 
climáticas subtropicais, delimitada pelas seguintes coordenadas geográficas (Figura 1): entre 39º 
43' 23’’ (Ponta Norte – ilha do Corvo) e 36º 55' 43’’ (Ponta do Castelo – ilha de Santa Maria) de 
Latitude Norte; entre 24º 46’ 15’’ (Ilhéus das Formigas – ilha de Santa Maria) e 31º 16’ 24’’ (Ilhéu de 
Monchique – ilha das Flores) de Longitude Oeste [1].  
A grande dispersão territorial, a insularidade e o forte isolamento das ilhas são factores 
determinantes da biogeografia regional. Por conseguinte, os condicionalismos físicos, para além 
dos de natureza socioeconómica, levaram à preservação de um valioso património natural e 
cultural, hoje reconhecido pelas mais altas instâncias internacionais. As recentes distinções 
atribuídas pela UNESCO às ilhas do Corvo, Flores e Graciosa (Reservas da Biosfera), a 
designação 12 Sítios pela Convenção de Ramsar (Lista de Zonas Húmidas de Importância 
Internacional), entre outros exemplos de igual reputação, atestam a singularidade das 
paisagens e dos ecossistemas insulares. 
A administração regional, ciente da importância estratégica de incentivar a conservação da 
natureza e a protecção dos recursos naturais, promoveu ao longo das últimas décadas a 
classificação dos espaços mais sensíveis em termos ambientais, através da criação de áreas 
protegidas. Todavia, em virtude de distintas molduras legais e de contextos políticos e 
institucionais que se alteraram com o tempo, proliferaram na Região Autónoma dos Açores 
áreas com os mais diversos estatutos de classificação e protecção legal. A multiplicidade de 



 

777 
 

designações de áreas protegidas, bem como a sobreposição de normas e regimes de gestão 
para uma mesma área tornou-se evidente, designadamente com a implementação da Rede 
Natura 2000 da Região Autónoma dos Açores e dos Planos Especiais de Ordenamento do 
Território entretanto aprovados (Planos de Ordenamento da Orla Costeira e Planos de 
Ordenamento de Bacia Hidrográfica de Lagoa).  
 

 
Fonte: Secção de Geografia da Universidade dos Açores 

Figura 1: Localização do Arquipélago dos Açores 
 
Nestes termos, impunha-se um novo modelo para as áreas protegidas dos Açores, capaz de 
responder às exigências científicas, técnicas e administrativas que actualmente se colocam às 
políticas de conservação da natureza e de promoção da biodiversidade em todo o mundo. O 
Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho, veio assim consagrar uma reforma 
sem precedentes no regime jurídico de classificação, gestão e administração da rede regional 
de áreas protegidas dos Açores, revogando o quadro legislativo anterior. Este diploma, ao 
incorporar as orientações e nomenclaturas de classificação definidas pela União Internacional 
para a Conservação da Natureza (UICN), colocou a Região num patamar destacado quanto à 
adopção de instrumentos inovadores de regulação em matéria de protecção dos valores naturais, 
paisagísticos e culturais. 
Importa salientar que o modelo estabelecido procura operacionalizar o conceito de rede ecológica 
coerente, ou rede fundamental de conservação da natureza, em detrimento de unidades de gestão 
isoladas, cumprindo, numa perspectiva muito abrangente, a visão preconizada na Lei de Bases do 
Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, alterada pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro). Neste 
seguimento, a unidade territorial “ilha” passa a figurar como base nuclear de gestão da rede de 
regional de áreas protegidas dos Açores (Parque Natural de Ilha - PNI), a par do Parque Marinho 
dos Açores. Em complemento, refira-se que os PNI integram, além das áreas protegidas antes 
existentes e reclassificadas nos termos das categorias da UICN, também outros espaços que 
aguardavam classificação e ainda áreas com especial interesse conservacionista (flora, fauna e 
habitats), designadas ao abrigo de directivas comunitárias ou referenciadas por organizações 
ambientais de referência internacional. 
Pondo fim ao panorama anterior, marcado pela ineficácia das estruturas directivas das áreas 
protegidas então existentes, o PNI passa a ser administrado por um órgão de gestão sediado em 
cada uma das ilha, cujas competências executivas foram atribuídas pela Secretaria Regional do 
Ambiente e do Mar aos Delegados de Ambiente de ilha. 
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Tal como é frisado no preâmbulo do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho, a 
revisão da rede regional de áreas protegidas dos Açores constitui um passo significativo no 
reconhecimento internacional do património natural e paisagístico da Região, uma afirmação da 
identidade e valor de cada área protegida, uma mais-valia na racionalização da gestão e na 
uniformização do quadro de definições de áreas protegidas. 
 
METODOLOGIA 
O Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, adjudicou 
à Secção de Geografia da Universidade dos Açores a proposta de criação da rede regional de 
áreas protegidas da Região Autónoma dos Açores, estabelecendo um protocolo de cooperação 
técnica e científica. O projecto em apreço tinha por objecto a concretização do processo de 
classificação e reclassificação das áreas protegidas, incluindo a cartografia e a produção dos 
respectivos diplomas legais. Fixados os objectivos e estabilizados os termos de referência, os 
trabalhos foram conduzidos tendo como orientação o documento Guidelines for Protected Área 
Management Categories da UICN) [2]. 
O sistema de classificação da UICN, cuja nomenclatura reúne aceitação geral [3], assenta na 
verificação dos objectivos de gestão das áreas protegidas e nos valores naturais, paisagísticos, 
culturais e estéticos das áreas a classificar (Tabela 1). Tendo em conta os objectivos principais, 
secundários ou os com potencial de aplicação, consideram-se as seguintes categorias: I (a/b) – 
Reserva natural integral (a) e Reserva natural (b); II – Parque nacional; III – Monumento natural; IV 
– Área protegida para a gestão de habitats ou espécies; V – Área de Paisagem protegida; VI – Área 
protegida para a gestão de recursos. 

 
Tabela 1: Objectivos de gestão e categorias de classificação das áreas protegidas da UICN 

Ia Ib II III IV V VI

   Investigação Científica 1 3 2 2 2 2 3

   Protecção da Natureza 2 1 2 3 3 2

   Protecção de Espécies e Diversidade Genética 1 2 1 1 1 2 1

   Manutenção de Serviços Ambientais 2 1 1 1 2 1

   Protecção de Aspectos Culturais e Naturais Específicos 2 1 3 1 3

   Turismo e Recreio 2 1 1 3 1 3

   Educação Ambiental 3 3 2 2 1

   Uso Sustentável de Recursos Naturais e de Ecossistemas 3 3 2 2 1

   Conservação do Património Cultural e Tradições 1 2

CATEGORIAS UICN
OBJECTIVOS DE GESTÃO

 
Fonte: UICN, 1994 [2] 

 
1  Objectivo principal 2  Objectivo secundário 3  Objectivo c/potencial de aplicação  Sem aplicação  

Para a concretização deste estudo, num primeiro momento, procedeu-se ao levantamento da 
situação existente, tarefa que envolveu a identificação, análise e representação cartográfica em 
formato digital da totalidade das áreas classificadas ou com estatutos legais de protecção na 
Região Autónoma dos Açores. Os dados compilados identificaram, para as nove ilhas, 25 Áreas 
Protegidas, 15 Reservas Florestais Naturais, 35 Áreas da Rede Natura 2000 (SIC e ZPE) e 31 
Áreas Importantes para as Aves (IBA), considerando somente a superfície emersa do território 
regional. 
Na fase seguinte, realizaram-se operações de análise espacial (SIG) com o intuito de reagrupar 
áreas protegidas e/ou classificadas, vizinhas ou sobrepostas, em manchas territorialmente 
contínuas. Concluído este passo e apurados os reais objectivos de gestão que presidiram à 
classificação das áreas existentes (análise dos diplomas legais), foram atribuídas, numa 
aproximação preliminar, as categorias UICN ao conjunto das áreas a integrar a rede de áreas 
protegidas, aplicando-se a chave de classificação da Figura 2. Este exercício mereceu uma 
participação activa da tutela e de outras entidades com competências na área do ambiente. 
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Consideraram-se ainda neste processo os diferentes graus de naturalidade dos espaços 
protegidos e outros indicadores de interesse, como o regime de propriedade do solo. 
 

Não está prevista a exploração de 
recursos naturais

A exploração sustentada de recursos 
naturais é permitida

Áreas com fraca 
intervenção. Presença 
humana pouco notada. 

Usos públicos 
condicionados

Áreas onde estão 
presentes elementos 

singulares, naturais, semi-
naturais ou culturais

Áreas 
predominantemente 

naturais onde se prevê o 
uso sustentável de 
recursos naturais

Áreas em que a 
conservação de 

ecossistemas e espécies 
se consegue através da 
manipulação directa

Áreas dedicadas à 
preservação das 

paisagens culturais e  
actividades tradicionais 
(desenvolvimento sócio-

económico)

I III VI IV V

 HUMANIZAÇÃO

NATURALIDADE

-

-

+

ÁREA A CLASSIFICAR

+

 
Adaptado de UICN (1994) [4] 

Figura 2: Chave de classificação da UICN aplicada às áreas protegidas dos Açores 
 
O esquema indica que se optou por não diferenciar as Categorias Ia e Ib, facto que não 
invalida que as áreas incluídas na Categoria I se possam sujeitar a diferentes restrições. 
Regista-se também que não se adoptou a Categoria II (Parque Nacional), pois estas áreas 
devem corresponder a territórios extensos, predominantemente com elevado índice de 
naturalidade e maioritariamente propriedade pública, o que não é frequente nos Açores. 
As propostas de classificação assim obtidas foram submetidas a uma consulta de peritos com o 
objectivo de as validar cientificamente. Seguiu-se o período de discussão pública, tendo-se 
realizado sessões de esclarecimento em diferentes ilhas. Por último, foram incorporadas as 
sugestões e produzidos os diplomas legais correspondentes. 
 
RESULTADOS 
Os PNI das nove ilhas dos Açores encontram-se aprovados e foram criados ao abrigo dos 
seguintes diplomas: 
 

• Parque Natural da Ilha de Santa Maria - Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 
de Novembro; 

• Parque Natural da Ilha de São Miguel - Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de 
Julho; 

• Parque Natural da Ilha Terceira - Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de 
Abril; 

• Parque Natural da Ilha Graciosa - Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de 
Novembro; 

• Parque Natural da Ilha de São Jorge - Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de 
Março; 

• Parque Natural da Ilha do Pico - Decreto Legislativo Regional n.º 20/2008/A, de 9 de Julho; 
• Parque Natural da Ilha do Faial - Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de 

Novembro; 
• Parque Natural da Ilha das Flores - Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de 

Março; 
• Parque Natural da Ilha do Corvo - Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de 

Novembro. 
As Figuras 3, 4 e 5 representam as áreas integradas nos 9 PNI do Arquipélago dos Açores, 
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considerando quer as áreas marítimas como terrestres. 
 

 
Figura 3: PNI do Grupo Oriental do Arquipélago dos Açores 

 

 
Figura 3: PNI do Grupo Central do Arquipélago dos Açores 
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Figura 4: PNI do Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores 
 
As Tabelas seguintes identificam as diferentes categorias de áreas que integram os PNI do 
Arquipélago dos Açores, descriminando-se as áreas correspondentes aos territórios terrestre e 
marítimos. 
 

Tabela 2: Categorias do Parque Natural da Ilha de Santa Maria 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Santa 
Maria 

Reserva Natural  
Ilhéus das Formigas - - 523,9 100,0 523,9 

Ilhéu da Vila 0,1 100,0 _ _ 0,1 

Monumento 
Natural 

Pedreira do Campo, do 
Figueiral e Prainha 2,3 100,0 _ _ 2,3 

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Costa Sudoeste 0,5 100,0 _ _ 0,5 

Ponta do Castelo 1,4 100,0 _ _ 1,4 

Baía do Cura 1,9 100,0 _ _ 1,9 

Pico Alto 1,2 100,0 _ _ 1,2 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Barreiro da Faneca 8,4 100,0 _ _ 8,4 

Baía de São Lourenço 0,6 100,0 _ _ 0,6 

Baía da Maia 0,6 100,0 _ _ 0,6 

Área Protegida de 
Gestão de 
Recursos 

Baía de São Lourenço _ _ 1,8 100,0 1,8 

Costa Norte _ _ 24,6 100,0 24,6 

Costa Sul _ _ 21,6 100,0 21,6 
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Tabela 3: Categorias do Parque Natural da Ilha de São Miguel 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

São Miguel 

Reserva Natural  
Lagoa do Fogo 5,1 100,0 _ _ 1,4 

Pico da Vara 7,9 100,0 _ _ 2,2 

Monumento 
Natural 

Caldeira Velha 0,1 100,0 _ _ 0,1 

Gruta do Carvão 0,3 100,0 _ _ 0,3 

Pico das Camarinhas - 
Ponta da Ferraria 0,4 100,0 _ _ 0,4 

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Ilhéu de Vila Franca do 
Campo 0,1 100,0 _ _ 0,1 

Serra de Água de Pau 16,7 100,0 _ _ 16,7 

Tronqueira e planalto 
dos Graminhais 53,7 100,0 _ _ 53,7 

Ponta do Cintrão 0,2 100,0 _ _ 0,2 

Ponta do Arnel 0,2 100,0 _ _ 0,2 

Feteiras 0,4 100,0 _ _ 0,4 

Ponta do Escalvado 0,7 100,0 _ _ 0,7 

Ponta da Bretanha 0,8 100,0 _ _ 0,8 

Faial da Terra 2,1 100,0 _ _ 2,1 

Ferraria 0,0 100,0 _ _ 0,0 

 Lagoa do Congro 0,4 100,0 _ _ 0,4 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Sete Cidades 21,7 100,0 _ _ 21,7 

Furnas 31,5 100,0 _ _ 31,5 

Área Protegida de 
Gestão de 
Recursos 

Caloura - Ilhéu de Vila 
Franca 0,2 1,4 13,3 98,6 13,5 

Costa Este _ _ 3,6 100,0 3,6 

 Cintrão - Ponta da Maia _ _ 23,1 100,0 23,1 

 
Porto das Capelas - 
Ponta das Calhetas _ _ 15,0 100,0 15,0 

 
Ponta da Ferraria - 
Ponta da Bretanha _ _ 19,6 100,0 19,6 

 
Tabela 4: Categorias do Parque Natural da Ilha Terceira 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Km2 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Terceira 

Reserva Natural  

Biscoito da Ferraria e 
Pico Alto 7,1 100,0 _ _ 7,1 

Serra de Santa Bárbara 
e Mistério dos Negros 13,1 100,0 _ _ 13,1 

Terra Brava e Criação 
das Lagoas 3,7 100,0   3,7 

Monumento 
Natural 

Algar do Carvão 0,4 100,0 _ _ 0,4 

Furnas do Enxofre 0,1 100,0 _ _ 0,1 

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Ponta das Contendas 0,9 100,0 _ _ 0,9 

Ilhéus das Cabras 0,3 100,0 _ _ 0,3 
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Matela 0,3 100,0 _ _ 0,3 

Biscoito das Fontainha 1,1 100,0 _ _ 1,1 

Planalto Central e Costa 
Noroeste 
 

39,3 100,0 _ _ 39,3 

Costa das Quatro 
Ribeiras 0,6 100,0   0,6 

Pico do Boi 2,2 100,0   2,2 

Área de Paisagem 
Protegida Vinhas dos Biscoitos 1,7 100,0 _ _ 1,7 

Área Protegida de 
Gestão de 
Recursos 

Caldeira de Guilherme 
Moniz 12,2 100,0 _ _ 12,2 

Cinco Ribeiras _ _ 0,03 100,0 0,0 

Quatro Ribeiras _ _ 3,6 100,0 3,6 

Costa das Contendas _ _ 1,8 100,0 1,8 

Ilhéus das Cabras _ _ 1,1 100,0 1,1 

Baixa de Vila Nova _ _ 0,4 100,0 0,4 

Monte Brasil _ _ 0,5 100,0 0,5 

 
Tabela 5: Categorias do Parque Natural da Ilha Graciosa 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Graciosa 

Reserva Natural  
Ilhéu de Baixo 0,1 7,0 1,3 93,0 1,4 

Ilhéu da Praia 0,1 4,5 2,1 95,5 2,2 

Monumento 
Natural Caldeira da Graciosa 1,2 100,0 _ _ 1,2 

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Ponta da Restinga 0,7 100,0 _ _ 0,7 

Ponta Branca 1,0 100,0 _ _ 1,0 

Ponta da Barca 0,4 100,0 _ _ 0,4 

Área Protegida de 
Gestão de 
Recursos 

Costa Sudeste 0,0 0,3 1,4 99,7 1,4 

Costa Noroeste _ _ 2,8 100,0 2,8 

 
 

Tabela 6: Categorias do Parque Natural da Ilha de São Jorge 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestres Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

São 
Jorge 

Monumento Natural Ponta dos Rosais 1,7 100,0 _ _ 1,7 

Área Protegida para 
a Gestão de Habitats 
ou Espécies 

Ilhéu do Topo 0,1 100,0   0,1 

Costa Noroeste 7,0 100,0 _ _ 7,0 

Costa Sudoeste 2,1 100,0 _ _ 2,1 

Pico da Esperança e 
Planalto Central 10,9 100,0 _ _ 10,9 

Costa das Velas 0,6 100,0 _ _ 0,6 

Fajã das Almas 1,0 100,0 _ _ 1,0 

Costa do Topo 3,9 100,0 _ _ 3,9 

Área de Paisagem 
Protegida Fajãs do Norte 29,3 100,0 _ _ 29,3 
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Área Protegida para 
a Gestão de 
Recursos 

Costa Oeste _ _ 2,1 100,0 2,1 

Costa das Fajãs _ _ 8,8 100,0 8,8 

Entre Morros _ _ 2,5 100,0 2,5 

Topo _ _ 6,1 100,0 6,1 

 
Tabela 7: Categorias do Parque Natural da Ilha do Pico 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Pico 

Reserva Natural  

Montanha do Pico 13,4 3,0 _ _ 13,4 

Caveiro 2,7 0,6 _ _ 2,7 

Mistério da Prainha 7,2 1,6 _ _ 7,2 

Furnas de Santo António 0,0 0,0 _ _ 0,0 

Monumento Natural Gruta das Torres 0,6 0,1 _ _ 0,6 

Área Protegida para 
a Gestão de Habitats 
ou Espécies 

Lagoa do Caiado 1,4 0,3 _ _ 1,4 

Lajes do Pico 0,8 0,2 _ _ 0,8 

Furnas de Santo António 0,2 0,0 _ _ 0,2 

Silveira 0,1 0,0 _ _ 0,1 

Mistério de São João 0,4 0,1 _ _ 0,4 

Terra Alta 1,1 0,3 _ _ 1,1 

Ribeiras 0,9 0,2 _ _ 0,9 

Zona do Morro 0,4 0,1 _ _ 0,4 

Área de Paisagem 
Protegida 

Cultura da Vinha - Ponta 
da Ilha 3,0 0,7 _ _ 3,0 

Cultura da Vinha – 
Ponta do Mistério 0,8 0,2 _ _ 0,8 

Cultura da Vinha – Zona 
Norte 17,5 3,9 _ _ 17,5 

Cultura da Vinha – São 
Mateus/São Caetano 1,5 0,3 _ _ 1,5 

Cultura da Vinha – Zona 
Oeste 10,1 2,3 _ _ 10,1 

Zona Central 95,2 21,4 _ _ 95,2 

Área Protegida para 
a Gestão de 
Recursos 

Porto das Lajes _ _ 1,5 100,0 1,5 

Ponta da ilha _ _ 6,0 100,0 6,0 

Canal Faial-Pico/sector 
Pico _ _ 66,9 100,0 66,9 

 
Tabela 8: Categorias do Parque Natural da Ilha do Faial 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Faial 

Reserva Natural  

Caldeirinhas _ _ 0,1 100,0 0,1 

Caldeira do Faial 3,1 100,0 _ _ 3,1 

Morro de Castelo Branco 0,2 100,0 _ _ 0,2 

Área Protegida para 
a Gestão de Habitats 
ou Espécies 

Cabeço do Fogo 0,3 100,0 _ _ 0,3 

Capelinhos, Costa 
Noroeste e Varadouro 4,1 100,0 _ _ 4,1 
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Varadouro – Castelo 
Branco 1,0 100,0 _ _ 1,0 

Lomba Grande 2,7 100,0 _ _ 2,7 

Área de Paisagem 
Protegida 

Monte da Guia 0,7 100,0 _ _ 0,7 

Zona Central 18,0 100,0 _ _ 18,0 

Área Protegida de 
Gestão de Recursos 

Canal Faial-Pico/Sector 
Faial _ _ 173,9 100,0 173,9 

Castelo Branco _ _ 1,3 100,0 1,3 

Capelinhos _ _ 5,0 100,0 5,0 

Cedros _ _ 8,9 100,0 8,9 

 
Tabela 9: Categorias do Parque Natural da Ilha das Flores 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Flores 

Reserva Natural  

Morro Alto e Pico da Sé 15,9 100,0 _ _ 15,9 

Ilhéu de Maria Vaz 0,1 100,0 _ _ 0,1 

Caldeiras Funda e Rasa 4,3 100,0 _ _ 4,3 

Monumento Natural Rocha dos Bordões 0,1 100,0 _ _ 0,1 

Área Protegida para 
a Gestão de Habitats 
ou Espécies 

Costa Nordeste 5,6 100,0 _ _ 5,6 

Costa Sul e Sudoeste 2,5 100,0 _ _ 2,5 

Ponta da Caveira 0,7 100,0 _ _ 0,7 

Área de Paisagem 
Protegida 

Zona Central e Costa 
Norte 13,9 100,0 _ _ 13,9 

Área Protegida de 
Gestão de Recursos Costa Norte _ _ 39,7 100,0 39,7 

 
Tabela 9: Categorias do Parque Natural da Ilha do Corvo 

Ilha Área Protegida Designação 
Área terrestre Área marítima Total 

Km2 (%) Km2 (%) Km2 

Corvo 

Área Protegida para 
a Gestão de Habitats 
ou Espécies 

Costa e Caldeirão 7,8 100,0 _ _ 7,8 

Área Protegida de 
Gestão de Recursos Costa do Corvo _ _ 257,4 100,0 257,4 

 
DISCUSSÃO 
A rede regional de áreas protegidas da Região Autónoma dos Açores abrange, aproximadamente, 
1783 km2, dos quais 542 km2 correspondem aos espaços classificados terrestres e 1242 km2 a 
áreas marítimas. Tendo em consideração apenas a parte emersa do arquipélago (2322 km2), os 
PNI equivalem a cerca de 23 % do território regional.  
Os PNI do Corvo, Pico e das Flores abrangem, respectivamente, 45,6%, 35,4% e 30,6% da 
superfície das respectivas ilhas, enquanto que o PNI da Graciosa é o que obtém menor 
representação, com apenas 5,8 % da sua superfície total. O PNI de Santa Maria, onde estão 
integrados os Ilhéus das Formigas, tem a maior representação em termos de área marítima 
protegida (572 km2), seguindo-se o PNI do Corvo (257 km2), enquanto que os PNI da Graciosa e da 
Terceira não ultrapassam 7 km2.  
Numa análise à distribuição territorial das diferentes categorias de áreas protegidos, importa 
mencionar que as “Áreas de Paisagem Protegida” abrangem, embora com algumas excepções, os 
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planaltos centrais das ilhas, como sejam os casos das Flores, Pico e Terceira, locais onde se 
pretende instituir regimes disciplinadores que conciliem o exercício das actividades humanas com a 
preservação da biodiversidade e defesa dos valores paisagísticos e culturais. Quanto às “Áreas 
Protegidas de Gestão de Recursos”, a maioria diz respeito a áreas cujos objectivos de gestão 
prendem-se com a regulamentação da exploração de recursos biológicos marinhos. As “Áreas 
protegidas para a gestão de espécies e habitats” correspondem, na sua quase totalidade, às IBA e 
aos sítios designados ao abrigo da Rede Natura 2000, ao passo que os “Monumentos naturais” 
sinalizam as estruturas geológicas com especial interesse para a preservação da geodiversidade. 
Por fim, as áreas de “Reserva natural” incluem, não só as anteriores reservas florestais parciais 
naturais, mas também outras áreas bem preservadas do território regional, dotadas de elevada 
riqueza faunística e florística (biodiversidade). Nestes espaços sensíveis apontam-se regimes 
bastante mais restritivos, quanto a actividades humanas permitidas, em consonância com as 
orientações da UICN. 
 
CONCLUSÕES 
A reforma instituída pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho, 
respeitante ao novo regime jurídico de classificação e gestão da rede regional de áreas 
protegidas da Região Autónoma dos Açores, veio consagrar os Parques Naturais de Ilha e o 
Parque Marinho dos Açores como as duas tipologias de áreas protegidas. A rede de áreas 
protegidas passa a ser gerida por órgãos directivos sediados em cada uma das ilhas dos 
Açores. 
Os PNI contemplam todas as áreas protegidas anteriormente classificadas ou reclassificadas 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, adaptado à Região Autónoma dos Açores 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/93/A, de 23 de Dezembro, e outras cuja criação é 
contemporânea do Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho. 
Também passam a integrar os PNI as reservas florestais naturais parciais, criadas pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/88/A, de 22 de Julho, ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 
15/87/A, de 24 de Julho, e que o Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho, 
reclassificou como reservas naturais. 
Com o propósito de congregar, sob o mesmo regime jurídico, outras áreas com especial 
interesse para a conservação da natureza, os PNI classificam as Áreas Importantes para as 
Aves – Important Bird Área (IBA), os Sítios de Importância Comunitária (entretanto 
classificados como Zonas Especiais de Conservação - ZEC) e as Zonas de Protecção Especial 
(ZPE) da Rede Natura 2000, bem como as Reservas Integrais da Apanha de Lapas (Decreto 
Regulamentar Regional n.º 14/93/A, 31 de Julho). 
No processo de classificação e de reclassificação das áreas que integram os PNI, os 
respectivos diplomas legais interditam ou condicionam, desde logo, um conjunto de actos e 
actividades que decorrem do regime do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da Região 
Autónoma dos Açores (Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A, de 6 de Junho, rectificado 
pela Declaração de Rectificação n.º 48-A/2006, de 7 de Agosto, e alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de Abril) e dos diplomas de classificação e 
reclassificação das áreas protegidas anteriormente existentes. 
Os PNI são, obrigatoriamente, dotados de um plano de ordenamento de área protegida (POAP) 
com natureza jurídica de plano especial de ordenamento do território (PEOT), a elaborar em 
conformidade com o disposto na legislação em vigor, relativa aos instrumentos de gestão 
territorial.  
Os planos de ordenamento dos PNI estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e de 
valores naturais para cada uma das categorias de áreas protegidas que o integram, fixando os 
usos e os regimes de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território, em 
articulação com os demais instrumentos de gestão territorial em vigor no seu âmbito territorial. 
Até ao momento não foram elaborados os planos de ordenamento dos PNI, pelo que vigoram, 
transitoriamente, as restrições e condicionamentos aos usos e actividades previstos nos 
diplomas que criaram os PNI até à aprovação dos correspondentes planos de ordenamento. 
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RESUMO  
As cheias e inundações são fenómenos naturais com grande impacto económico, social e 
ambiental. Em resposta a esta problemática, o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro, 
aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objectivo de 
reduzir as suas consequências prejudiciais, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. No seu 
considerando 18, a directiva refere que “Os Estados-Membros deverão basear as suas 
avaliações, cartas e planos nas «melhores práticas» e «melhores tecnologias disponíveis» 
adequadas que não acarretem custos excessivos no domínio da gestão dos riscos de 
inundações”, criando a oportunidade para o estabelecimento de parcerias entre as entidades 
responsáveis pela apresentação das respectivas cartas e as que têm capacidade técnica para 
as executar. Na presente comunicação é resumido o enquadramento legal e apresentado o 
contributo que os autores têm dado para a temática das inundações, através do estudo do caso 
da elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas de risco como forma de apoio ao 
Planeamento Urbano da cidade de Santa Comba Dão.  
Palavras-chave: cartas de zonas inundáveis, cheias e inundações, modelação hidrológica-
hidráulica, Sistemas de Informação Geográfica.  
 
 
INTRODUÇÃO  
As cheias e inundações são fenómenos naturais com grande impacto económico, social e 
ambiental. Se alguns impactos são facilmente percepcionados e quantificáveis, do que são 
exemplo os danos patrimoniais, outros, embora óbvios, não são fáceis de quantificar, como as 
doenças provocadas pela falta de salubridade e a eventual perda de vidas humanas. A estes, 
acresce ainda uma série de impactos indirectos, relacionados com perturbações na vida 
quotidiana, quebras de produtividade e percepção de vulnerabilidade por parte da população. 
Na sequência de inundações e cheias recorrentes em diversos países, a União Europeia criou 
a Directiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. Segundo esta 
directiva “(1) As inundações podem provocar a perda de vidas, a deslocação de populações e 
danos no ambiente, comprometer gravemente o desenvolvimento económico e prejudicar as 
actividades económicas da Comunidade”, “(2) As inundações são um fenómeno natural que 
não pode ser evitado. No entanto, determinadas actividades humanas (como o aumento das 
aglomerações humanas e dos bens económicos nas planícies aluviais e a redução da retenção 
natural de água devido à utilização do solo) e as alterações climáticas contribuem para um 
aumento da probabilidade de ocorrência de inundações e do respectivo impacto negativo”. 
Alerta também que “(9) No desenvolvimento das políticas relativas à utilização da água e do 
solo, os Estados-Membros e a Comunidade deverão ter em conta os impactos potenciais 
dessas políticas nos riscos de inundações e a gestão de tais riscos.”, as políticas devem “(10) 
basear-se nas particularidades locais e regionais” e “(13) deverão ter em conta as 
características próprias das zonas a que se referem e prever soluções específicas para cada 
caso, de acordo com as necessidades”. Além de avaliar o risco de inundações, deverá ser 
avaliado “(11) o potencial de mitigação das inundações.” A directiva realça que “(18) Os 
Estados-Membros deverão basear as suas avaliações, cartas e planos nas «melhores 
práticas» e «melhores tecnologias disponíveis» adequadas que não acarretem custos 
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excessivos no domínio da gestão dos riscos de inundações.” Com base nestes pressupostos, 
diversas instituições europeias estão a destacar a necessidade de uma abordagem integrada e 
holística de inundações urbanas. Novas metodologias para apoiar as opções políticas são 
necessárias, ambas integradas e adaptáveis ao contexto da cidade em rápida transformação 
interior e possíveis alterações futuras que as alterações climáticas podem trazer para o 
sistema. Em Portugal, a preocupação com as cheias e inundações é legislada desde o 
Decreto-Lei (DL) 468/71, de 5 de Novembro. Alterado pelos DL 53/74, de 15 de Fevereiro, e 
89/87, de 26 de Fevereiro, e pela Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho, este DL unificou o regime dos 
terrenos incluídos no domínio público hídrico e criou a figura de zonas adjacentes, 
determinando a sujeição a restrições de utilidade pública dos terrenos considerados como 
ameaçados pelo mar ou pelas cheias. O DL 321/83, de 5 de Julho, vem criar a Reserva 
Ecológica Nacional (REN), cujo regime foi aprofundado pelo DL 93/90, de 19 de Março, e 
posteriormente revisto pelo DL 166/2008, de 22 de Agosto. Com uma perspectiva preventiva, a 
REN veio a considerar as zonas ameaçadas pelas cheias como áreas de risco, integrando as 
áreas ainda livres de ocupação, que passam a constituir uma restrição de utilidade pública. Aos 
municípios são atribuídas responsabilidades com o DL 364/98, de 21 de Novembro. Sem 
prejuízo do processo de classificação das zonas adjacentes, previsto no DL 468/71, de 5 de 
Novembro, este DL vem obrigar os municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias 
num período de tempo que, pelo menos, incluísse o ano de 1967 e que ainda não se 
encontrassem abrangidos por zonas adjacentes, a elaborarem cartas de zonas inundáveis 
abrangendo os perímetros urbanos, visando a adopção de restrições à edificação face ao risco 
de cheia. No ano de 2005 surgem a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos e a Lei da Água. 
A Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos – Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro – revogou 
parcialmente o DL 468/71, de 5 de Novembro, mantendo o regime jurídico aplicável às zonas 
adjacentes e admitindo que o Governo pode classificar como zona adjacente as zonas 
ameaçadas pelo mar e as zonas ameaçadas pelas cheias, sujeitando-as a restrições de 
utilidade pública. A Lei da Água – Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – vem integrar as 
medidas de protecção contra cheias e inundações nos instrumentos de planeamento dos 
recursos hídricos e de gestão territorial, obrigando à demarcação das zonas inundáveis ou 
ameaçadas pelas cheias. Em 2010 surge o DL 115/2010, de 22 de Outubro, que aprova o 
quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objectivo de reduzir as suas 
consequências prejudiciais, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e indo igualmente ao 
encontro da preocupação relativa à mitigação dos efeitos das inundações, estabelecida na 
Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. A 
Universidade de Coimbra, através do grupo coordenado pelo Professor Alfeu Sá Marques, tem 
colaborado com várias instituições para desenvolvimento de estudos relacionados com a 
análise de risco de cheias e inundações [15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25], dos quais se 
destacam os municípios de Coimbra e de Santa Comba Dão. O município de Coimbra está 
consciente destes problemas há vários anos e, conjuntamente com a Universidade de 
Coimbra, tem elaborado estudos e estratégias de resposta a estes fenómenos naturais, que se 
têm consubstanciado em diversos Protocolos de Colaboração que contribuíram para o 
desenvolvimento do novo Plano Director Municipal (PDM) e do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação (RMUE) de Coimbra. Na presente comunicação descreve-se o 
resultado da colaboração da Universidade de Coimbra com a Câmara Municipal de Santa 
Comba Dão, no âmbito da elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas de risco como 
forma de apoio ao Planeamento Urbano da cidade. É apresentada a metodologia adoptada, 
usando as «melhores tecnologias disponíveis» e, para que “não acarretem custos excessivos”, 
recorrendo a ferramentas de utilização livre (Open Source).  
 
 
ESTUDO DE CASO – A BACIA DA RIBEIRA DAS HORTAS  
Na sequência dos eventos de inundação ocorridos em Santa Comba Dão, como o observado 
em 22 de Abril de 2010, e em conformidade com as exigências legais, os autores da presente 
comunicação colaboraram com a Câmara Municipal de Santa Comba Dão no âmbito da 
elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas de risco como forma de apoio ao 
planeamento urbano da cidade. A bacia hidrográfica da Ribeira das Hortas está localizada no 
município de Santa Comba Dão, Portugal, e constitui um afluente do Rio Dão. A cidade de 
Santa Comba Dão está inserida na zona de jusante da bacia e a Ribeira das Hortas atravessa 
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a zona central da cidade (Figura 1).  

 
Figura 1: Localização da Bacia da Ribeira das Hortas. 

A bacia tem uma área de cerca de 14 km
2 

e apresenta elevada declividade nos últimos metros 
da ribeira, junto à foz com o Rio Dão – as características físico-geográficas são apresentadas 
na Tabela 1.  
 
 

Tabela 1: Características físico-geográficas da Bacia da Ribeira da Ribeira das Hortas. 

 
 
Nas Figuras 2 e 3 apresentam-se os resultados do tratamento topográfico efectuado com base 
no recurso a softwares de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de uso livre (Open 
Source), nomeadamente: QuantumGIS e MapWindow, com as ferramentas (Plug-ins) TauDEM, 
desenvolvido por David Tarboton (Utah State University), para análise do terreno, delimitação 
de bacias hidrográficas e traçado da rede hidrográfica; e GRASS, inicialmente desenvolvido 
pelo US Army Corp of Engineers e agora projecto da fundação Open Source Geospatial 
Foundation, para análise de dados espaciais e processamento de imagens.  
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Metodologia  
A metodologia adoptada baseou-se na integração dos SIG com a modelação hidrológica e 
hidráulica. Para a modelação hidrológica e hidráulica foi usado o software Storm Water 
Management Model (SWMM), desenvolvido pela United States Environmental Protection 
Agency (EPA), e a interligação deste programa com os SIG foi automatizada com a construção 
da aplicação inp.PINS [16, 18]. Baseada no MapWindow, desenvolvido pelo Geospatial 
Software Lab da Idaho State University e vários associados, esta aplicação visa explorar as 
potencialidades dos SIG, como base para a modelação hidrológica e hidráulica e para posterior 
tratamento de resultados (Figura 4).  

 
Figura 4: Esquema da metodologia de trabalho com o inp.PINS. 

 
Através da caracterização do sistema em SIG (no caso presente, caracterização das subbacias 
e rede hidrográfica), o inp.PINS constrói o ficheiro de dados do SWMM (.inp). Depois de 
efectuadas as simulações hidrológicas e hidráulicas, o inp.PINS integra o ficheiro de resultados 
do SWMM (.rpt) com os dados geoespaciais e constrói ficheiros SIG com os resultados finais, 
que são visualizáveis graficamente através de softwares como o MapWindow.  
 
Modelação Hidráulica da Ribeira das Hortas  
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Os modelos de drenagem integram dois grandes blocos: o modelo hidrológico e o modelo 
hidráulico. O modelo hidrológico permite conhecer a distribuição temporal e espacial do 
escoamento directo resultante de um determinado evento de precipitação. O modelo hidráulico 
tem como dados de entrada os resultados do modelo hidrológico e simula o escoamento [14]. 
Tal como referido anteriormente, para modelação hidrológica e hidráulica foi utilizado o 
software SWMM, que é um modelo de simulação baseado nos processos físicos com 
discretização temporal. Emprega os princípios da conservação de massa, energia e dinâmica, 
sempre que necessário. Os dados de entrada do modelo SWMM dividem-se em características 
físicas – a área, o comprimento, a largura, a inclinação e a percentagem de áreas 
impermeáveis, e as características hidrológicas das sub-bacias hidrográficas – coeficientes de 
escoamento de Gauckler-Manning-Strickler para as áreas permeáveis e impermeáveis, 
depressão das áreas permeáveis e impermeáveis, para simular a retenção superficial, e 
parâmetros de infiltração. Todos estes parâmetros foram calculados com base no SIG 
implementado e tiveram em conta parâmetros característicos apresentados na bibliografia da 
especialidade. O modelo SWMM foi calibrado e validado de acordo com o conhecimento de 
estudos semelhantes anteriormente desenvolvidos e através da comparação com diferentes 
métodos de cálculo e dos resultados para as cheias registadas (1969 e 2001).  
 
Cartas de Zonas Inundáveis  
As cartas de zonas inundáveis para áreas de risco são apresentados na Figura 5, para 
diferentes probabilidades de ocorrência -foram efectuadas diferentes simulações usando 
hietogramas com tempos de recorrência (TR) de 5, 10, 20, 50 e 100 anos.  
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Minimização dos Caudais de Ponta de Cheia  
A título de exemplo, apresenta-se uma solução que permite minimizar ou diminuir as planícies 
de inundação na zona urbana (Figura 6). A solução apresentada baseia-se em princípios de 
desenvolvimento sustentável (SUDS – Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável). Em 
determinado local, estes sistemas devem ser concebidos para gerir o risco ambiental resultante 
do escoamento urbano e contribuir, sempre que possível, para o aumento da qualidade 
ambiental. Os objectivos dos SUDS são, portanto, minimizar os impactos do aumento da 
quantidade e alteração da qualidade do escoamento superficial, e a integração, 
desenvolvimento e aumento da biodiversidade. Os projectos de SUDS devem ter por objectivo 
o restabelecimento do escoamento natural das linhas de água e a integração harmoniosa do 
ciclo da água em meio urbano. Como regra geral, devem procurar reduzir o escoamento de 
águas pluviais através da integração de estruturas de controlo ao longo do sistema. A solução 
apresentada compreende a existência de cinco zonas de inundação controlada que visam o 
controlo dos caudais desde a origem, permitindo diminuir o caudal afluente ao núcleo urbano, 
de forma a diminuir o risco de inundação desta área. Estas áreas de inundação são  zonas 
onde o dano é menor, e, sendo áreas com função de acumulação de águas pluviais, não 
deverá ser permitida qualquer construção que ponha em risco a vida das pessoas ou provoque 
danos demasiado onerosos.  

 
Figura 6: Possível intervenção para diminuir as planícies de inundação na zona urbana. 



 

795 
 

 
Nas simulações efectuadas adoptou-se o terreno natural nas zonas escolhidas para inundação, 
uma vez que as construções nessas zonas serão mínimas. A principal intervenção será a 
execução de estruturas de controlo do escoamento à saída, constituídas por orifícios e 
descarregadores de emergência, junto às passagens hidráulicas, que permitam fazer o controlo 
dos caudais efluentes das planícies a inundar. Os resultados da simulação (Figura 7) mostram 
as zonas com a inundação controlada e uma diminuição significativa das restantes áreas 
inundadas.  
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CONCLUSÕES  
A preocupação com as inundações leva a que as entidades gestoras dos sistemas de águas 
pluviais tenham, cada vez mais, de definir as áreas de risco de inundação e tomem medidas 
que minimizem os seus impactos. Para isso, além da necessidade de ter cartas que associam 
uma possível inundação a uma probabilidade de ocorrência, as medidas de mitigação devem 
prever a boa e sustentável integração do sistema de drenagem com as envolventes, 
promovendo o restabelecimento do escoamento natural das linhas de água e a integração 
harmoniosa do ciclo da água no meio urbano. Em resposta a esta problemática, o Decreto-Lei 
n.º 115/2010, de 22 de Outubro, aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de 
inundações, com o objectivo de reduzir as suas consequências prejudiciais, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Directiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro. No seu considerando 18, a directiva diz que “Os Estados-Membros deverão 
basear as suas avaliações, cartas e planos nas «melhores práticas» e «melhores tecnologias 
disponíveis» adequadas que não acarretem custos excessivos no domínio da gestão dos riscos 
de inundações”. Está assim criada a oportunidade para o estabelecimento de parcerias entre 
as entidades responsáveis pela apresentação das respectivas cartas e as entidades com a 
capacidade técnica para as executar. A correcta previsão destes fenómenos naturais, que não 
podem ser evitados, possibilita a avaliação, gestão e mitigação dos riscos de inundações. Mais 
do que uma adivinhação do futuro, do exercício de previsão resulta a possibilidade de tomar, 
em devido tempo, as medidas que poderão evitar situações catastróficas. O trabalho 
apresentado na presente comunicação constitui um exemplo e contribui para o 
desenvolvimento de novos trabalhos relativos à problemática das cheias e inundações. A 
colaboração da Universidade de Coimbra com a Câmara Municipal de Santa Comba Dão 
resultou na elaboração cartas de zonas inundáveis para áreas de risco como forma de apoio ao 
Planeamento Urbano da cidade, através de uma metodologia baseada nas «melhores 
tecnologias disponíveis» e em ferramentas Open Source para que “não acarretem custos 
excessivos”. Foi recomendada a implementação de soluções técnicas diferenciadas, 
privilegiando um novo paradigma de gestão da água em meio urbano o qual se deverá basear,  
o mais possível, na conjugação de medidas estruturais e não-estruturais, na renaturalização 
dos cursos de água ainda passíveis de tais intervenções e na implementação de medidas que 
visem restabelecer o mais possível a retenção natural, conservando as áreas de inundação 
ainda existentes e complementar com acções de intervenções de retenção na origem, 
nomeadamente com obras de retenção e detenção que permitam que as novas construções 
tenham um impacto zero. Recomendou-se ainda implementar a execução de um Plano Director 
Municipal de Drenagem Urbana onde estas regras devem ser incluídas.  
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RESUMEN 
El presente trabajo indaga sobre el efecto de la incertidumbre en las decisiones de consumo de 
las familias. A partir de datos regionales españoles y teniendo como referencia teórica los 
modelos de ahorro preventivo, pretendemos contrastar si la incertidumbre macroeconómica 
afecta de manera importante a las decisiones de consumo de los hogares. Para analizar esta 
posible relación utilizamos la volatilidad condicional predicha a partir de modelos ARMA-
GARCH estimados sobre datos regionales de alta frecuencia. Los resultados indican que esta 
medida de incertidumbre ejerce un efecto destacado sobre el consumo familiar, sobre todo 
cuando aquélla es introducida en forma de retardo distribuido. Como paso adicional, se 
intentan encontrar patrones regionales de comportamiento que ayuden a explicar ese 
resultado. 
Palabras-clave: Ahorro Preventivo, Datos regionales. Incertidumbre 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En la reciente coyuntura económica de nuestro país el consumo privado parece estar jugando 
un papel destacado. Y ello por dos razones. En primer lugar, el consumo familiar representa la 
mayor rúbrica en el PIB español de suerte que su reciente contención está afectando 
seriamente al gasto agregado y al empleo de la economía. En segundo lugar, los hogares 
españoles han restringido de manera importante sus niveles de consumo lo que, unido al 
elevado crecimiento de la tasa de ahorro familiar, podría estar indicando que la incertidumbre 
en cuanto a la evolución de la renta futura está ejerciendo un efecto restrictivo de primer orden 
sobre los niveles actuales de consumo de las familias. [3] en su Informe Anual de 2009, 
destaca que la brusca caída del gasto de las familias, del orden del 4.9%, junto a un 
crecimiento positivo de la renta disponible de los hogares han hecho que la tasa de ahorro 
familiar alcance valores del 18.8% lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales en 
2009 que se une al crecimiento de 2 puntos registrado el año anterior. Entre las causas de esta 
subida se destacan el aumento de la incertidumbre que acompañó el recrudecimiento de la 
crisis financiera y el rápido deterioro del mercado de trabajo, que habrían deprimido el consumo 
y elevado el ahorro por motivo precaución, (véase [3] páginas 127 y siguientes). 
El análisis moderno de las decisiones de consumo tiene como referente teórico la Hipótesis de 
Renta Permanente-Ciclo Vital (RE-PIH en lo que sigue) de [40] y [23]. En su versión más 
moderna, la planteada por [29], los individuos deciden la cantidad de renta que van a consumir 
atendiendo al flujo de renta actual y futuro que esperan derivar de su riqueza humana y 
financiera. Si asumimos que esos agentes tienen funciones de utilidad cuadráticas, sólo el 
primer momento de la renta futura sería la variable determinante de la evolución del consumo 
presente. 
Una de las posibles causas del rechazo de la RE-PIH con utilidad cuadrática reside en 
considerar que la función de utilidad de los agentes presenta una utilidad marginal convexa o 
no lineal. En tales circunstancias, [34] y [45] enfatizan que los segundos momentos de la renta 
futura también son determinantes en las decisiones de consumo privado. En efecto, si la 
tercera derivada de la función de utilidad es positiva, el consumo familiar se ve influenciado por 
la incertidumbre en cuanto a la evolución futura del ingreso, de manera que una elevada 
varianza del mismo llevaría a los hogares a reducir el gasto presente y a acumular ahorro 
preventivo como una especie de seguro privado frente al riesgo no asegurable de la renta 
futura. 
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La conclusión fundamental de la Teoría del Ahorro por motivo Precaución ha sido ampliamente 
contrastada en los datos. Si atendemos a la naturaleza de los mismos, podríamos establecer la 
siguiente clasificación. Por un lado, destacaríamos los estudios que emplean microdatos en 
esa tarea de contrastación. Entre ellos, sin ánimo de exhaustividad, cabe mencionarse a [47], 
[18], [16], [32], [35] y [25], entre los que encuentran evidencia a favor de la teoría del ahorro por 
motivo precaución, y a [26], [21] y [48], entre los que consideran que el motivo precaución no 
ofrece una explicación plausible del volumen de riqueza acumulada por las familias. 
Por otro lado, en cuanto a los trabajos que utilizan datos agregados de consumo, debemos 
mencionar a [27], [28], [36], [38-39]. La diferencia fundamental que cabe encontrarse en este 
tipo de artículos es la forma que cada autor tiene de construir la variable representativa de la 
incertidumbre. En este sentido, [27] hace un análisis de sección cruzada con datos de países 
de la OCDE para el período 1960-87. En el mismo el autor supone que el proceso generador 
de datos del crecimiento del PIB es igual para todos los países y la incertidumbre se mide a 
través de la varianza condicional del crecimiento del PIB per capita suponiendo que éste sigue 
un proceso autoregresivo de orden uno o de orden cuatro. [28] por su parte, utilizando datos 
agregados de la economía norteamericana para el período 1981-94, optan por aproximar la 
incertidumbre sobre la renta futura mediante una medida no paramétrica de varianza 
condicional basada en el error de predicción cometido por un panel de analistas de la evolución 
del PIB norteamericano. 
El trabajo de [36] está referido a la economía sueca durante el periodo 1970-92 y construye su 
medida de incertidumbre atendiendo a la respuesta dada por los entrevistados en la Encuesta 
Sueca de Hogares respecto a la expectativa de éstos en lo que se refiere a la situación 
económica general, a la suya propia y al nivel de desempleo de la economía. 
Por último, los trabajos de [38-39] siguen de cerca la metodología presentada en [27], siendo la 
diferencia más destacable el no imponer a priori un proceso estocástico único para todas las 
unidades analizadas sino que deja que el uso de un criterio  estadístico de información 
determine cuál es el proceso generador de datos que mejor describe la evolución del PIB per 
cápita. Por lo demás, hemos de decir que [38] utiliza datos regionales italianos para el período 
1981-2003 mientras que [39] emplea datos de 24 países de la OCDE procedentes de la base 
de datos Penn World Table para el período 1950-2000. 
El trabajo que aquí presentamos toma como referencias claras los trabajos de [27] y [38-39]. 
En concreto, pretendemos contrastar la Teoría del Ahorro Preventivo con datos agregados 
regionales de la economía española para el período 1980-2006. Dos son, desde nuestro punto 
de vista, las aportaciones básicas de lo que aquí exponemos. En primer lugar, por primera vez 
se utilizan datos regionales españoles para investigar el efecto de la incertidumbre en las 
decisiones de gasto de los hogares. Como segunda aportación, hemos creado una variable 
proxi de incertidumbre macroeconómica en la que ésta se mide a través de la volatilidad 
condicional predicha con modelos ARMA-GARCH estimados sobre datos de alta frecuencia. 
El resto de este trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección II resumimos 
brevemente el modelo teórico del ahorro por motivo precaución. El tercer apartado está 
dedicado a presentar los datos y el cuarto a una descripción de cómo hemos obtenido nuestra 
medida de incertidumbre. Le siguen a continuación la sección V en la que presentamos las 
estimaciones realizadas, y la sección VI, en la que intentamos detectar patrones de 
comportamiento regional de la sensibilidad del consumo privado a la incertidumbre. Concluimos 
con un séptimo apartado en el que se resumen las aportaciones y resultados más destacados. 
 
 
MODELO TEÓRICO 
Supongamos un consumidor representativo que enfrentado a un horizonte temporal infinito 
tiene que maximizar el valor presente descontado del consumo futuro esperado. Es decir, 
consideremos que en el momento t, el individuo ha de resolver el problema de optimización 
consistente en maximizar la siguiente función objetivo: 

, 
donde  es el consumo real en el periodo ,  es la tasa de preferencia intertemporal,  
es la función de utilidad uniperiodo y  es el operador de esperanza condicionada a la 
información disponible en el momento . Supondremos asimismo que se cumple la estricta 
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concavidad y la doble diferenciabilidad de la función de utilidad, esto es,  y . 
Supondremos finalmente que la ecuación que rige la evolución en el tiempo de los activos 
viene dada por la siguiente expresión: 

, 
donde  representa los activos reales netos al comienzo del periodo ;  es la renta laboral 
en ese mismo periodo , y  es el tipo de interés real al cual el consumidor representativo 
puede prestar o tomar prestado entre los instantes  y . En estas circunstancias, las 
condiciones de primer orden del problema de maximizar (1) sujeto a la restricción (2) serían un 
conjunto de ecuaciones de Euler de la forma: 

. 
Tal como se plantea en la literatura sobre ahorro preventivo, supongamos una función de 
utilidad que presente utilidad marginal convexa , por ejemplo, una función de 
utilidad isoelástica de la forma: 

, 
siendo  la elasticidad de sustitución intertemporal. Sustituyendo la ecuación (4) en (3), la 
condición de primer orden se puede aproximar con la siguiente expresión: 

. 
Finalmente, si suponemos que: 

 
podemos eliminar el operador de esperanza matemática condicionada introduciendo un error 
de expectativas independiente e idénticamente distribuido. Sustituyendo (5) en (6) nos 
quedaría: 

. 
En la ecuación (7) el segundo término a la derecha de la igualdad representa el efecto del 
motivo precaución sobre el crecimiento del consumo; incrementos en la incertidumbre del 
consumo futuro conllevan una reducción del consumo presente y, en consecuencia, un 
incremento en el crecimiento del consumo entre el momento actual t y el futuro, t+1. De esta 
manera, como pone de manifiesto esta ecuación y hace notar [15], cualquier variable que 
ayude a predecir la variabilidad futura del consumo, servirá también para el propósito de 
explicar o predecir la tasa de crecimiento del mismo. 
 
 
DATOS 
Los datos utilizados en este trabajo abarcan el período muestral 1980-2006 y proceden de la 
Contabilidad Regional de España (CRE), bases 1980, 1986, 1995 y 2000, facilitada por el INE. 
Como medida de consumo se ha utilizado el gasto en consumo final privado, mientras que 
como variable representativa de la renta se han empleado alternativamente el PIB regional y la 
renta bruta disponible de los hogares. Estas magnitudes han sido deflactadas con el índice de 
precios al consumo de cada comunidad autónoma. Adicionalmente han sido expresadas en 
términos per capita, dividiéndolas por las correspondientes estimaciones intercensales de 
población. Finalmente, han sido expresadas en logaritmos naturales para cálculos posteriores. 
Para estimar los modelos GARCH regionales se ha recurrido al índice de precios al consumo, 
índice general, con bases 1983, 1992 y 2001, para el período muestral 1978m01-2006m12. 
Desde el año 2002 el citado índice recoge el efecto de las rebajas en los precios de la 
economía española. Siguiendo a [14] para evitar el problema causado por este cambio 
metodológico se procedió a desestacionalizar las series utilizando el procedimiento TRAMO-
SEATS. 
Finalmente, para obtener una aproximación al stock de capital humano en las regiones 
españolas se ha recurrido a los datos del proyecto Capital Humano, realizado por [31]. Este ha 
sido también el origen de los datos de empleo sectorial, necesarios para computar en el 
apartado sexto los índices de especialización regional. 
 
 
UNA MEDIDA ALTERNATIVA DE INCERTIDUMBRE 
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Para determinar el efecto de la incertidumbre sobre el consumo necesitamos una variable que 
tenga capacidad predictiva sobre la variabilidad del consumo futuro. Necesitamos en definitiva 
una medida de incertidumbre. La literatura ha recurrido habitualmente a dos aproximaciones 
para estimarla. En primer lugar hemos de mencionar el análisis basado en encuestas o, con 
más precisión, basado en la dispersión transversal de las previsiones realizada por un panel de 
agentes (véase [28]). 
El segundo enfoque está relacionado con el estudio de la variabilidad de los residuos de 
modelos univariante de series temporales. En este sentido, [38] recurre a la varianza 
incondicional de la tasa de crecimiento del PIB regional. En ese mismo trabajo, junto con [27] y 
[39], se emplea también medidas de varianza condicional basadas en el error de predicción un 
paso adelante obtenidas a partir de modelos ARIMA. 
Dentro de este segundo enfoque, y como novedad en relación con lo realizado hasta ahora en 
los trabajos de referencia, nosotros utilizamos como medida de incertidumbre la varianza 
predicha por un modelo GARCH de heteroscedasticidad condicional estimado sobre datos 
macroeconómicos de elevada frecuencia, véase [22] y [10].Hemos de apuntar que aunque en 
la literatura con datos macroeconómicos sobre la relación entre consumo e incertidumbre 
nunca antes se han utilizado los modelos GARCH, esto no es infrecuente en otro tipo de 
literaturas. A modo de ejemplo, véanse, [6], [46], [2], [4-5] y [44]. 

En el caso de un modelo GARCH(1,1), la varianza condicionada se puede predecir ajustando la 
siguiente especificación: 

 donde  
 

siendo (8) la ecuación para el valor medio de la variable de interés cuya volatilidad 
pretendemos estimar, y (9) la ecuación de la varianza condicional, donde  es la 
varianza condicional de  con respecto al conjunto de información . El valor ajustado o 
predicho de  es la variable de incertidumbre que utilizamos en nuestro trabajo. Idealmente 
nos hubiera gustado contar con un conjunto de indicadores sobre los cuales ajustar el 
correspondiente modelo GARCH para predecir su volatilidad. Ahora bien, para poder llevar a 
cabo esto último es necesario que los datos estén disponibles para las distintas regiones, y que 
posean una elevada frecuencia. En el caso español sólo la inflación regional cumplía esas dos 
exigencias, en el período temporal 1980-2006. 
 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos para la inflación mensual 
Región Media Max. Min. S.D. JB Q2(12) LM(12) 
Andalucía 0.523 2.059 -0.524 0.483 66.46***  212.63*** 87.664*** 
Aragón 0.524 2.116 -0.373 0.427 85.90*** 268.88*** 96.17*** 
Asturias 
Baleares  

0.530 
0.529 

2.468 
3.061 

-0.731 
-1.143 

0.462 
0.527 

141.81*** 
168.74*** 

154.07*** 
88.68*** 

51.97*** 
66.62*** 

Canarias 0.517 2.698 -1.262 0.549 53.84*** 144.73*** 64.36*** 
Cantabria 0.517 2.669 -0.785 0.524 150.36*** 156.61*** 44.89*** 
Ctlla. y León 0.516 2.248 -0.639 0.427 104.71*** 218.65*** 76.36*** 
Ctlla-LMcha. 0.522 2.247 -0.606 0.502 55.939*** 205.14*** 98.24*** 
Cataluña 0.553 2.442 -0.550 0.450 145.93*** 106.50*** 61.31*** 
Extremadura  0.518 2.231 -0.896 0.472 51.02*** 249.91*** 88.98*** 
Galicia 0.527 2.261 -0.639 0.466 79.48*** 136.74*** 61.33*** 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
Rioja 
Valencia 

0.531 
0.538 
0.536 
0.538 
0.548 
0.534 

2.411 
2.306 
2.825 
2.504 
2.398 
1.904 

-0.460 
-0.699 
-0.579 
-0.529 
-0.526 
-0.498 

0.469 
0.521 
0.452 
0.416 
0.458 
0.424 

195.25*** 
44.35*** 
214.92*** 
95.55*** 
69.35*** 
61.72*** 

235.57*** 
170.63*** 
77.47*** 
118.26*** 
133.04*** 
573.03*** 

90.17*** 
71.14*** 
35.03*** 
52.29*** 
49.06*** 
139.25*** 

Notas: La inflación se calcula como la variación mensual del logaritmo del índice general de 
precios al consumo. JB es el estadístico de Jarque-Bera para contrastar la normalidad de la 
serie.  Q2(12) es el estadístico Ljung-Box de orden 12 para contrastar correlación serial en el 
cuadrado de las desviaciones de la tasa de inflación respecto de su media muestral.  LM(12) es 
el test estadístico Chi-cuadrado (12) para contrastar la existencia de efectos ARCH en la serie 
objeto de estudio. *** p-value<0,01 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de las series de inflación utilizadas para 
estimar los modelos ARMA-GARCH y derivar la incertidumbre macroeconómica. Como se 
puede observar, el elevado valor del estadístico de Jarque-Bera permite rechazar con claridad 
la hipótesis de normalidad de las series que estamos considerando. Por otro lado, la 
significación estadística de los contrastes de Ljung-Box para el cuadrado de las desviaciones 
respecto de la media y del contraste LM pone de manifiesto la existencia de efectos ARCH en 
la inflación mensual en las regiones españolas. 
A menudo la literatura que utiliza la varianza condicional como medida de incertidumbre da por 
hecho que la variable estudiada es estacionaria, en vez de contrastarlo con los estadísticos 
pertinentes. Los resultados de estudiar el orden de integración de la inflación mensual para las 
regiones españolas aparecen recogidos en la tabla 2. Como suele ser habitual en este tipo de 
estudios, los resultados son contradictorios y poco concluyentes cuando atendemos a distintos 
contrastes de raíces unitarias. Si reparamos en el contraste de [20] aumentado, la inflación 
regional en España es una variable integrada de orden uno en todas las regiones, con la clara 
excepción de las Islas Canarias. Salvo en este caso en específico, en todos los demás no es 
posible rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria a un nivel de significación del 5 por ciento. 
Hemos de decir que los resultados del contraste ADF pueden variar mucho, dependiendo de 
cuál sea el criterio seguido para seleccionar el número de retardos de la endógena que se 
considera en el modelo. En este sentido, cuando la selección de la longitud de retardos se 
realiza minimizando el criterio de información AIC se da lugar a especificaciones poco 
parsimoniosas de la ecuación de contraste, se consigue cumplir por lo general el criterio de no 
autocorrelación de los residuos, y resulta particularmente arduo rechazar la hipótesis nula. Si 
por el contrario en la selección del número de retardos buscamos minimizar el criterio de 
información BIC, entonces se generan especificaciones muy escuetas, no se suele cumplir el 
criterio de no autocorrelación de los residuos y se rechaza con frecuencia la hipótesis nula en 
favor de la estacionariedad de las series. 
 
Tabla 2.Contrastes de raíces unitarias para la inflación mensual. 
Región ADF1 PP2 KPSS3 ZA4 
Andalucía -2.86 -16.39 0.46 -12.77 
Aragón -1.78 -21.12 0.43 -7.29 
Asturias -2.99 -18.74 0.41 -8.04 
Baleares  -3.21 -19.18 0.46 -8.98 
Canarias -3.67 -18.48 0.40 -7.79 
Cantabria -3.41 -17.41 0.52 -10.38 
Castilla y León -1.70 -19.68 0.42 -7.34 
Castilla-La Mancha -2.47 -19.50 0.46 -9.70 
Cataluña -2.11 -19.78 0.47 -8.72 
Extremadura  -2.35 -17.38 0.42 -8.80 
Galicia -3.31 -18.21 0.44 -8.46 
Madrid -2.15 -18.89 0.46 -7.82 
Murcia -3.30 -19.32 0.41 -8.42 
Navarra -2.97 -18.80 0.42 -8.89 
País Vasco -1.60 -19.06 0.48 -8.77 
Rioja -2.28 -21.88 0.36 -7.19 
Valencia -2.87 -20.75 0.45 -6.94 
5% c.v. -3.42 -3.42 0.146 -5.08 
Notas:  
(1) Contraste de raíces unitarias de [20] aumentado, en el que el número de retardos de la 
endógena se selecciona siguiendo el enfoque de lo general a lo especifico. El número inicial de 
retardos del polinomio autorregresivo se fija en 16 y se utiliza el valor crítico del 5% de una 
distribución normal para valorar la significación estadística del último retardo. En todos los 
casos el número de retardos incluidos garantiza la eliminación de la autocorrelación en los 
residuos. Los valores críticos de este contraste se obtienen de [37]. 
(2) Contraste de raíces unitarias de [43]. Los valores críticos se obtienen de [37]. 
(3) Contraste de raíces unitarias de [33]. Los valores críticos asintóticos utilizados aparecen es 
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esa misma obra. 
(4) Contraste de raíces unitarias con un cambio estructural endógeno propuesto por [50]. Los 
valores críticos proceden de ese mismo trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado anterior se ve revertido completamente cuando atendemos al contraste de [43]. En 
este caso para todas las regiones se rechaza con rotundidad la hipótesis nula de raíz unitaria, 
de forma que podríamos confiar en la estacionariedad de la tasa de inflación en las regiones 
españolas. Este último resultado no se ve corroborado cuando empleamos el contraste KPSS 
de [33]. Como es bien sabido, en este contraste se considera la estacionariedad como 
hipótesis nula y para todas las regiones podemos rechazarla, de forma que la inflación sería 
una serie integrada de orden uno. 
Los contrastes anteriores han sido criticados en la literatura por su sesgo hacia el no rechazo 
de la hipótesis nula en presencia de cambio estructural así como por su baja potencia cuando 
los procesos están próximos a la integración de orden uno. Recurrimos en consecuencia al 
contraste ZA, de [50], que permite la existencia de un cambio estructural en la serie y que 
considera la hipótesis nula de raíz unitaria sin cambio estructural frente a la alternativa de 
estacionariedad con cambio estructural. 
Nuevamente para todas las regiones estudiadas la hipótesis nula se rechaza a los niveles de 
significación habituales, de forma que la inflación sigue un proceso estacionario cuando se 
permite la existencia de cambio estructural endógeno. En la tabla 2 presentamos el contraste 
ZA que permite un cambio estructural tanto en la media de la serie como en la tendencia. 
Cuando se realiza este mismo contraste permitiendo solamente un cambio en media o un 
cambio en la tendencia, se mantienen plenamente los resultados del test, esto es, se rechaza 
la hipótesis nula para todas las regiones. En consecuencia, atendiendo a este último resultado, 
consideraremos que la inflación regional en España es una variable integrada de orden cero. 
Los resultados de estimar los modelos ARMA-GARCH para las distintas regiones no aparecen 
recogidos en el texto, por razones de economía de espacio. No obstante, están disponibles a 
petición del lector interesado. El número de retardos seleccionados para la ecuación de la 
inflación es aquel que permite la especificación más escueta y que a su vez genera residuos 
que son ruido blanco. La constante de la ecuación de varianza toma en todos los casos valores 
positivos, lo que es consistente con la no negatividad de la varianza de la inflación. Para todas 
las regiones, excepto para Extremadura, la modelización GARCH (1,1) constituye una 
representación aceptable del proceso generador de datos de la varianza condicional tanto 
desde el punto de vista de la significatividad estadística de los coeficientes ARCH y GARCH 
como por la ausencia de correlación serial y estructura ARCH en los residuos de la estimación. 
En este sentido, el resultado de los tests LM muestra que en los residuos no queda estructura 
ARCH por explicar, a los niveles habituales de significación estadística. Esto confirma que la 
especificación es capaz de capturar toda la heteroscedasticidad condicional que hay en los 
datos de inflación y pone de manifiesto la correcta especificación de los modelos considerados. 
Esto último es fundamental a la hora de asegurar la consistencia de las estimaciones de la 
ecuación (7), donde la variable de incertidumbre entra como un regresor generado. Para probar 
la robustez de nuestras estimaciones, dada la ambigüedad de los resultados de los contrastes 
de raíces unitarias, también se procedió a estimar los modelos GARCH suponiendo que la 
inflación mensual regional era integrada de orden uno. Nuevamente, por razones de economía 
de espacio, esos resultados no se presentan en este trabajo pero están disponibles para el 
lector interesado. 
Dada la frecuencia mensual de los datos de inflación utilizados, la varianza condicional 
predicha para cada región tendrá que ser promediada para pasarla a frecuencia anual. De esta 
forma la variable de incertidumbre macroeconómica utilizada en la estimación de la ecuación 
(7) será una media de la incertidumbre mensual predicha. 
 
 
ESTIMACIÓN Y RESULTADOS 
Ecuación de estimación 
A la hora de contrastar empíricamente la Teoría del Ahorro Preventivo la ecuación (7) no puede 
estimarse directamente pues, como indica [15], ese segundo término, la varianza condicional 
del crecimiento del consumo, es una variable endógena que depende de la riqueza acumulada 
por los hogares. [27] y [39] optan por remediar este problema sustituyendo la varianza 
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condicional del crecimiento del consumo por una medida de incertidumbre basada en el 
crecimiento futuro de la renta. Más en concreto, miden la incertidumbre mediante las 
desviaciones del crecimiento de la renta respecto a su valor predicho o esperado. Este último 
se obtiene suponiendo que aquélla sigue un determinado proceso estocástico univariante. En 
nuestro trabajo preferimos aproximar esa medida de incertidumbre mediante la varianza 
condicional predicha con un modelo ARMA-GARCH estimado sobre la inflación regional. Tanto 
nuestra medida de incertidumbre como la planteada en [27] y [39] se basan en datos 
agregados de series temporales. En este sentido, [17] y [42] objetarían que las medidas de 
incertidumbre agregadas típicamente subestiman la incertidumbre sobre la renta que realmente 
experimentan los hogares. Consideramos que la evidencia obtenida con datos agregados 
ofrece un límite inferior del riesgo no asegurable que enfrentan los hogares. Adicionalmente, si 
las fluctuaciones agregadas de renta tienen un efecto desigual entre los distintos individuos de 
la población, tal como indican [9], la incertidumbre medida de esta forma puede tener un efecto 
relevante sobre el consumo agregado. 
Junto a la variable representativa de la incertidumbre macroeconómica, se han introducido dos 
variables de control adicionales, a saber, el crecimiento retardado del output de la economía y 
la tasa de inflación. Respecto a la primera, como indica [15, p. 77], las perturbaciones en la 
renta retardada probablemente afecten al crecimiento del consumo en tanto que afectan a la 
riqueza de las familias. Cuando se contrasta la Teoría de la Renta Permanente se incurre en un 
error de especificación si no se considera adicionalmente como variable explicativa la varianza 
condicional del consumo o alguna medida de incertidumbre sobre el mismo. De igual forma, al 
contrastar la Teoría del Ahorro Preventivo también se incurriría en un problema de igual 
naturaleza si al estimar la ecuación (7) no introducimos una variable representativa del 
crecimiento del output de la economía. Llegados a este punto, se suscita la cuestión de si ese 
crecimiento de la renta se ha de introducir de manera contemporánea o retardado un periodo. 
La literatura apunta dos argumentos a favor de introducir esa variable de manera 
contemporánea. Por un lado, tal como indica [19], es frecuente encontrarse en la sociedad 
colectivos de población que están restringidos en liquidez. Esto es, hogares que ven limitadas 
sus posibilidades para desplazar intertemporalmente su consumo cuando no tienen acceso a 
los mercados de crédito que les permitan prestar o tomar prestado. Por otro lado, como 
sugieren [13], en la economía pueden existir agentes miopes que adopten decisiones de 
consumo siguiendo una regla de comportamiento sencilla consistente en consumir en cada 
periodo la renta conseguida en el mismo. Frente a estos dos argumentos, el contraste canónico 
de la REPIH, tal como se plantea por [29], ha de hacerse considerando el crecimiento 
retardado de la renta; si los agentes son racionales, la renta de periodos anteriores no ha de 
tener contenido informativo relevante que lleve a los agentes a modificar sus decisiones de 
consumo presente. En las estimaciones que hemos realizado hemos seguido este último 
planteamiento y se ha introducido el output de la economía de manera retardada. 
En cuanto a la segunda variable de control, se ha introducido el primer momento de la inflación. 
Esto se hace para tener en cuenta la situación económica general y para contrastar la robustez 
de los resultados ante la presencia de la misma variable en niveles, véase [30]. Recordemos 
que la inflación se utiliza a menudo como un indicador de mala gestión económica de forma 
que por si misma implica incertidumbre sobre el futuro. Esperaríamos a priori que ejerza un 
efecto negativo sobre el crecimiento del consumo. 
Atendiendo a todo lo anterior la ecuación que finalmente se ha estimado tiene la siguiente 
forma: 

 
 
Estimación y resultados 
Los resultados de las estimaciones aparecen recogidos en la tabla 3. Para cada estimador se 
presentan cuatro regresiones. Las estimaciones (1) y (3) se realizan empleando una medida 
contemporánea de incertidumbre, unc1. En las columnas (2) y (4) la incertidumbre, unc2, se 
introduce en forma de retardo distribuido. En concreto, unc2 se construye como una media 
ponderada de la varianza condicional presente y de la de los tres años anteriores. Las 
ponderaciones son 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1. Esta forma de construir la variable de incertidumbre tiene 
su precedente en los trabajos de [4-5]. Por otro lado, en las estimaciones (1) y (2) se utiliza 
como medida retardada del output de la economía el PIB regional, mientras que en las 
regresiones (3) y (4) se emplea la Renta Familiar Disponible. 
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Inicialmente la estimación de la ecuación (8) se lleva a cabo mediante un modelo de efectos 
fijos. Con las variables dummies regionales pretendemos recoger el efecto que sobre el 
consumo ejercen factores de heterogeneidad inobservables representativos de características 
geográficas, culturales, institucionales o económicas específicas de cada región. En las 
estimaciones que presentamos no se consideró oportuno introducir efectos fijos temporales. Y 
ello por varias razones. En primer lugar, como norma general se prefirió estimar 
especificaciones escuetas que permitieses ahorrar grados de libertad. En este sentido, se 
probó con la introducción de una variable de tendencia temporal y los resultados, disponibles 
para el lector interesado, no variaban significativamente de los presentados en la primera parte 
de la tabla 3. En segundo lugar, consideramos acertado el consejo de [11, pp. 267] donde se 
indica que en paneles largos es preferible aprovechar la ordenación natural del tiempo 
introduciendo una tendencia lineal o cuadrática, en vez de dummies temporales. En tercer 
lugar, hemos de recordar que con la introducción de efectos fijos temporales se pretende 
explicar perturbaciones agregadas que afectan en un mismo instante del tiempo a todas las 
unidades transversales de análisis. Estas perturbaciones son las que provocan correlación 
contemporánea en los residuos y en nuestras estimaciones este problema se corrige utilizando 
estimadores robustos a tal situación (FGLS y OLS-PCSE). En consecuencia, nos parecía 
redundante introducir efectos fijos temporales. 
En estas primeras estimaciones se pone de manifiesto la significatividad estadística de la 
variable de incertidumbre en sus dos formulaciones, unc1 y unc2, e independientemente de 
cual sea la variable representativa del output que estemos considerando. La inflación 
igualmente ejerce un efecto relevante en la decisión de consumo, con estimaciones de elevada 
significación estadísticas. 
Estos primeros resultados han de contemplarse con cierta precaución. En efecto, las 
estimaciones OLS-FE sólo son consistentes en el caso de que los errores del modelo sean 
independientes e idénticamente distribuidos y cuando la dimensión transversal tiende a infinito. 
Esto último no se da en nuestro caso. Es mas, la literatura indica que en paneles largos en los 
que la dimensión temporal supera a la transversal, los errores suelen ser no esféricos. En 
concreto, lo habitual es encontrarse con problemas de heteroscedasticidad de panel, 
correlación contemporánea entre paneles y correlación serial dentro de cada panel. A partir de 
los residuos de la estimación OLS-FE intentamos contrastar la existencia de estos problemas. 
Para contrastar la heteroscedasticidad de panel utilizamos el test de Wald modificado, sugerido 
por [24]. En las cuatro estimaciones iniciales es posible rechazar con claridad la hipótesis nula 
de homoscedasticidad interregional. Para comprobar la independencia transversal de los datos 
se utiliza el contraste de dependencia crosseccional de [41]. También es este caso los 
resultados son concluyentes en el sentido de rechazar con rotundidad la hipótesis nula de 
independencia transversal de los residuos. Finalmente, para contrastar la correlación serial 
dentro de cada panel se emplea el contraste propuesto por [49]. Nuevamente, la hipótesis nula 
de no correlación serial de primer orden se rechaza sin ningún género de duda. 
Para enfrentar este tipo de situaciones la literatura proponía utilizar Mínimos Cuadrados 
Generalizados Factibles (FGLS, en su acrónimo inglés). Llevando a cabo dos transformaciones 
secuenciales en las que primero se corrige la correlación serial y después se elimina la 
correlación contemporánea de los errores, se conseguían estimaciones consistentes y 
eficientes. Sin embargo, [7-8] pusieron en cuestión el uso intensivo de este tipo de 
estimadores. Según estos autores, el estimador FGLS genera errores estándar que son 
injustificadamente optimistas. En concreto, a la hora de corregir la correlación transversal de 
los residuos, este estimador utiliza una matriz de covarianzas contemporáneas en la que cada 
elemento de la misma se estima con 2T/N observaciones. En un contexto asintótico (en la 
dimensión temporal) esto último no supone ningún tipo de problema. Ahora bien, con los 
paneles que habitualmente se utilizan en la literatura empírica, en los que en el mejor de los 
casos la dimensión temporal apenas si supera a la dimensión transversal, esta circunstancia 
hace que la variabilidad del estimador se vea sospechosamente infravalorada. En definitiva, la 
ventaja en eficiencia del estimador FGLS sólo es tal en contextos en los que el ratio T/N es 
superior a tres (véase, [7, pp. 639]). Como alternativa [7] proponen el estimador OLS-PCSE, es 
decir, consideran aceptable utilizar los coeficientes estimados por OLS, por tratarse de 
estimaciones consistentes aunque no eficientes, pero plantean un procedimiento para corregir 
los errores estándar. 
En ambos casos, cuando hay evidencia de autocorrelación, se ha de realizar la transformación 
Prais-Winsten como fase previa a la aplicación de los estimadores antes mencionados. Sobre 
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este punto y con el fin de ahorrar grados de libertad en la estimación, [7] abogan por la 
estimación de un único coeficiente de autocorrelación de primer orden, común para todos los 
paneles, frente a la alternativa de estimar coeficientes de autocorrelación idiosincrásicos. 
La tabla 3 recoge junto a la estimación OLS-FE las que resultan de aplicar los estimadores 
antes comentados. De los tres conjuntos de estimaciones la realizada con el estimador FGLS 
es la que genera coeficientes con menor valor absoluto, la estimación por OLS-FE se situaría 
en el extremo opuesto y las estimaciones con OLS-PCSE ocuparían una situación intermedia. 
Respecto a los errores estándar, tal como esperábamos en función de lo comentado en los 
párrafos anteriores, el estimador FGLS es el que ofrece estimaciones más optimistas en el 
sentido de presentar una más reducida variabilidad del estimador. En sentido opuesto, los 
errores estándar conseguidos con la corrección PCSE son sustancialmente más elevados. El 
resultado global muestra como en la estimación FGLS todos los coeficientes son estimados 
con un elevado nivel de significación estadística, mientras que con el estimador OLS-PCSE se 
generan en algunos casos estimaciones con un elevado nivel de incertidumbre. 
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Tabla 3. Ecuación de exceso de sensibilidad ampliada con incertidumbre 
 OLS-FE 
 (1) (2) (3) (4) 
Unc1      0.053*** 

(0.011) 
       0.069*** 

(0.011) 
 

Unc2        0.115*** 
(0.026) 

       0.127*** 
(0.027) 

dLnPIB(t-1)       0.289*** 
(0.043) 

      0.291*** 
(0.037) 

  

dLnRFD(t-1)         0.251*** 
(0.041) 

      0.228*** 
(0.041) 

Inflación     -0.242*** 
(0.029) 

     -0.382*** 
(0.035) 

     -0.302*** 
(0.027) 

    -0.413*** 
(0.039) 

Observaciones 425 408 425 408 
R-squared 0.29 0.27 0.25 0.22 
Wald(k) 36.12 35.43 27.92 28.93 
p-value 0.00 0.01 0.05 0.04 
CID 33.73 29.86 34.04 31.56 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
F(1,16) 27.52 26.72 29.20 29.99 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
 FGLS 
 (1) (2) (3) (4) 
Unc1       0.030*** 

(0.004) 
       0.032*** 

(0.003) 
 

Unc2        0.070*** 
(0.009) 

       0.072*** 
(0.008) 

dLnPIB(t-1)        0.118*** 
(0.010) 

      0.129*** 
(0.012) 

  

dLnRFD(t-1)         0.110*** 
(0.008) 

      0.112*** 
(0.009) 

Inflación      -0.201*** 
(0.030) 

     -0.309*** 
(0.036) 

     -0.238*** 
(0.030) 

     -0.307*** 
(0.035) 

Inflación     -0.201*** 
(0.030) 

     -0.309*** 
(0.036) 

     -0.238*** 
(0.030) 

     -0.307*** 
(0.035) 

 PW-PCSE 
 (1) (2) (3) (4) 
Unc1 0.040 

(0.026) 
   0.045* 

(0.026) 
 

Unc2        0.112*** 
(0.041) 

       0.115*** 
(0.044) 

dLnPIB(t-1)       0.173*** 
(0.060) 

      0.187*** 
(0.061) 

  

dLnRFD(t-1)     0.136* 
(0.073) 

  0.130* 
(0.073) 

Inflación    -0.254** 
(0.110) 

     -0.386*** 
(0.131) 

     -0.294*** 
(0.113) 

     -0.402*** 
(0.138) 

Notas: Entre paréntesis errores estándar. ***, **,* denotan significación estadística al 1%, 5% y 
10%, respectivamente. Wald(k) es el test de Wald modificado para contrastar 
heteroscedasticidad de panel en un modelo de efectos fijos. CID es el contraste de 
independencia crosseccional de [41]. F(1, K-1) es el contraste de autocorrelación en datos de 
panel [49]. Todas las especificaciones tienen constante y efectos fijos regionales. 
 
Si nos centramos en la significatividad estadística de la variable de interés, la incertidumbre 
macroeconómica, es inmediato observar que en todas las especificaciones el coeficiente 
estimado cuando la incertidumbre se mide a través de unc2 es más elevado en valor absoluto y 
estadísticamente se estima con mayor precisión, esto es, presenta mayores t-ratios. 
Recordemos que con unc2 estamos considerando que la incertidumbre afecta al consumo a lo 
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largo de un periodo dilatado de tiempo, mientras que con unc1 estamos recogiendo la 
incertidumbre introducida de manera contemporánea. De alguna forma, estos resultados nos 
indican que el efecto de la incertidumbre sobre el consumo se extiende en el tiempo aun 
cuando el efecto contemporáneo pueda ser reducido. 
En cuanto al efecto de la variable renta retardada sobre el consumo, en todas las 
especificaciones se observan exceso de sensibilidad del consumo a la renta. Y ello se produce 
tanto si la renta se mide a través del PIB regional como si se mide por medio de la Renta 
Familiar Disponible. Este exceso de sensibilidad del consumo podría entenderse como la 
consecuencia de la existencia de restricciones de liquidez en los hogares o bien como el no 
cumplimiento de algún otro de los supuestos que subyacen a la Teoría de la Renta 
Permanente. 
Finalmente, respecto al efecto de la inflación sobre el consumo, en todas las especificaciones 
se obtienen coeficientes negativos de elevado valor absoluto, y con destacados niveles de 
significación estadística. Tradicionalmente se ha considerado que la inflación es una variable 
que también está asociada a la incertidumbre macroeconómica. Elevadas tasas de inflación 
son sinónimo de deficiente gestión de la política macroeconómica y esto último podría tener un 
efecto negativo sobre el consumo. Por otro lado, la significatividad estadística de esta variable 
pone también de manifiesto que su no inclusión en la estimación de la ecuación (8) podría 
haber dado lugar a un importante sesgo por omisión de variable relevante. 
En definitiva, para lo que es importante en este trabajo, la incertidumbre medida a través de un 
modelo ARMA-GARCH sobre una variable de alta frecuencia parece ejercer un efecto 
destacado sobre las decisiones de consumo de las economías domésticas. 
 
 
BUSCANDO PATRONES REGIONALES 
Dados los resultados presentados en el apartado anterior, es obligado preguntarse si detrás de 
los mismos existe algún tipo de patrón identificable en cuanto a la sensibilidad del consumo 
familiar frente a la medida de incertidumbre que estamos considerando. En lo que sigue 
comentamos los resultados de las estimaciones con unc2 como variable representativa de la 
incertidumbre macroeconómica. 
Como primera aproximación hemos interactuado las variables dummies regionales con la 
variable de incertidumbre y hemos contrastado la significatividad estadística de las mismas. El 
estadístico de Wald alcanza un valor de 37,73 con un nivel de significación marginal del 0,17 
%. Es decir, se puede rechazar con un amplio margen de confianza la hipótesis nula de 
igualdad a cero de los coeficientes de la variable de interacción. Dicho de otra forma, parece 
haber un comportamiento diferenciado estadísticamente relevante de las distintas regiones en 
cuanto a la sensibilidad del consumo privado a la incertidumbre. 
Como paso adicional, en ese intento por encontrar patrones espaciales de comportamiento, se 
ha computado el estadístico I de Moran de autocorrelación espacial global para las 
comunidades autónomas peninsulares. Cuando se utiliza en su cálculo una matriz de 
contigüidad para ponderar las distintas observaciones, se obtiene un estadístico de -0,078, 
mientras que si la construcción de la matriz de ponderaciones se realiza utilizando la inversa de 
la distancia entre las capitales de las comunidades, el estadístico que nos ocupa toma un valor 
de -0,101. En ninguno de los dos casos resulta ser significativo. Por tanto podemos afirmar que 
no existe ningún tipo de patrón espacial discernible entre los coeficientes que resultan de 
interactuar la variable de incertidumbre con las variables dummies regionales. Con el fin de 
comprobar la robustez de estos resultados se obtuvieron adicionalmente los diagramas de 
puntos (scatterplots) de Moran que relacionan el valor inicial de esos coeficientes con sus 
retardos espaciales. Los gráficos ponían de manifiesto la existencia de un valor atípico, el 
correspondiente a Extremadura. Se estimaron de nuevo el estadístico I de Moran y el 
correspondiente diagrama de puntos sin contar con esta región, y los resultados se mantenían 
en los mismos términos que se comentan en este texto, a saber, en todos los cálculos la I de 
Moran es negativa, de reducido valor absoluto y no estadísticamente significativa, poniendo 
con ello de manifiesto la falta de dependencia espacial de los coeficientes de interacción. Por 
economía de espacio estos cálculos y gráficos no se presentan, pero están disponibles para el 
lector interesado. 
Dada la disponibilidad de datos regionales para la economía española, hemos dado un paso 
más y hemos intentado ver de qué forma la sensibilidad del consumo a la incertidumbre se ve 
afectada por la persistencia de shocks en el PIB regional, por la dotación regional de capital 
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humano y por la composición sectorial del empleo regional. Para ello hemos construido 
variables dummíes representativas de estos factores y las hemos interactuado con la variable 
de incertidumbre. Los resultados de ese estudio aparecen recogidos en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Interacciones en la ecuación de exceso de sensibilidad 
               FGLS          OLS-PCSE 
Variable    Coef.   s.e.    Coef.   s.e. 

Persistencia 
HPS -0,023*** (0,005)    -0,016 (0,019) 
Capital humano 
HK1  0,047*** (0,008)     0,060** (0,027) 
HK2  0,047*** (0,008)     0,060** (0,028) 
HK3  0,042*** (0,008)     0,050* (0,028) 
Composición sectorial del empleo 
AGRI   0,006 (0,012)     0,032 (0,029) 
CONS -0,061*** (0,007)    -0,089*** (0,026) 
ENER -0,038*** (0,010)    -0,068** (0,029) 
INDU  0,064*** (0,008)     0,102*** (0,028) 
SERV -0,056*** (0,009)    -0,078*** (0,030) 
Notas: Entre paréntesis aparecen errores estándar. ***,**,* denotan 
significación estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
HPS es una variable dummy que toma valor 1 si la región en cuestión tiene 
una persistencia en su PIB regional superior a la media, y 0 en caso contrario. 

La persistencia se mide con la fórmula  tras ajustar al PIB 
regional real per capita un modelo AR(p) de orden 3. 
HKj es una variable dummy que toma valor 1 si la región en cuestión tiene un 
stock de capital humano superior a la media en el periodo analizado, y 0 en 
caso contrario. El stock de capital humano se mide a través de los años 
medios de educación de la población en edad de trabajar (j=1), de la 
población activa (j=2) y de la población ocupada (j=3). 
AGRI es una variable dummy que toma valor 1 si la región en cuestión tiene 
una especialización laboral en el sector agrícola, y 0 en caso contrario. El 
índice de especialización laboral para cada año se obtiene aplicando la 
fórmula (9) del texto principal. Idem para las variables CONS, ENER, INDU y 
SERV. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INE y [31]. 
 

 
Respecto al efecto de la persistencia en la sensibilidad del consumo a la incertidumbre, para 
cada región hemos recurrido a la medida que [12] utilizan para medir tal fenómeno. Siguiendo a 
estos autores, con el fin de mantener bajo el número de parámetros a estimar, para todas las 
comunidades se han estimado un modelo autorregresivo de orden tres sobre la primera 
diferencia del logaritmo del PIB real per capita. La persistencia media obtenida alcanza un valor 
de 1,55. A partir de este valor se han construido la variable indicador regional HPS que toman 
valor 1 cuando la persistencia de la región i-ésima era superior a la persistencia media, y 0 en 
caso contrario. El resultado de interaccionar esta variable indicador con la variable 
incertidumbre aparece en la primera fila de la tabla 4. La lectura de este primer resultado pone 
de manifiesto que aquellas regiones que sufren shocks adversos de carácter persistente 
tienden a mostrar una menor sensibilidad del consumo a la incertidumbre, si bien la estimación 
sólo es estadísticamente significativa cuando se realiza por FGLS. [1] indica que, para el caso 
norteamericano, aquellos estados que son golpeados por perturbaciones de naturaleza 
persistente suelen suavizar el efecto de las mismas sobre el consumo acudiendo al mercado 
de capitales o bien siendo beneficiarios de la solidaridad interestatal a través del sistema de 
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impuestos y transferencias. Haciendo extensiva esta argumentación al caso español, bien 
podríamos considerar que las regiones españolas que sufren perturbaciones que se extienden 
en el tiempo son beneficiarias de la solidaridad interregional, de forma que no mostrarían una 
más acentuada sensibilidad ante situaciones de incertidumbre macroeconómica. 
En segundo lugar hemos querido ver de qué manera la dotación de capital humano condiciona 
la sensibilidad del consumo a la incertidumbre. Hemos utilizado como medida del stock de 
capital humano de cada región los datos de años medios de educación que ofrece [31]. En 
concreto se han utilizado tres medidas referidas a los años medios de educación de la 
población en edad de trabajar, de la población activa y de la población ocupada, 
respectivamente. Para cada región se ha construido una variable indicador que toma valor 1 si 
la media de los años de educación en esa comunidad en el periodo 1980-2006 supera a la 
media nacional, y 0 en caso contrario. Como conjetura inicial suponíamos que el resultado 
esperado para esa variable de interacción debía es un signo negativo. Esto es, a mayor capital 
humano mayor colateral con el que pedir prestado para asegurarse frente a situaciones de 
incertidumbre y, en consecuencia, menor sensibilidad del consumo a la misma. Los resultados 
obtenidos muestran justamente lo opuesto. Sea cual fuere el método de estimación utilizado, 
tener una dotación de capital humano superior a la media nacional hace que las familias 
muestren una mayor sensibilidad a la incertidumbre en sus decisiones de consumo. 
Finalmente, hemos intentado ver el efecto de la especialización productiva de cada región en la 
sensibilidad del consumo a la incertidumbre. Para ello hemos construido índices de 
especialización sectorial utilizando la siguiente expresión: 

, 
siendo  la ocupación que existe en el sector productivo i-ésimo y en la región j-ésima en un 
año t, y  el índice de especialización de cada región en el sector productivo i, en el 
momento t. Este índice de especialización para cada sector se promedia para el periodo 1980-
2006 y si toma un valor superior a 1 concluimos que la región en cuestión está especializada 
en ese sector productivo. A partir de estos índices de especialización se construyen las 
variables indicador que toma valor 1 si la región i está especializada en el sector productivo j, y 
0 en caso contrario. Los resultados de interactuar esas variables dummy con la incertidumbre 
se pueden ver en el tercio inferior de la tabla 4. A partir de ellos se puede concluir que estar 
especializado en el sector agrícola no ejerce un efecto en la sensibilidad del consumo a la 
incertidumbre macroeconómica, mientras que estarlo en los otros sectores productivos sí que 
afecta de manera significativa a esa relación. En concreto, estar especializado en el sector 
industrial aumenta la sensibilidad del consumo a la incertidumbre, mientras que si la 
especialización se produce en construcción, energía y servicios, el efecto es el opuesto. 
A priori resulta difícil ofrecer una explicación única y plausible de estos resultados. De forma 
tentativa podríamos indicar que, respecto a la especialización en el sector agrario, éste es un 
sector cuyas producciones han estado intervenidas en la mayor parte del tiempo que estamos 
considerando. En consecuencia, en aquellas regiones en las que este sector tiene un peso 
específico importante en el empleo, la sensibilidad del consumo familiar a la incertidumbre 
macroeconómica no debería verse afectada. Respecto al sector energético, podemos decir que 
se trata de un sector altamente regulado, con un reducido número de empresas que se han 
visto sometidas en los últimos tiempos a un intenso proceso de concentración. La elevada 
regulación gubernamental puede haber contribuido de manera significativa a reducir el riesgo 
percibido por las familias en aquellas regiones en las que el empleo es alto en este sector. 
Por último, respecto al signo negativo que se registra para los sectores de la construcción y 
servicios y el positivo que presenta el sector industrial, podría deberse al grado de exposición a 
la competencia internacional que observa en esos sectores. En este sentido, el sector industrial 
se caracteriza por la creación de bienes comercializables, en procesos productivos intensivos 
en capital, y sujetos a una elevada competencia internacional. El efecto de la incertidumbre 
sobre el consumo habría de ser mas intenso en regiones con una elevada especialización 
industrial, mientras que lo contrario cabe esperarse de regiones especializadas en los sectores 
de la construcción y los servicios. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
El presente trabajo indaga sobre el efecto que la incertidumbre macroeconómica tiene sobre 
las decisiones de consumo de las familias. Empleando datos regionales de alta frecuencia, los 
IPC mensuales regionales, se estiman modelos ARMA-GARCH a partir de los cuales se 
predice la volatilidad condicional de la inflación. Esta variable se utiliza como proxi de 
incertidumbre macroeconómica en una ecuación de exceso de sensibilidad del consumo y es 
introducida de manera contemporánea y en forma de retardo distribuido. Los resultados indican 
que los efectos sobre el consumo de la volatilidad condicional introducida de esta última forma 
son más importantes y se estiman con mayor precisión. Adicionalmente se consideran en la 
estimación dos variables explicativas adicionales. Por un lado el nivel de la inflación, lo que per 
se es considerado en la literatura como una variable que también aproxima la incertidumbre 
asociada a una deficiente gestión de la política económica. Por otro lado, se incluye una 
variable de renta retardada un periodo. Tanto si esa renta se mide por el PIB regional como si 
se hace a través de la Renta Familiar Disponible, los resultados ponen de manifiesto que, 
contrariamente a lo que se deduce de la REPIH, esta variable es significativa, delatando con 
ello la posible existencia de restricciones de liquidez, la no separabilidad de las decisiones de 
consumo y empleo de las familias o el no cumplimiento de cualquier otro de los supuestos que 
subyacen a la Teoría de la Renta Permanente. 
Como paso adicional, se intenta encontrar patrones regionales de comportamiento que ayuden 
a explicar el resultado principal. La persistencia ante perturbaciones en el PIB regional ejerce 
un efecto negativo sobre la sensibilidad del consumo a la incertidumbre. La dotación de capital 
humano actúa en sentido contrario, mientras que el efecto de la concentración sectorial del 
empleo arroja resultados contrapuestos. Si la especialización regional se produce en los 
sectores de la construcción, energía y servicios, entonces el efecto sobre la sensibilidad del 
consumo familiar ante la incertidumbre es negativo. En cambio, si se produce en el sector 
industrial, el resultado es el opuesto. La especialización laboral en el sector agrario no ejercería 
un efecto reseñable. 
Desde el punto de vista de la política económica, las derivaciones de este trabajo son 
inmediatas. Si la incertidumbre ejerce un efecto destacado, especialmente cuando se introduce 
de manera retardada, en las decisiones de consumo de los hogares, sólo cuando esa 
incertidumbre se vea reducida cabe esperarse un comportamiento más expansivo del gasto de 
las familias. Es más, en tanto que la incertidumbre macroeconómica siga persistiendo, 
cualquier medida de política económica de carácter expansivo que se implemente está 
abocada a tener reducidos efectos sobre el output final de la economía. 
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RESUMO 
As Comunidades Intermunicipais, conforme existem desde 2008, após a aprovação da Lei nº 
45/2008, de 27 de Agosto, têm entre as suas atribuições a participação na gestão de 
programas de apoio ao desenvolvimento regional, nomeadamente em relação ao QREN 2007-
2013. O modelo adoptado para a Contratualização em Subvenção Global entre as Autoridades 
de Gestão dos Programas Operacionais Regionais e as Comunidades Intermunicipais, com 
recurso ao princípio da subsidiariedade, não sendo absolutamente inédito em Portugal nunca 
antes conheceu a amplitude de hoje. Este artigo discute o instrumento Contratualização em 
Subvenção Global, à luz do papel das CIM, e em que medida este significa um impulso ao 
desenvolvimento “a partir de baixo” e à territorialização de políticas públicas. Se é certo que a 
execução dos PO Regionais está a ser impulsionada por este instrumento, não é adquirido que 
a Contratualização se traduza na geração de políticas públicas de base territorial. 
Palavras-chave: Associativismo Municipal, Contratualização, Subvenção Global, 
Territorialização de Políticas Públicas 
Código JEL: R58 
 
 
INTRODUÇÃO 
O Associativismo Municipal em Portugal tem evoluído desde a sua génese, o que se tem, 
igualmente, caracterizado por alguma volatilidade legislativa. Certo é que os municípios sentem 
desde o final da década de 70 e início da década de 80 do século passado a necessidade de 
se agrupar territorialmente, ainda que segundo diversas formulações, princípios e em lógicas 
de parceria assentes em diferentes critérios. 
Nos últimos anos o Associativismo Municipal ganhou robustez e, nesse sentido, diversas 
formas: das associações de municípios de fins gerais às de fins específicos, comunidades 
urbanas e áreas metropolitanas. A aplicação da política regional europeia, bem como dos 
fundos aí disponíveis, não é alheia a este movimento, podendo-lhe, mesmo, ser atribuída 
responsabilidade indutora ao nível do sentido das opções tomadas. 
O Modelo de Governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, prevê que as associações de 
municípios recebam delegações de competências das Autoridades de Gestão dos Programas 
Operacionais Regionais no âmbito da execução destes. Não sendo uma medida 
completamente inovadora, uma vez que no III Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) as 
regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve já haviam recebido delegações de competências 
para a execução de parte dos Programas Operacionais Regionais, no actual quadro de 
financiamento comunitário este mecanismo surge com uma abrangência superior: todas as 
regiões no Objectivo Convergência (Norte, Centro e Alentejo) são susceptíveis de 
Contratualização em Subvenção Global.  
Este modelo induz uma alteração ao quadro jurídico do Associativismo Municipal, tendo em 
vista a sua estabilização e conferindo-lhe coerência territorial, bem como uma reconfiguração 
das NUTS III.  
Por outro lado, as associação de municípios das NUTS III (ora designadas Comunidades 
Intermunicipais) que se pretendam habilitar à Contratualização em Subvenção Global, terão de 
preencher alguns requisitos inscritos na legislação, destacando-se entre estes: a coincidência 
das Comunidades Intermunicipais com as NUTS III; a apresentação de um Programa Territorial 
de Desenvolvimento que espelhe os vectores de desenvolvimento, os projectos e a estratégia 
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para o território. O conteúdo destas estratégias constitui a base negocial entre as Comunidades 
Intermunicipais e as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais Regionais, dando 
lugar ao Contrato entre ambas e no qual se inscreve uma Subvenção Global. O Modelo de 
Governação do QREN 2007-2013 estabelece que a Contratualização em Subvenção Global se 
constitui ao abrigo do princípio da subsidiariedade. 
O presente artigo aborda a Contratualização em Subvenção Global na óptica do papel das 
Comunidades Intermunicipais no território. O mecanismo previsto no Modelo de Governação do 
QREN 2007-2013, que possibilita a Contratualização em Subvenção Global de 1,4 mil milhões 
de euros, abre uma janela à territorialização de políticas públicas, nomeadamente com a 
elaboração de Programas Territoriais de Desenvolvimento por parte das Comunidades 
Intermunicipais. 
Para esta discussão é relevante olhar para a configuração do Estado português, para o papel 
das associações de municípios nessa hierarquia e abordar alguns conceitos relacionados com 
a territorialização de políticas públicas e o desenvolvimento “a partir de baixo”. Far-se-á, 
igualmente, uma caracterização do mecanismo de Contratualização em Subvenção Global e 
uma breve leitura de alguns dados disponíveis. 
Dado que a assinatura dos Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global 
ocorre entre o final do ano de 2008 e o início de 2009, e que os dados disponíveis são, ainda, 
escassos para uma leitura conclusiva, serão apresentadas algumas notas que contribuam para 
a reflexão sobre o mecanismo da Contratualização em Subvenção Global, a qual poderá ser 
enriquecida após o conhecimento dos dados finais relativos à primeira fase de vigência destes 
contratos. 
Para enquadrar a temática faremos na Secção I uma Revisão da Literatura, nomeadamente 
sobre a Configuração do Estado, sobre o Associativismo Municipal e sobre a Territorialização 
de Políticas Públicas e Desenvolvimento “a partir de baixo”. Na Secção II faremos a análise de 
alguns dados e a sua discussão. Na Secção III apresentaremos algumas conclusões e 
tentaremos abordar algumas linhas de orientação para um estudo mais aprofundado sobre a 
Contratualização em Subvenção Global e a Governação com Base nas CIM após concluída a 
primeira fase dos contratos em vigor. 
 
 
I. REVISÃO DA LITERATURA 
1. Configuração do Estado 
A «organização territorial do Estado e da Administração» é «absolutamente crítica para a 
execução das políticas públicas e para a reconversão da sua eficácia». Em Portugal a 
organização territorial do Estado configura «uma situação de Estado binário», em que, por um 
lado, existem estruturas de nível governamental e, por outro, as de nível local. [12] 
As primeiras dizem respeito à Administração Central e as segundas à Administração Local, 
encontrando-se aqui os municípios.  
«O Estado Central existente não dispõe, em termos políticos, técnicos e administrativos, de 
uma instância que exprima e represente uma racionalidade territorial global e articulada nas 
regiões», existindo extensões ministeriais para as diferentes regiões, com orientação sectorial, 
numa lógica de funcionamento vertical. [12] 
Ainda que, formalmente, exista um patamar de governação regional, este aplica-se apenas às 
Regiões Autónomas, o que advém da sua condição de insularidade. As regiões administrativas 
encontram-se, ainda assim, previstas na Constituição da República Portuguesa, mas sem que 
tenham sido instituídas, apesar de a discussão marcar a agenda dos diversos ciclos políticos e 
eleitorais. Como é visível na Fig. 1, em Espanha, França e Estados Unidos o patamar regional 
tem uma base bastante mais larga, sendo este praticamente inexistente em Portugal. 
Comparativamente com outros países, Portugal apresenta uma configuração territorial do 
Estado aparentemente simples: 
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Fig. 1 – Níveis de Governo e número de unidades 
Fonte: Baleiras [1] 
 
No âmbito da territorialização da estrutura do Estado há que ter em conta a existência das 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), as quais coincidem com as 
regiões-plano: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. São estruturas da 
Administração Central, na dependência do Governo, que têm competências significativas na 
formulação de políticas de desenvolvimento regional: planeamento de projectos, suporte aos 
municípios, diálogo com as universidades, agências de desenvolvimento e de âmbito 
económico, bem como ao nível de projectos financiados pela União Europeia. Na ausência de 
um patamar regional de governo, as CCDR assumiram um papel primordial na definição da 
identidade regional, não deixando, contudo, de ser entidades da Administração Central. São 
estruturas activas no âmbito nacional e reconhecidas ao nível da União Europeia. [11] 
Há que ter em conta que «face ao modelo de políticas regionais em Portugal, o conceito de 
territorialização de políticas públicas adquire uma relevância estratégica acrescida, na medida 
em que da sua efectividade depende a avaliação das margens de manobra que se abrem ao 
modelo português de política regional sem regiões». [5] 
Não sendo objectivo deste artigo a discussão da regionalização, há que a referir no sentido em 
que a sua ausência deve ser tida em conta na discussão de instrumentos de territorialização de 
políticas públicas e no desenvolvimento de políticas públicas de base territorial.  
O regionalismo não encontra, em Portugal, uma tradição enraizada, contudo, ao longo dos 
anos, subsistem algumas formulações administrativas regionais. Se os governos locais 
tenderam a considerar a regionalização como um potencial perigo de asfixia, hoje são-lhe 
menos hostis ou tendem a ser-lhes favoráveis. [11] 
Regressando ao conceito de Estado binário, dividido em Central e Local, e sendo as 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional extensões da Administração Central, 
ainda que fortemente enraizadas nas suas regiões, existe uma forte verticalização das relações 
entre estes dois patamares de Governo. Como teremos oportunidade de analisar adiante, o 
associativismo municipal é uma forma de cooperação horizontal entre os diversos municípios. 
Pelo que restam dúvidas acerca do seu posicionamento na hierarquia do Estado – se 
estritamente ao lado dos municípios, se num nível intermédio entre os patamares de governo 
Central e Local, se abaixo dos próprios municípios.  
Desta configuração do Estado resulta a «permeabilidade à distorção das políticas públicas, 
visto que ela carece de uma instância de nível territorial e de instrumentos para as articular e 
lhes dar coerência. É, por isso, uma situação extraordinariamente favorável ao localismo 
caótico, assim como o é à estrita sectorialização das políticas». [12] 
 
2. Associativismo Municipal 
O fenómeno do associativismo municipal em Portugal não terá conhecido a sua génese como 
alternativa ao modelo das regiões administrativas. O associativismo municipal constituiu-se 
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como uma solução para colmatar questões relacionadas com limitações de escala, uma vez 
que «certos projectos só a partir de determinada escala são exequíveis e deste modo foram 
procuradas soluções no sentido de ampliar a área de acção das políticas a aplicar». Por outro 
lado, os municípios, limitados nas suas fronteiras, deparam-se com questões que reclamam 
natureza intermunicipal. A integração de Portugal na União Europeia constitui, ainda, uma 
«pressão externa» para o desenvolvimento do associativismo municipal. [14] 
O surgimento, entre 1975 e 1979, dos Gabinetes de Apoio Técnico (GAT) em pequenos 
aglomerados do interior e do litoral menos próspero contribui, de forma decisiva, para a fixação 
de corpo técnico em regiões menos desenvolvidas, tendo, ainda, representado uma força 
propulsora para o pensamento em termos estratégicos. [10] 
Os GAT, na dependência das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR), ou seja, da Administração Central, constituíram uma «plataforma embrionária» para o 
associativismo municipal, uma vez que criaram o princípio da convergência entre diversos 
municípios de uma determinada região. Foi este fenómeno que gerou uma experiência-piloto 
para os municípios, embora num âmbito de actuação limitado na cooperação intermunicipal. É 
nesse sentido que, com base na proximidade territorial, mas não apenas nesta, os municípios 
se agregam em associações. [14] 
A constituição de regiões administrativas procuraria conjugar operações de descentralização e 
de desconcentração de competências, tendo no horizonte o desenvolvimento harmonioso do 
território e da sua população. Contudo, existem «coordenações que respeitam a domínios 
funcionais que não cabem dentro das fronteiras de um município e que também não são 
adequadas para um nível central, que se deve concentrar nas arbitragens e coordenações de 
âmbito nacional, procurando a companhia e a energia de quem possa incumbir-se da 
coordenação a um nível superior ao local mas inferior ao nacional». [10] 
 Ora, a cooperação intermunicipal, tendo-se desenvolvido a este nível nos últimos anos, do 
ponto de vista formal, tem limitações. «Quem é julgado pelo voto dentro dos limites de um 
concelho não vai tomar decisões que favorecem imediatamente outros, mesmo que 
mediatamente o seu município também seja beneficiado». [10] A esta limitação podem-se, 
ainda, acrescentar a sua fraca ambição e objectividade nos fins, tendo o associativismo 
municipal funcionado, essencialmente, para entendimentos pontuais; a forte segmentação 
sócioterritorial; e o facto de a vida política manter uma centralidade distrital, o que constitui um 
contributo para o bloqueio da racionalidade territorial, uma vez que os distritos não têm relevo 
territorial ou socioeconómico. [7] 
A cooperação e a coordenação horizontal podem respeitar à cooperação entre diversos 
actores, públicos e/ou privados, ou à coordenação entre políticas sectoriais com impactos em 
territórios de características semelhantes. No caso da cooperação ou coordenação horizontal 
entre vários actores há que distinguir entre a cooperação que se baseia na “agregação para a 
gestão” e a que se baseia na “agregação pró-activa”. A primeira respeita, por exemplo, à 
agregação de municípios criada para gestão conjunta de serviços públicos, como os 
transportes ou os resíduos; a segunda, respeita à agregação de municípios para a promoção e 
gestão de projectos específicos ou acções de planeamento estratégico. [2] 
Existem actualmente diversas formulações possíveis no associativismo municipal, consoante o 
objecto da cooperação ou coordenação horizontal presente: áreas metropolitanas, associações 
de municípios de fins específicos e comunidades intermunicipais (de fins gerais). São estas 
últimas as mais relevantes para o objecto deste artigo.  
A publicação da Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto, que estabelece o novo regime jurídico do 
associativismo municipal, procura dar resposta a diversas questões, mas sobretudo estabilizar 
as formas de coordenação e cooperação intermunicipal.  
A legislação até então em vigor (Leis nº 10/2003 e nº 11/2003) havia «suscitado uma dinâmica 
intensa de preparação de novos mapas de cooperação territorial e de discussão política ao 
nível das Assembleias Municipais», mas sem uma «aplicação concreta consequente em 
termos de transferência de recursos e de protagonismo na implementação de políticas públicas 
de base territorial», o que constituiu um momento de perturbação e de paragem na progressão 
do associativismo intermunicipal. [4] 
As principais inovações trazidas por este regime jurídico do associativismo municipal podem 
resumir-se nos seguintes pontos: 
• As comunidades intermunicipais têm de corresponder à NUTS III, segundo a 
configuração que lhes é dada pelo Decreto-Lei nº 68/2008, de 14 de Abril (e respectivas 
alterações; 
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• Podem ser constituídas comunidades intermunicipais de âmbito regional, 
correspondendo estas à NUTS II; 
• Cada município pode pertencer apenas a uma associação de fins gerais (comunidades 
intermunicipais), ainda que possam ser associado de várias de fins específicos, desde que com 
objectos diferentes; 
As associações de municípios de fins gerais (comunidades intermunicipais) encontram, entre 
as suas atribuições, a «participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento 
regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional — QREN». 
[20] 
Para a estabilização do mapa do associativismo municipal, de fins gerais, é publicado o 
Decreto-Lei nº 68/2008, de 14 de Abril, que define as unidades territoriais para efeitos de 
organização territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas e para a 
participação em estruturas administrativas do Estado e na governação do QREN 2007-2013. 
Neste Decreto-Lei pode ler-se que a sua publicação se justifica com a necessidade de 
«construir uma estrutura coerente de governabilidade das várias escalas territoriais». O mesmo 
diploma refere que «a coordenação, desconcentração e descentralização da gestão territorial, 
em consonância com a reorganização territorial da administração autárquica e a reforma 
administrativa do Estado, são fundamentais, no respeito pelos princípios da subsidiariedade e 
coesão». Por outro lado, e assumindo que existem questões de governo no domínio autárquico 
que extravasam as fronteiras concelhias, o Decreto-Lei nº 68/2008, de 14 de Abril refere a 
importância do associativismo municipal para que estas possam ser enfrentadas à escala 
adequada. [21] 
A publicação da Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto levou a que as anteriores associações de 
municípios se adaptassem ao novo regime jurídico. Assim, segundo a Direcção Geral das 
Autarquias Locais, através do Relatório Entidades Participadas pelos Municípios, foram 
constituídas 23 comunidades intermunicipais no Continente português. Estas abrangem uma 
população de 5,6 milhões de habitantes, cerca de 55% da população total do País. No total 
existem cerca de 78 associações de municípios, sendo 53 das quais de fins específicos, 2 
áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) e as restantes comunidades intermunicipais. [18] 
 
3. Territorialização de Políticas Públicas e Desenvolvimento “a partir de baixo” 
Na perspectiva do desenvolvimento “a partir de baixo”, as políticas, ainda que dispondo de 
instrumentos gerados a nível nacional ou supra nacional para o desenvolvimento local, têm de 
ter a sua génese no território, ou seja, têm de ser pensadas pelos seus agentes: 
empreendedores e empresas, administrações públicas e associações ou agências de 
desenvolvimento. [9] 
A eficiência das administrações públicas – onde incluímos as associações de municípios, uma 
vez que o seu enquadramento legal, por definição ou omissão, é o mesmo que se aplica ao 
Poder Local autárquico – são um «instrumento privilegiado de promoção do desenvolvimento 
local», e a sua ausência é amplamente comprometedora, ou constitui travão ao crescimento da 
produtividade do território. [9] 
A definição de uma estratégia específica para o território deve ser concebida a partir do próprio 
território, «ou com a sua participação ou, pelo menos, preparada em função de uma 
prospectiva, mais ou menos participada, para esse território». Distinguem-se, aqui, 
territorialização de políticas públicas e impactos territoriais de políticas públicas. Estes últimos 
«produzem-se independentemente de estas [políticas] poderem ou não ser consideradas 
políticas públicas de base territorial». [5] 
O desenvolvimento “a partir de baixo” implica o envolvimento de diversos actores locais, tanto 
no processo de análise como no de decisão, o que representa ganhos ao nível da coordenação 
local. «A capacidade de um território ser competitivo ou, pelo menos, de minorar a sua falta de 
competitividade, reside no comportamento dinâmico das suas organizações e empresas». O 
«esforço público para melhorar o nível de vida num pequeno território deve começar pelo bom 
conhecimento, por um lado, dos seus problemas e estrangulamentos e, por outro, do seu 
potencial e oportunidades (mais ou menos escondidas)». [9] 
Os Programas Territoriais de Desenvolvimento, que representaram um requisito obrigatório 
para que as comunidades intermunicipais se pudessem habilitar aos Contratos de Delegação 
de Competências com Subvenção Global, espelham estes princípios. Por um lado, é pedido às 
comunidades intermunicipais que os desenvolvam, abrindo caminho para que os territórios 
construam a sua própria agenda dentro da agenda do QREN 2007-2013; por outro lado, e 
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como veremos adiante, é valorizado o grau de compromisso de outros agentes presentes no 
território. 
Nesse sentido, pode-se assinalar que «a territorialização de políticas públicas procura 
responder à evidência de que os governos centrais deixaram de ser os únicos fornecedores de 
política territorial» e que a «emergência de novos níveis de governo e a descentralização de 
recursos fiscais suscitam o tema da distribuição vertical do poder, recriando novos contextos 
para a operacionalização das políticas territoriais». [5] Os Contratos de Delegação de 
Competências com Subvenção Global serão disso exemplo. 
O próprio movimento de integração de Portugal na União Europeia tem “pressionado” o País a 
transformações político-administrativas (e culturais) no modelo de acção pública. «A noção de 
territorialidade passa a ser entendida não mais como um mero suporte material, mas como um 
processo estratégico de reconfiguração da acção pública colectiva, de acordo com os 
princípios de proximidade, participação, parceria, cidadania, co-responsabilização, 
autodeterminação». [8] 
É neste contexto que se torna essencial referir o princípio da subsidiariedade, o qual «constitui 
um instrumento de excelência na territorialização das políticas públicas, que enquanto ideal da 
acção pública alerta para a necessidade de aproximar o mais possível os níveis ou centros 
decisórios dos contextos de vida dos cidadãos», o que está «associado à ideia de difusão de 
novos patamares de poderes e de responsabilidade, o que acarreta uma diferenciação interna 
do político». [8] 
Associando esta ideia ao que analisámos sobre o Estado binário, polarizado entre Central e 
Local, mecanismos como o dos Contratos de Delegação de Competências com Subvenção 
Global, que se firmam ao abrigo do princípio da subsidiariedade, induzem transformações. Por 
um lado, surge uma «nova concepção do local», em que este adquire uma função de «corpo 
intermediário na articulação de escalas de poder»; por outro, surge uma nova concepção da 
acção pública, quer nas suas finalidades, quer ao nível do comportamento dos actores 
envolvidos». [8] 
Os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global entre as Autoridades de 
Gestão dos Programas Operacionais Regionais e as Comunidades Intermunicipais instituem 
estas últimas como organismos intermédios, criando esse mecanismo de articulação entre as 
várias escalas de poder. É neste sentido que as comunidades intermunicipais, neste contexto 
em particular, ganham fôlego na hierarquia do Estado, uma vez que se situarão não 
exactamente em paralelo aos municípios mas algo acima destes, entre o seu patamar e da 
Administração Central. 
É importante, ainda, analisar que outro dos critérios para o estabelecimento destes contratos 
diz respeito – como veremos – ao grau de compromisso alcançado entre as comunidades 
intermunicipais e os restantes agentes presentes no território na prossecução da estratégia 
desenhada nos Programas Territoriais de Desenvolvimento. Já referimos a importância do 
envolvimento dos diversos agentes no território. Acrescentar que uma «positiva territorialização 
da acção pública depende de condições várias, tais como o estabelecimento de parcerias, a 
produção de objectivos, estratégias de acção comuns, fundamentos em representações 
partilhadas sobre um destino, ele também a ser partilhado, e em processos colectivos de 
aprendizagem, bem como na criação de novas formas de regulação colectiva ao nível local». 
[8] 
Do que foi dito sobre o ‘Estado binário’ e da ausência de regiões administrativas em Portugal 
não se pode concluir que aí residam todos os motivos para a implementação de políticas de 
base territorial.  
A ausência de regiões administrativas impossibilita a legitimação política das regiões-plano, o 
que não explica a rigidez e exiguidade da margem de manobra da coordenação regional. 
«Dificulta, é certo, a libertação de meios financeiros próprios para afirmar a lógica regional. (…) 
Esta [rigidez] resulta sobretudo da incipiente lógica de territorialização de políticas públicas». 
[3] 
O Modelo de Governação do QREN 2007-2013 introduz a Contratualização em Subvenção 
Global na agenda, induzindo uma alteração ao associativismo municipal e criando condições 
para que os municípios, através das suas comunidades intermunicipais, desenhem estratégias 
concertadas para as suas regiões (NUTS III), habilitando-se a uma intervenção que não se 
resume à execução do Programa Operacional Regional. Se os Programas Operacionais 
Regionais criam uma agenda regional para as regiões-plano ou NUTS II, os Programas de 
Desenvolvimento Territorial criam uma agenda para as sub-regiões, NUTS III. É uma janela 
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que se abre neste período de programação, mas que pode ultrapassar esse limite, 
contribuindo, inclusivamente, para a densidade institucional das regiões e, em simultâneo, 
robustecer cada um dos nós dessa malha – sejam os municípios, as suas associações, os 
empreendedores e restantes organizações que actuem sob os territórios. 
 
II. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 
1. Contratualização em Subvenção Global 
O Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 define, num glossário disponível no 
seu Sítio na Internet, os conceitos de Contratualização e de Subvenção Global: 
Contratualização 
Associação, pela autoridade de gestão e por período determinado, de entidades públicas ou 
privadas à gestão técnica, administrativa e financeira do respectivo programa operacional, 
mediante a celebração de contratos-programa, em geral homologados pelo membro do 
Governo competente. As entidades associadas à gestão passam a constituir, através da 
contratualização, organismos intermédios. 
Subvenção Global 
Apoio relativo a uma operação, enquanto grupo de projectos coerentes, relativamente à qual a 
autoridade de gestão delega competências no âmbito da respectiva gestão a um organismo 
intermédio, com reconhecida competência e experiência em matéria de gestão administrativa e 
financeira. A referida delegação não prejudica a responsabilidade financeira da autoridade de 
gestão e do Estado-Membro. 
Conforme o disposto na Deliberação de 19 de Março de 2008 da Comissão Ministerial de 
Coordenação dos PO Regionais, e em linha com o Decreto-Lei nº 312/2007, de 17 de 
Setembro, são susceptíveis de assinar Contratos de Delegação de Competências com 
Subvenção Global as associações de municípios com base nas NUTS III das Regiões de 
Convergência: Norte, Centro e Alentejo. Aquela deliberação não exclui, contudo, a 
possibilidade de haver contratualização para os PO Regionais de Lisboa e Vale do Tejo e 
Algarve, mas em condições a definir.  
Os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global a assinar entre as 
Autoridades de Gestão dos PO Regionais e as comunidades intermunicipais têm um tecto 
máximo, por NUTS II, de 25% da dotação FEDER respectivo PO Regional. E existem dois 
períodos de contratualização: 2008-2010 e 2010-2013, devendo não só existir condicionamento 
de uma avaliação positiva do primeiro período (avaliação intercalar) para implementação do 
segundo, bem como a possibilidade de efectuar no final do primeiro contrato uma 
reprogramação do valor indicativo de FEDER entretanto previsto para o segundo período -   
esta disposição vem a ser alterada no Segundo Memorando de Entendimento entre o Governo 
e a Associação Nacional de Municípios para Promover a Execução dos Investimentos de 
Iniciativa Municipal no âmbito do QREN (10 de Fevereiro de 2011), uma vez que, na prática, a 
primeira fase dos contratos de Subvenção Global foi alargada até Dezembro de 2011. 
Os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global são firmados ao abrigo 
do princípio da subsidiariedade e visam fomentar uma abordagem integrada das intervenções 
de desenvolvimento territorial, apelando a uma visão intermunicipal, de cooperação entre os 
municípios, enquanto «actores-chave» do desenvolvimento. A Deliberação de 19 de Março de 
2008 refere, ainda, que os contratos são um instrumento importante para o quadro financeiro 
estável de investimento municipal plurianual. 
O requisito estratégico para que as comunidades intermunicipais de base NUTS III das 
Regiões do Objectivo de Convergência se possam habilitar aos contratos é a apresentação de 
Programas Territoriais de Desenvolvimento. A Comissão Interministerial de Acompanhamento 
dos PO Regionais estabelece diversos critérios para estes programas, entre os quais 
destacaríamos: 
• Grau de alinhamento com a estratégia de desenvolvimento do espaço NUTS II; 
• Relevância das operações de natureza sub-regional no conjunto das operações; 
• Nível de compromisso explícito de outros actores para o desenvolvimento do território 
com base no programa proposto; 
• Nível de integração e de sinergias entre operações enquadráveis nas diversas agendas 
do QREN; 
• Projecção de sinergias com PO de cooperação territorial europeia (transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional). 
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De assinalar, contudo, que nestes critérios não se explicita a que estratégia para a NUTS II se 
refere – se o próprio Programa Operacional Regional, se o Programa Regional de 
Ordenamento do Território, se outros planos ou programas; não se especifica que outros 
actores devem assumir compromissos com a estratégia vertida nos Programas Territoriais de 
Desenvolvimento, o que seria importante, sobretudo porque apenas poderão ser beneficiários 
dos projectos inscritos na Contratualização entidades de âmbito municipal ou operações 
promovidas por consórcios liderados por entidades municipais, desde que exista o 
comprometimento formal das outras entidades com as operações propostas. A forma do 
compromisso e como este se materializa também deveria ser explícita: se é um compromisso 
financeiro, se deve existir um acordo pré-contratual, se existem protocolos em curso ou 
assinados, etc. 
A Comissão Ministerial explicita, ainda, que são privilegiadas as intervenções com escala 
supramunicipal como forma de evitar o atomismo das intervenções, pelo que na avaliação dos 
Programas Territoriais de Desenvolvimento são considerados os seguintes aspectos: 
• Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de forma 
coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior escala territorial ao nível dos 
benefícios que produzem no território;  
• Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede de âmbito 
supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o território da associação de municípios;  
• Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte positivo decorrente 
da sua realização é extensível a uma parte significativa do território da associação de 
municípios. 
Existe uma preocupação reforçada para que todos os projectos inscritos nos Programas 
Territoriais de Desenvolvimento tenham uma escala supramunicipal, sendo eles de natureza 
municipal ou não. Ou seja, os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção 
Global procuram induzir um olhar sobre o território que supere a tendência municipalista ou 
localista, adveniente da própria organização do Estado, mas também que contribua para uma 
menor sectorização das operações – sendo que este último factor está reflectido, sobretudo, na 
própria organização do PO Regional e do próprio QREN, que assumiu uma lógica de agenda. 
Como referimos acima, a Contratualização em Subvenção Global propicia a criação de 
agendas sub-regionais, ancoradas nas comunidades intermunicipais que, entrando no discurso 
dos municípios, pode robustecer a própria malha institucional das sub-regiões, sobretudo de 
tivermos presente que a actual legislação convoca as associações de municípios de fins gerais 
para o diálogo com a Administração Central em diversos domínios. 
Consideremos este parágrafo da Deliberação da Comissão Ministerial de Acompanhamento 
dos PO Regionais: 
«Constituindo os programas territoriais de desenvolvimento a visão do conjunto dos municípios 
que integram a associação para o desenvolvimento do seu território, é natural e desejável que 
estes programas se apresentem como estratégias completas e abrangentes de 
desenvolvimento, tendendo a extravasar o âmbito das tipologias de operação que serão 
objecto de contratualização entre a associação de municípios e a autoridade de gestão do PO 
Regional. Estes programas territoriais de desenvolvimento serão, desta forma, uma utilidade 
acrescida ao poderem servir de fundamentação estratégica a candidaturas fora do âmbito dos 
contratos de subvenção global, a apresentar pelos municípios, ou por consórcios por estes 
integrados, a POs do QREN ou outros instrumentos públicos de incentivo ao 
desenvolvimento». [23] 
A formulação que é aqui dada aos Programas Territoriais de Desenvolvimento é pouco 
ambiciosa e contribui para a existência de alguma «rigidez», como refere Figueiredo [3]. 
Facilita a disponibilização de recursos financeiros através das operações financiáveis, através 
do PO Regional ou dos PO do QREN, mas reduz todas as políticas públicas de base territorial 
às operações enquadráveis no âmbito do quadro de programação financeira 2007-2013. Teria 
sido mais ambicioso, e eventualmente mais experimental nesta óptica, a exigência de um 
horizonte temporal para os Programas Territoriais de Desenvolvimento coincidente com o 
horizonte dos Programas Regionais de Ordenamento do Território, constituindo-se os primeiros 
como uma agenda de desenvolvimento sub-regional, incluindo as caixas de projecto 
necessárias para delinear uma estratégia de médio prazo. A par disso, seriam explicitados os 
projectos a incluir no quadro de programação 2007-2013, contratualizáveis ou não, no âmbito 
do PO Regional ou dos PO temáticos. 
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Estes Contratos de Delegação de Competências assinados entre as Autoridades de Gestão 
dos PO Regionais e as comunidades intermunicipais de base NUTS III são vistos, pelo próprio 
Modelo de Gestão do QREN, como «uma espécie de extensão dos contratos de delegação de 
competências com organismos intermédios», o que configura a aplicação do princípio da 
subsidiariedade, «vincando um exercício descentralizado de competências»; por outro lado 
«emerge no articulado legal a matriz do desenvolvimento integrado e sobretudo a preocupação 
de estabelecer um travão à atomização dos investimentos municipais num dado território». [22] 
Assim, e também na sequência do que referimos acima, significa isto «que em princípio, não 
há no articulado legal uma preocupação explícita de associar a contratualização de 
subvenções globais com as associações de municípios de base territorial NUTS III a processos 
de experimentação de políticas públicas de base territorial, mas antes e fundamentalmente a 
aplicação de um princípio de subsidiariedade e dos princípios de selectividade e de 
concentração de investimentos que orientam a programação QREN». [5] 
Como já referimos, houve uma «janela de oportunidade» que se abriu, facto que o 
Observatório do QREN assinala, sublinhando que a elaboração de Programas Territoriais de 
Desenvolvimento poderia significar essa janela de oportunidade para a utilização destes como 
«referenciais territoriais estratégicos de âmbito sub-regional». O mesmo documento refere que 
esta oportunidade «não se abriu», assinalando que «problemas como a convergência de 
diferentes instrumentos de politica pública (de ordenamento e de desenvolvimento) em 
territórios como, por exemplo, as zonas de baixa densidade continuam carenciados de uma 
abordagem integrada, apesar das energias colocadas em alguns territórios na animação dos 
Programas Territoriais de Desenvolvimento». [6] 
Para melhor perceber o instrumento dos Contratos de Delegação de Competências com 
Subvenção Global entre as Autoridades de Gestão dos PO Regionais e as comunidades 
intermunicipais com base nas NUTS III exporemos alguns números, sendo que o Relatório do 
1º Ciclo de Avaliação do QREN e dos PO disponibiliza dados relativos a 2009. A estes 
acrescentaremos os dados disponibilizados pelo Boletim Informativo Nº 11 – Indicadores 
Conjunturais de Monitorização (Informação Reportada a 31 de Março de 2011), disponível no 
sítio do QREN. [6-19] 
Acreditamos que os dados relativos a 2010, em relação à Contratualização em Subvenção 
Global, podem não ser significativos, uma vez que os contratos apenas foram firmados no final 
de 2008 ou início de 2009, pelo que o ano em análise poder-se-á traduzir, na prática, num ano 
zero, em que as comunidades intermunicipais tiveram de se dotar de meios, nomeadamente 
humanos, como sejam as Estruturas Técnicas de Apoio à Contratualização – que 
corresponderão ao serviço que dentro das comunidades intermunicipais gere os projectos e as 
candidaturas. Por outro lado, o próprio sistema burocrático poderá ter conhecido, neste 
período, uma fase de adaptabilidade quer da parte dos municípios, quer da das comunidades 
intermunicipais quer, até, das próprias Autoridades de Gestão. Recorrendo aos dados 
reportados a 2011, ainda que dispondo de menores detalhes para uma comparação robusta, 
será possível aferir a tendência de evolução da realização das verbas contratualizadas nas 
NUTS II das Regiões do Objectivo de Convergência do território Continental. 
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Quadro 1 – Montantes contratualizados por NUTS III [15-16-17] 
 
No total os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global abrangem um 
total de mais de 1,4 mil milhões de euros, distribuídos por 22 comunidades intermunicipais. Os 
valores referidos dizem respeito à comparticipação comunitária global, ou seja, não se 
traduzem em montante global de investimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Montante Contratualizado por Região (% do total) 
 
O Norte é a região que mais soma uma maior dotação financeira, alcançando 48% do total da 
dotação de todos os contratos. O Centro soma 33,7% e o Alentejo não ultrapassa os 18,2%. 
De todos os contratos, é o Grande Porto e Entre e Douro e Vouga que somam o montante mais 
elevado dos contratos, chegando perto dos 163 milhões de euros. 
De salientar que, observando os Contratos de Delegação de Competências, disponíveis nos 
sites das Comissões de Coordenação Regional e/ou nos sites das comunidades 
intermunicipais, pode-se dizer que a regra é a dotação da primeira fase do contrato ser superior 
à da segunda fase. Em alguns casos, a segunda fase do contrato tem dotações muito inferiores 
à primeira, o que leva a crer que havia uma aposta forte de execução na primeira fase de 
programação.  
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NUTS II 
 

NUTS III 
 

Dotação financeira 

Minho-Lima 72.689.868,00 

Cávado 73.420.360,00 

Ave 79.505.333,00 

Grande Porto + Entre Douro e Vouga 162.956.525,00 

Tâmego 125.778.293,00 

Alto Trás-os-Montes 78.168.199,00 

Norte 

Douro 83.114.868,00 

   675.633.446,00 

Beira Interior Sul 17.949.933,00 

Baixo Mondego 71.593.799,00 

Baixo Vouga 60.060.001,00 

Comurbeiras 38.413.488,00 

Dão-Lafões 65.007.752,00 

Médio Tejo e Pinhal Interior Sul 63.039.287,00 

Oeste 80.595.758,00 

Pinhal Interior Norte 27.407.579,00 

Pinhal Litoral 36.495.988,00 

Centro 

Serra da Estrela 13.034.706,00 

   473.598.291,00 

Baixo Alentejo 44.900.000,00 

Alentejo Central + Mora 58.000.000,00 

Alentejo Litoral 33.000.000,00 

Alto Alentejo + Sousel 48.000.000,00 

Alentejo 

Lezírias do Tejo 72.000.000,00 

    255.900.000,00 

Total Contratualizado 1.405.131.737,00 
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Referir, igualmente, que se verificam excepções relativamente à obrigatoriedade dos contratos 
serem celebrados ao nível da NUTS III, nomeadamente no Alentejo, onde os municípios de 
Mora e Sousel contratualizaram através de comunidades intermunicipais diversas da sua 
NUTS III. Não tendo este facto coincidência directa com o objecto deste artigo não nos 
debruçaremos sobre ele, embora o consideremos assinalável, sobretudo em virtude de ter 
havido produção legislativa, induzida pela governação do QREN, que se justificou com a 
necessidade de conferir coerência à organização territorial. 
O Relatório do 1º Ciclo de Avaliação do QREN e dos PO mostra-nos alguns dados, sobre os 
quais é interessante reflectir. Como assinalámos não os consideramos especialmente 
relevantes, uma vez que 2009 pode configurar um ano atípico na execução destes contratos. 
Durante o ano de 2009, no âmbito da Contratualização em Subvenção Global, foram abertos 
260 concursos para apresentação de candidaturas, o que representa 597 milhões de euros 
FEDER a concurso e 16% do total de fundos dos PO Regionais das regiões convergência. 
Estes 260 concursos abertos representam 41% do total da verba contratualizada: 56% no 
Alentejo; 43% no Centro e 34% no Norte. [6] 
No que respeita às candidaturas aprovadas pelas comunidades intermunicipais no âmbito da 
delegação de competências, em 2009, o relatório mostra-nos os seguintes dados: foram 
aprovadas 213 candidaturas, num total de 25% da verba disponibilizada em contratualização, 
ou seja, 154 milhões de euros FEDER ou 266 milhões de euros de investimento. O Norte foi a 
região onde foram aprovadas mais projectos (134), num total de 101 milhões de euros, 
seguindo-se o Centro (50 operações), num total de 36 milhões de euros, e o Alentejo (29 
operações), num total de 17 milhões de euros. [6] 
O relatório mostra-nos, ainda, que em percentagem do total FEDER colocado a concurso nos 
260 concursos abertos em 2009, 35% dizia respeito à tipologia de mobilidade territorial, 18% à 
requalificação da rede escolar (pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico), 12% ao ciclo urbano 
da água, 10% às áreas de acolhimento empresarial e logística e 9% para equipamentos para a 
coesão local. [6] 
O mesmo relatório assinala que «existe fraca evidência de que nos processos de 
Contratualização com Subvenção Global (…) os PTD estejam a ser referenciais relevantes 
para a convergência estratégica das três agendas [do QREN] nos territórios em causa». 
Refere-se, ainda, que o modelo de Contratualização baseado nos Programa Territoriais de 
Desenvolvimento não encontra, no terreno, uma concretização homogénea, mas que à luz dos 
dados disponíveis é possível concluir que «quota-parte significativa do sucesso no 
cumprimento dos objectivos dos PO Regionais das Regiões do Objectivo Convergência está 
claramente dependente da intervenção realizada no quadro destas estratégias sub-regionais». 
[6] 
O Boletim Informativo do QREN Nº 11, com informação reportada a 31 de Março, revela que 
91% dos fundos comunitários aprovados estão concertados nas Regiões do Objectivo de 
Convergência, o que se pode explicar, paralelamente, com a menor dotação global da regiões 
enquadradas fora desta tipologia. O mesmo documento assinala que dentre as regiões Norte, 
Centro e Alentejo (excluímos desta análise as Regiões Autónomas), o Alentejo é aquela em 
que se regista o maior volume de fundos aprovados per capita, o que se deve à concentração 
de grandes investimentos públicos numa região de baixa densidade populacional. 
No que respeita às operações relativas à Contratualização em Subvenção Global com as 
Comunidades Intermunicipais o fundo comprometido é superior a mil milhões de euros, sendo 
o montante de despesa executada de cerca de 471 milhões de euros. A este montante estão 
associadas 1.332 operações aprovadas e um investimento total de 1.706 milhões de euros. 
[19] 
Comparando estes dados com os reportados a 30 de Agosto de 2010, podemos observar o 
seguinte: 
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Gráfico 2 – Comparação do número de operações aprovadas em Agosto de 2010 e Março 
2011 [6-19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Comparação montante FEDER aprovado em Agosto de 2010 e Março de 2011 
[6-19] 
 
O Boletim Informativo do QREN assinala, igualmente, que 77% das verbas FEDER aprovadas 
respeitam às áreas de requalificação da rede escolar (57%) e mobilidade territorial (20%). A 
taxa de realização das operações aprovadas situa-se nos 39%: PO Norte tem uma taxa de 
44%, o PO Centro um taxa de 38% e o PO Alentejo com uma taxa de 28%.Em todos estes 
casos, a informação disponibilizada pelo QREN assinala que as taxas de realização no âmbito 
das Contratualizações em Subvenção Global são superiores às taxas de realização dos 
respectivos PO Regionais. 
O Boletim Informativo Nº 11 do QREN apresenta o seguinte gráfico para a Evolução da taxa de 
realização por CIM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Evolução da taxa de realização por CIM (%) 
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Por aqui é possível confirmar que a grande maioria dos Contratos de Subvenção Global 
apresentam uma realização superior à média dos respectivos PO Regionais e que grande parte 
se encontra, igualmente, acima da linha da média de realização FEDER, podendo-se concluir 
que a execução dos PO Regionais está ancorada na realização das verbas contratualizadas 
com as CIM. 
 
 
III. CONCLUSÕES 
Os Contratos de Delegação de Competência com Subvenção Global, firmados entre as 
Autoridades de Gestão dos PO Regionais e as comunidades intermunicipais de base NUTS III 
abriu, como vimos, uma janela de oportunidade para o desenvolvimento de políticas públicas 
de base territorial. Sem dúvida que este mecanismo configura territorialização de políticas 
públicas, na medida em que, ao abrigo do princípio da subsidiariedade, descentraliza 
competências e aproxima o centro de decisão dos cidadãos. 
Interessa perceber em que sentido foi ou está a ser tirado proveito deste mecanismo, 
nomeadamente pelos municípios e pelas suas associações. Vimos, igualmente, que para as 
associações de municípios não se encontra uma posição clara na hierarquia do Estado – no 
caso português fortemente verticalizado. 
Ressalvamos que «antes da forma político-administrativa da gestão está a concepção das 
políticas e os resultados que com elas se querem obter». [12] 
Por isso mesmo, se referiu que houve uma janela de oportunidade que se abriu e que parece 
desaproveitada. Primeiro, porque o próprio articulado legal cria barreiras à experimentação de 
políticas públicas de base territorial, desde logo invocando o princípio da subsidiariedade. 
Sendo este, quer do ponto de vista meramente administrativo, quer do da política europeia, o 
mecanismo disponível, pode reduzir uma margem de manobra promissora. Segundo, porque 
os próprios Programas Territoriais de Desenvolvimento são expostos de forma limitativa ao 
apenas aconselharem à inclusão de projectos que tenham enquadramento nas agendas 
temáticas do QREN, ao invés de apelarem explicitamente ao desenvolvimento de agendas 
sub-regionais sob a forma de estratégias de médio ao longo prazo. É, igualmente, limitador que 
não se explicite de que estratégia da NUTS II se trata quando se apela à coerência e 
alinhamento dos Programas Territoriais de Desenvolvimento a apresentar. 
Por um lado, a Contratualização em Subvenção Global eleva as comunidades intermunicipais a 
estruturas intermédias, e dota-as do ponto de vista normativo – com a revisão da lei do 
associativismo municipal –, mas por outro, permanece um défice de confiança em relação à 
capacidade destas para pensarem o seu território além da agenda (pré)definida para o período 
de programação financeira 2007-2013. 
Neste sentido, para melhor perceber até que ponto foi tirado partido desta janela de 
oportunidade, é essencial aferir o modelo de desenvolvimento dos Programas Territoriais: 
quem os desenhou, como, com que objectivos concretos e com que ambições. Estes planos 
são estratégias ou colectâneas de projectos susceptíveis de candidaturas? Essa diferença 
pode desenhar fronteiras entre as regiões. E, neste sentido, procurar consolidar dois aspectos: 
grau de alinhamento com os objectivos intermunicipais e aferição dos compromissos 
assumidos (e do seu cumprimento) com outros actores regionais, sejam eles associativos, 
empreendedores, administrações públicas ou quaisquer outros agentes no território. E qual o 
seu papel na fase de execução e acompanhamento dos projectos. 
Outro aspecto essencial a considerar numa análise aprofundada sobre a Contratualização 
respeita ao grau de alinhamento da execução com os Programas Territoriais de 
Desenvolvimento, sobretudo em três medidas: até que ponto é respeitada, na execução de 
projectos, a forte componente intermunicipal pedida aos programas (regista-se um desvio de 
projectos inicialmente supramunicipais para projectos individuais ou de cariz municipal?); a 
coincidência do objecto dos projectos executados com os inscritos no Programa Territorial; 
alinhamento da abertura de concursos com as prioridades inscritas nos Programas Territoriais 
e grau de resposta por parte dos municípios. Estes aspectos são tanto mais importantes 
quando verificamos que de Agosto de 2010 para Março de 2011 se regista uma evolução 
rápida na realização dos Contratos de Subvenção Global. 
Os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global podem, ainda, ser 
analisados do ponto de vista burocrático, ou seja, comparando a celeridade e simplicidade de 
aprovação de candidaturas no âmbito deste mecanismo com experiências anteriores, 
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tradicionais, o que permitirá aferir não apenas a capacidade dinâmica das CIM, mas também 
repercussões importantes da aplicação deste instrumento.  
As comunidades intermunicipais, herdeiras de toda uma aprendizagem de cooperação 
intermunicipal feita ao longo dos últimos 30 anos, encontrariam neste contexto uma 
oportunidade de afirmação sub-regional, dando não apenas cumprimento ao que lhes está 
legalmente destinado, mas respondendo a aspirações que os municípios por si só podem ter 
dificuldades em concretizar, nomeadamente através da afirmação de uma agenda própria, 
reproduzida junto dos seus interlocutores. De sublinhar que em diversas matérias são as 
comunidades intermunicipais quem faz a ponte com a Administração Central, tendência que se 
tem vindo a intensificar. É sobretudo nesse sentido que se diz que há uma janela de 
oportunidade não plenamente aproveitada. 
Como dissemos, não subsistirão dúvidas sobre o facto de os Contratos de Delegação de 
Competências com Subvenção Global configurarem territorialização de políticas públicas. 
Subsistem dúvidas sobre se são ou não indutores do desenvolvimento “a partir de baixo” e 
experimentação de políticas públicas de base territorial, o que está muito associado ao que se 
mencionou acima sobre os Programas Territoriais de Desenvolvimento e sobre a égide destes 
contratos sob o princípio da subsidiariedade. 
Os dados disponíveis parecem, contudo, inequívocos em relação à execução dos Programas 
Operacionais Regionais estar ancorada nos Contratos de Subvenção Global. Como vimos, a 
realização de operações contratadas com as CIM encontra-se acima da linha da média de 
execução do PO Regional e conheceu um desenvolvimento significativo no período analisado. 
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RESUMO 
Esta comunicação apresenta os resultados preliminares da construção de uma ferramenta para 
a quantificação de benefícios associados à forma urbana. O trabalho desenvolvido vem no 
seguimento de várias comunicações anteriores que, com este trabalho, formam uma 
abordagem global para a concretização do objectivo de mensurar os benefícios 
percepcionados pela população perante a diferente combinação de atributos urbanísticos do 
território onde residem. 
Como defendido nos trabalhos anteriores, as metodologias sustentadas na teoria das 
preferências declaradas, assumem-se como incontornáveis na construção do dispositivo 
experimental que permite concretizar o objectivo deste trabalho. Desta forma, recorreu-se à 
implementação de um sistema de simulação do funcionamento do mercado para determinar, 
monetariamente, as preferências individuais da população, dadas diferenças na oferta de bens 
ou serviços que não são comummente transaccionados no mercado.  
Neste tipo de metodologias, a análise e tratamento dos dados enfrenta desafios assinaláveis, 
sendo que o trabalho desenvolvido pretende demonstrar algumas soluções que minimizam as 
fraquezas deste tipo de estudos. 
Os resultados obtidos para o território de Aveiro – Ílhavo, levam-nos a assinalar a valorização 
(por ordem decrescente de importância) dos atributos que determinam uma ocupação territorial 
de edificado unifamiliar, situado próximo de comércio e equipamentos, em local sossegado, 
com tecido urbano constituído por edificado isolado e numa mistura de tecido urbano com 
espaços agro – florestais. 
Palavras-chave: Avaliação custo - benefício, Formas de ocupação do espaço, Qualidade de 
vida 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
Na sociedade moderna, o tecido urbano assume-se como o palco de fenómenos complexos, 
sendo parte do suporte de uma das condições básicas de vida do individuo: a habitação. A 
intervenção dos poderes públicos é, por isso, determinante para a protecção de direitos e 
garantias que asseguram o bem-estar da população. As funções de mediação do uso e 
ocupação do território acarretam responsabilidades não negligenciáveis para os agentes 
públicos: destaca-se a necessidade de ponderar os impactos dos actos administrativos que 
incidem sobre esta temática. É neste contexto que se assiste a um grande interesse e 
aprofundamento do saber científico neste tipo de intervenções.  
Um debate muito comum no âmbito da regulação do uso do solo, opõe as vantagens e 
desvantagens associadas à designada ocupação do solo dispersa ou compacta. É neste 
âmbito que o projecto de investigação científica Custos e Benefícios de uma Ocupação 
Dispersa (financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia) insere os seus objectivos de 
intervenção: procurar aprofundar os impactos efectivos dos fenómenos de ocupação física do 
território. A investigação pretende determinar critérios de distinção e avaliação, quantitativa e 
qualitativa, dos diferentes tipos de tecido urbano, associados a formas de ocupação. Para tal, 
desenvolveram-se ferramentas de avaliação das preferências da população residente e dos 
custos de produção desses espaços físicos para que sejam integrados numa ferramenta custo 
– benefício. 
O trabalho que se apresenta nesta comunicação surge dos desenvolvimentos dessa 
ferramenta de avaliação centrada apenas nos benefícios; que tem vindo a ser desenvolvida e 
abordada em artigos anteriores (ver as referências [3], [2] e [1]). Em concreto, esta 
comunicação tem como objectivo principal apresentar os resultados da valoração qualitativa 
por diferentes formas de ocupação urbana e a sua diferenciação pelos diversos grupos 
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socioeconómicos. Os resultados apresentados são fundamentados com a descrição e 
justificação das diferentes opções metodológicas implementadas.  
 
 
II. DO CONCEITO DE BENEFÍCIO AO APREÇO POR FORMAS URBANAS 
O valor associado à forma urbana começou por ser desenvolvido, no campo teórico do 
projecto, na associação com a linha de investigação sobre Qualidade de Vida. Gomes et al [3], 
numa apresentação e enquadramento desta linha no projecto CBOD, aponta que a avaliação 
individual de contextos territoriais é um aspecto indissociável da percepção, quantitativa ou 
qualitativa, de atributos, de natureza subjectiva ou objectiva, do espaço. Tal como apontam 
diversos trabalhos, o conceito Qualidade de Vida é frequentemente utilizado na discussão 
sobre a avaliação e comparação de diferentes sociedades e territórios, facto que permite 
justificar a inserção da investigação do projecto nesta discussão conceptual. 
A diversidade dos factores que está subjacente à delimitação deste conceito traduz-se numa 
grande pluralidade de abordagens metodológicas, visível na ausência do consenso sobre as 
dimensões a serem consideradas. Existe um elemento comum a vários trabalhos de 
investigação já desenvolvidos e que é importante realçar neste contexto: a constatação de um 
efeito de escala (territorial) na operacionalização da investigação. Este aspecto indica ainda 
que é na investigação à escala da região / cidade alargada, onde emergem dimensões 
associadas a aspectos físicos do território; por exemplo, o custo e provisão de serviços, os 
atributos físicos da habitação (tipologias, materiais, …), a ambiência e relações de vizinhança.  
O foco da equipa de investigação do projecto é o território local, onde as formas de ocupação 
do espaço criam simbioses com as características da própria habitação. Embora este objectivo 
permita delimitar a diversidade de aspectos a considerar, o desenvolvimento de ferramentas 
viáveis de recolha e tratamento de informação obrigaram à selecção de um conjunto muito 
restrito de atributos, passíveis de serem incorporados como parte de uma qualquer habitação e 
que traduzam, dessa forma, a noção, clara, da forma urbana envolvente.  
O trabalho de Belbute et al [2] apresenta em detalhe o trabalho desenvolvido neste campo. 
Indicam-nos os autores que a definição do conjunto final de atributos, baseou-se na síntese de 
duas abordagens distintas, mas complementares: i) em primeiro lugar, partindo da 
multiplicidade de características urbanas, destacaram-se aspectos que resumem a 
homogeneidade do tecido urbano, como por exemplo a sua localização no quadro do território 
em estudo ou a dotação funcional do espaço físico; ii) em segundo lugar, da investigação sobre 
as multiplicidades de factores associados aos estudos sobre o(s) conceito(s) qualidade de vida, 
seleccionaram-se os elementos de índole territorial, sendo exemplos os indicadores que 
procuram medir a vivência e ambiência do espaço local. Aproveitando a simplicidade associada 
às variáveis dicotómicas, com concretizações diametralmente opostas, obtém um conjunto de 
atributos facilmente identificáveis no tecido urbano real e de interpretação intuitiva por não 
especialistas no território. Em síntese, os atributos considerados são: 
 [ATRIBUTO 1] Contexto ou grau de urbanização da envolvente, que pretende 

distinguir áreas consolidadas de áreas de ocupação dispersa; subdivide-se em: 
- Envolvente (quase) totalmente urbanizada (infra-estruturada, edificada); 
- Envolvente dominantemente agro-florestal. 
 [ATRIBUTO 2] Proximidade a equipamentos e comércio local, com as seguintes 

concretizações: 
- Até 10 minutos a pé; 
- Mais de 10 minutos a pé. 
 [ATRIBUTO 3] Mistura de usos, procurando distinguir áreas genericamente 

sossegadas de outras, movimentadas: 
- Sossegado, (quase) exclusivamente habitacional; 
- Movimentado, com mistura funcional e/ou tráfego de passagem. 
 [ATRIBUTO 4] Morfologia, que se divide em: 

- Clássico: edifícios contínuos, à face da rua, fechando quarteirão; 
- Modernista: edifícios (e/ou bandas de edifícios) soltos entre si. 
 [ATRIBUTO 5] Logradouro (individual ou colectivo), distinguindo: 

- Logradouro pequeno (área de referência 30 m2/fogo) ou inexistente; 
- Logradouro médio ou grande (áreas de referência de 150 m2/fogo e 500 m2/fogo, 
respectivamente).  
 [ATRIBUTO 6] Tipologia do Edifício, subdividida em: 
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- Unifamiliar ou bifamiliar; 
- Colectivo (mais de dois fogos). 
 
 
III. MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO DE BENEFICIOS 
Dispositivo experimental 
Tal como a investigação em torno do conceito de Qualidade de Vida deixou antever, a 
operacionalização dos conceitos, com o objectivo de obter a valoração subjectiva ou objectiva / 
qualitativa ou quantitativa de atributos, poderá recorrer a um conjunto alargado de abordagens 
metodológicas. Delimitado o conjunto de atributos alvo do estudo, as ferramentas 
econométricas de análise económica do mercado imobiliário emergem como opções óbvias 
para a concretização da avaliação de benefícios associadas.  
Partindo do conceito de utilidade de um bem e na sua natureza compósita, sustentada na 
teoria de consumo de Lancaster [5], a literatura científica aponta duas abordagens para a 
análise do mercado imobiliário [7]. Por um lado, apresentam-se as abordagens de preferências 
reveladas, que partem da análise dos preços de transacção efectivos no mercado para 
identificar os valores implícitos dos diversos atributos associados a um bem. Este tipo de 
abordagens requer a capacidade de aceder a um conjunto de dados do mercado (preços de 
transacção, lista exaustiva dos atributos do bem, …), o que nem sempre é possível obter. De 
forma alternativa ou complementar, apresentam-se as abordagens de preferências declaradas. 
Nestes casos, o valor associado a um conjunto de atributos é obtido a partir da simulação do 
funcionamento do mercado. Têm a vantagem, entre muitas outras, de possibilitarem a recolha 
de preferências para atributos concretos dos quais não existe informação óbvia no mercado. 
No entanto implicam importantes níveis de incerteza que importa acautelar. 
Ponderadas as vantagens e desvantagens de cada abordagem, bem como a disponibilidade e 
a qualidade efectiva da informação disponível para o objectivo do projecto, a opção da equipa 
de investigação recaiu na simulação do mercado, materializada na construção do dispositivo 
experimental descrito por Batista et al em [1]. O objectivo desta ferramenta é a obtenção da 
valoração hipotética associada a cada um dos atributos da forma urbana, considerada num 
momento de transacção. 
Considera-se que o número restrito de atributos é suficientemente abrangente para constituir, 
per si, a representação de contextos espaciais envolventes a uma qualquer habitação. 
Designaram-se estes contextos como Pedaços Urbanos, correspondendo cada contexto à 
combinação dos 6 atributos, nas suas diferentes concretizações dicotómicas.  
Face à natureza dos atributos e à necessidade de os transmitir a uma amostra representativa 
da população, a equipa do projecto desenvolveu uma representação (gráfica) das 
características do espaço (o Pedaço Urbano). Tal como se pode constatar na Figura 1, a 
representação gráfica, além de expurgar factores exógenos ao objectivo do estudo, 
complementa a assimilação dos atributos com pequenas referências textuais descritivas.  
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Figura 5 – Pedaço Urbano. Exemplo de representação gráfica dos atributos e respectiva 

referência textual, para um conjunto de 6 concretizações das variáveis dicotómicas 
 
Este exercício de representação gráfica possibilitou a validação empírica da independência dos 
atributos, permitindo perceber que os elementos que constituem o Pedaço Urbano são 
importantes e distintos na construção mental do cenário idealizado. Apesar desta 
independência, convém salientar que, sendo elementos de natureza espacial, o seu significado 
isolado é pouco intuitivo: ou seja, a independência dos atributos só se materializa quando estes 
são conjugados em situações hipotéticas que possam ser, ainda que remotamente, imaginadas 
/ associadas a alguma realidade próxima. 
 
Modelo hedónico 
A simulação do mercado através do dispositivo experimental anterior permite obter o valor 
associado a cada Pedaço Urbano – para uma amostra representativa da população. A relação 
entre os preços da habitação e os atributos do contexto espacial em que esta se insere pode 
ser obtido a partir da construção de um modelo de preços hedónicos.  
Esta família de modelos econométricos baseia-se na concretização de um processo de 
escolha, por parte do consumidor, de optimização da escolha de um conjunto de atributos, 
associáveis a uma habitação, que satisfaz as suas necessidades. A efectiva optimização da 
escolha exige uma quantidade significativa de bens no mercado, substitutos perfeitos e o 
conhecimento exaustivo dos atributos do bem. O valor global de uma habitação no mercado 
em equilíbrio de concorrência perfeita pode então ser representado como uma função: 
p (X)   (1) 
Sendo: 
p – preço da habitação 
X = ( X1, X2, … , Xn ) – habitação X caracterizada pelos atributos X1, X2, … , Xn 
Nas condições descritas, cada consumidor difere na avaliação de um mesmo bem, 
estabelecendo uma relação subjectiva, de dependência própria, entre os atributos de uma 
habitação e o seu valor global. O mecanismo de equilíbrio entre oferta e procura traduz-se no 
valor de transacção da habitação. Conhecidos os dados de cada transacção é possível 
construir um modelo matemático que traduza a relação de equilíbrio para (1) e, 
consequentemente, determinar o valor dos diferentes atributos das habitações no mercado. 
Um importante desafio associado à construção de modelos de preços hedónicos prende-se 
com a escolha do tipo de função matemática, que se deverá considerar para determinar a 
relação do preço com os respectivos atributos. Malpezzi [6], em linha com diversos autores, 
descreve as diversas especificações que têm sido testadas para a formulação matemática: a 
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clássica formulação linear ou a utilização de formulações alternativas como a log-linear, semi-
log, entre outras. 
Para este trabalho seleccionou-se a formulação linear, justificando-se a escolha pela 
simplicidade matemática e interpretativa que fornece. A este respeito, deve ter-se em conta 
que ao nível interpretativo, este modelo traduz preços hedónicos marginais constantes.  
A natureza dicotómica dos atributos seleccionados leva a que estes sejam expressos no 
modelo hedónico sob a forma de uma variável dummy. Tal como refere Hair et al [4], a 
utilização deste tipo de variáveis permite o estudo de fenómenos que não são expressos em 
medidas métricas, como é o caso dos atributos que aqui se avaliam. Este aspecto vem 
reafirmar a necessidade de utilizar a formulação linear visto que, tal como refere Wooldridge 
[11], um atributo dummy pode ser tratado de forma semelhante aos restantes tipos de atributos 
sempre que o seu preço (hedónico) seja determinado a partir de um método comum, como os 
mínimos desvios quadrados (utilizado na formulação linear). O mesmo autor justifica esta 
orientação com o facto de a interpretação dos coeficientes, a partir de outras formulações, 
revelar-se pouco consistente no que respeita ao seu efectivo significado económico. 
Perante estas condições, estabeleceu-se um modelo de preços hedónicos, tal que: 
p (X)= b X+ε  (2) 
Sendo: 
p (X) – valor da habitação X num dado contexto espacial; 
X = (X1, X2, … , Xn ) – vector dos atributos (espaciais), determinantes na formação do preço da 
habitação; 
b = ( b1, b2, … , bn )  –  vector dos preços hedónicos de cada atributo Xi em que i = 1, … , n ; 
ɛ - componente estocástica. 
 
Considerações sobre a aplicação do processo de simulação de mercado 
Perante um processo de simulação do mercado e dada a necessidade de garantir 
pressupostos mínimos de concorrência perfeita, o dispositivo experimental foi desenhado para 
obter uma medida quantitativa do valor de cada atributo expurgada a influência de: i) aspectos 
como a heterogeneidade, imobilidade e durabilidade do bem habitação; ii) as motivações de 
intervenção no mercado, para além das associadas à maior ou menor valoração dos atributos 
em estudo; e iii) os constrangimentos da operação de mercado – requisitos legais, presença de 
parcelas desocupadas fora do mercado, externalidades, entre outros.  
No entanto, visto que: a) a intervenção do consumidor no mercado é esporádica, b) são 
reconhecidas as suas dificuldades de acesso à informação, c) existem aspectos exógenos, 
como questões sentimentais, entre outras, é importante reconhecer a possibilidade de 
enviesamentos não controlados. A incapacidade de aproximação entre o valor de que o 
consumidor está disposto a pagar, para usufruir de uma dada combinação de atributos, e o real 
valor de mercado da habitação, impõe a necessidade de considerar que o dispositivo 
experimental não permite captar os efectivos valores de mercado (em unidades de medida 
semelhantes para todos os inquiridos). Uma vez que o exercício parte de uma natureza 
comparativa, admite-se a validade do processo de valoração em termos qualitativos. Ou seja,a 
natureza quantitativa dos resultados terá de ser considerada adimensional. 
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RECOLHA DE DADOS / INQUÉRITO À POPULAÇÃO 
Notas sobre o processo de definição da amostra 
 

 
Figura 6 Área de estudo com delimitação dos Pedaços Urbanos Reais 

 
 
Os dados recolhidos têm uma natureza qualitativa obtida através de um processo comparativo 
que utiliza como referencial de partida a combinação de atributos real do inquirido. Este 
aspecto é essencial nos critérios de dimensionamento de uma amostra representativa da 
população: diferentes combinações de atributos de partida podem facilitar ou dificultar a 
percepção do valor de outras combinações de atributos – para além das dificuldades 
intrínsecas ao próprio inquirido. Acresce que a correcta captação do valor associado a cada um 
dos atributos (e visto que estes não são valorados individualmente), impõe a valoração de 
todas as combinações possíveis ou, como foi implementado, a um conjunto representativo 
dessa diversidade – os designados (16) Pedaços Urbanos Tipo. Aliado a este facto, 
acrescenta-se o objectivo de obter resultados representativos para diferentes grupos 
socioeconómicos, factos que introduzem complexidade no processo de dimensionamento da 
amostra estratificada. 
Desta forma, sucintamente apresentam-se as considerações estabelecidas para garantir os 
níveis de representatividade de todo o procedimento experimental: 
A. Para os diferentes grupos socioeconómicos recorreu-se a variáveis socioeconómicas 
(grupo etário, qualificações e profissões) obtidas para a área de estudo, a partir dos dados dos 
censos de 2001, e que permitem determinar as proporções e respectivos estratos a considerar. 
B. Na representatividade territorial foi necessário realizar os seguintes procedimentos: 
1. Classificação e subdivisão do território em unidades homogéneas, determinadas pelas 
concretizações dos 6 atributos considerados.  
Obtiveram-se 200 unidades, designadas como Pedaços Reais.  
2. Como se admite que:  
i) O processo de valoração é, de alguma forma, condicionado pelas combinações de 
atributos com que os actuais residentes têm contacto; 
ii) As 200 unidades têm uma correspondência com um qualquer Pedaço Urbano (do 
conjunto de 64) 
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Determina-se o estrato territorial para dimensionamento da amostra como a proporção de 
população residente em cada um dos Pedaços Urbanos, do conjunto de Pedaços Reais 
(identificados 23). 
Note-se que a utilização de 23 estratos territoriais (subdivididos em estratos socioeconómicos) 
implicaria um nível elevado de complexidade operacional. Para mitigar este efeito recorreu-se a 
uma prévia análise de clusters do conjunto de atributos, associados aos 23 Pedaços Urbanos 
identificados no conjunto de Pedaços – Reais. Com este procedimento, obtém-se um conjunto 
reduzido de 9 grupos (estratos) de base territorial, razoavelmente representativos e 
homogéneos. 
 
O estudo concentrou-se nas freguesias urbanas e peri-urbanas de Aveiro e Ílhavo – a que 
designaremos Cidade Alargada – onde a equipa de investigação tem uma sólida experiência 
na condução de estudos urbanos e socioeconómicos e onde é reconhecida uma dicotomia 
compacto / disperso, relativa à ocupação física do território. A incidência do estudo sobre parte 
do território dos dois municípios referidos deve-se à lógica de continuidade do tecido urbano e 
consequentes relações espaciais (e sociais) estabelecidas, tornando-o num espaço urbano 
comum. Foram recolhidos 431 inquéritos, cobrindo todos os estratos necessários para 
constituir uma amostra, com um erro de 4,8% para níveis de confiança de 95%. 
 
 
V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pré processamento dos dados 
Os dados armazenados pelo dispositivo experimental fornecem; 
 Um vector de preços, que indica o hipotético valor de transacção da habitação do 

inquirido quando inserida em cada um dos 16 Pedaços Urbanos Tipo; 
 Uma matriz de atributos, com dimensão 16 x 6, onde cada uma das 16 linhas 

corresponde à combinação de atributos para cada um dos 16 Pedaços Urbanos Tipo. 
 Um vector de ordenação, que armazena a posição, numa escala de preferências pré 

estabelecida pelo inquirido – com a posição 1 reservada para o Pedaço Urbano Tipo menos 
valorizado e a 16ª posição reservada ao Pedaço Urbano Tipo de maior valor para o inquirido. 
Tal como explicado em [1], o vector de preços, apenas devolve o valor associado a 5 Pedaços 
Urbanos, equidistantes entre si, na grelha de valoração. Cabe salientar que pelo facto de se 
garantir igualdade de condições no referencial comparativo, aos vectores e matriz atrás 
referidos acresce um 17º elemento (o Pedaço Urbano em que reside o inquirido) quando este 
Pedaço Urbano não pertence ao conjunto de 16 Pedaços Urbanos Tipo, que constituem a 
amostra representativa das combinações de atributos.  
O facto de se obterem apenas 5 valores para o vector de preços, implica a estimação dos 
valores em falta. Para tal, recorreu-se a métodos de interpolação linear.  
Um outro problema expectável prende-se com a necessidade de tornar a valoração quantitativa 
comparável entre os inquiridos – ou seja, admitindo-se que o procedimento de natureza 
comparativa só tem validade qualitativa directa e quantitativa indirecta, é necessário tornar a 
unidade de medida adimensional. Para tal procede-se à normalização dos valores associados 
ao vector de preços, obtido para cada inquirido, transformando-os numa distribuição de média 
0 e desvio padrão 1. Este procedimento permite-nos interpretar os resultados quantitativos 
associando o valor, determinado por um inquirido, como a valorização (ou desvalorização) em 
n desvio padrão do valor da habitação média, de uma determinada combinação de atributos 
(note-se que para um dado inquirido, a habitação média corresponde à habitação com a 
combinação de atributos, situada no valor centrado do vector de ordenação) 
 
Determinação das preferências 
Obtida a valorização de cada um dos Pedaços Urbanos Tipo pelo conjunto de inquiridos, a 
construção de um modelo hedónico, tal como definido na equação (2), permite obter o valor 
quantitativo, medido em desvios-padrão, do preço médio da habitação, para cada 
combinaçãode atributos. 
O benefício associável à forma de ocupação urbana é assim uma função dos seus atributos Ai 
determinados pela valoração do indivíduo k e a valoração P de uma habitação no pedaço m 
composto pelos atributos Ai, efectuada pelo indivíduo k, é determinada pela seguinte função 
hedónica, numa adaptação concreta do caso geral (2): 
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εββ ++= ∑
=

6

1
0

i
ii AP  (3) 

Sendo,  
P valor do Pedaço Urbano Tipo m [quantificado em desvio – padrão] 
Ai (i=1, …, 6) as variáveis dummy correspondentes aos seis atributos considerados no pedaço m; 
βi é o valor de cada um dos atributos, determinados pelo conjunto dos indivíduos k;  
ε o erro associado à estimação e  
β0 uma constante que representa o valor da habitação num Pedaço Urbano em que as 
concretizações dos atributos Ai tomam o valor «0»  
De notar que a codificação das variáveis dummy traduz uma concretização comparativa, tendo 
sido expressa como se demonstra na seguinte tabela: 
 
Tabela 6 Codificação dos atributos 

Atributo Concretização codificada 
com 1 

Concretização codificada 
com 0 

Contexto / tecido envolvente 
(A1) 

Totalmente urbanizado Agro florestal 

Proximidade a equipamentos 
e comércio local (A2) 

Até 10 minutos a pé Mais de 10 minutos a pé 

Mistura de usos no pedaço 
(A3) 

Sossegado Movimentado 

Morfologia do Pedaço (A4) Clássica Modernista 

Logradouro (A5) 
Logradouro pequeno ou 
inexistente Logradouro grande 

Tipologia do edifício (A6) Unifamiliar ou bifamiliar Colectivo 
 
Adicionalmente, é possível caracterizar a influência de factores socioeconómicos na valoração 
de cada atributo. Para o efeito, podemos adaptar o modelo hedónico anterior combinando a 
informação das variáveis que codificam as concretizações dos atributos com a informação, 
também binária, associada a uma categoria, de uma qualquer variável socioeconómica 
recolhida (idade, sexo, profissão, escolaridade…). Neste caso, o modelo hedónico anterior 
toma a seguinte forma: 

εββ ++= ∑
=

n

j
jj DP

1
0  (4) 

As variáveis de (4) são semelhantes às definidas em (3), sendo, neste caso: 
Dj a variável dummy que traduz a combinação entre a codificação «1» do atributo Ai e a 
concretização do tipo «1» de uma categoria da variável socioeconómica.  
Para uma variável composta por diferentes categorias, descritizadas em variáveis dummy, 
obtém-se um conjunto de variáveis Dj para a utilização no modelo hedónico, que combinam as 
concretizações positivas de Ai com o valor positivo de cada nova dummy. 
Em (4), os restantes elementos do modelo – P, β0 e ε – apresentam os mesmos significados. 
Os resultados da aplicação do método acima descrito, nomeadamente os valores dos pesos 
relativos, ou coeficientes, de cada atributo, são aqui quantificados em número de desvios-
padrão com que, mantendo tudo o resto igual, a codificação «1» do atributo em causa, reflecte 
a variação do preço da habitação dos inquiridos, ou seja, indica o preço hedónico, medido em 
desvio padrão, do preço da habitação, associado a esse atributo. De notar que valores 
positivos do preço hedónico referem a preferência pelo significado dicotómico do atributo 
codificado com «1»; pelo contrário, os valores negativos apontam para a desvalorização, 
comparativamente com a concretização oposta, do significado associado à codificação «1». 
Para além do óbvio modelo global, que traduz a valoração pela generalidade da população dos 
diferentes atributos do espaço e que começamos por apresentar, complementam-se estes 
resultados com um conjunto de modelos que estabelecem as variações de opinião em função 
de um conjunto de variáveis socioeconómicas e do local de residência dos inquiridos. Optou-se 
por destacar grandes categorias dos indicadores de Idade, Qualificações e Profissões – 
também usados no dimensionamento da amostra. Foi ainda realizada uma avaliação por 
grandes áreas de residência, a partir de uma classificação generalizada, realizada na equipa 
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de investigação, associando os Pedaços Urbanos Reais às categorias de Aveiro Centro, Áreas 
de Ocupação Concentrada e Áreas de Ocupação Dispersa. Esta última análise permite 
averiguar, ainda que indirectamente e apenas de forma genérica, a coincidência entre 
características / atributos dominantes no local onde residem actualmente e os atributos que os 
inquiridos efectivamente valorizam. 
Modelo global de preferências 
Os dados para o modelo global demonstram (por ordem crescente de importância), que os 
elementos mais valorizados são os edifícios de tipologia uni ou bifamiliar, a proximidade a 
equipamentos e comércio local, o sossego, o logradouro grande, o tecido modernista e, em 
último lugar, os contextos agro-florestais. 
 
Tabela 7 Modelo hedónico com a valoração dos diferentes atributos obtido para uma amostra 

representativa da população 
Modelo hedónico global 
R2 ajustado = 0,435 

Atributos 
Coeficiente não 
estandardizado 
B 

(Constante) -,823 ***
Atr1 -,134 ***
Atr2 ,812 ***
Atr3 ,522 ***
Atr4 -,244 ***
Atr5 -,358 ***
Atr6 ,962 ***

Níveis de significância: [*] significante a 90%, [**] significante a 95%, [***] significante a 99% 
 
Modelo de preferências por grandes grupos etários 
Para os grandes grupos etários considerados: 
• Idade entre os 20 e 24 anos – I3;  
• Idade entre os 25 e os 34 – I4;  
• Idade entre os 35 e os 64 – I5; 
• Idade maior que 64 – I6. 
A tabela 3 apresenta o modelo de preços hedónicos associado, onde se destaca: 
- O comportamento surpreendente dos mais jovens, com uma valorização bastante 
superior a qualquer outro grupo etário do sossego e ainda os valores elevados determinados 
para os logradouros grandes e os tecidos modernistas. 
- Uma generalizada valorização do edifício unifamiliar perante a proximidade a comércio 
e equipamentos, associada ao ciclo de vida: são os indivíduos com idades entre os 35 e os 64 
anos que concedem maior peso à habitação do tipo moradia, facto possivelmente mais 
associado à estabilização da vida familiar e profissional neste grupo etário em comparação 
com os restantes grupos. 
- Os jovens adultos (25-34) como o grupo que mais valoriza os atributos associáveis à 
ocupação concentrada. Neste grupo, a proximidade a comércio e equipamentos é mais 
relevante que o edifício unifamiliar e o sossego e o tecido modernista têm pesos ligeiramente 
menores que no modelo global ou nos restantes grupos. Porém, surge aqui, também, uma 
curiosa valorização acima da média da dimensão do logradouro. 
 

Tabela 8 Modelo hedónico com a valoração dos diferentes atributos por grande grupo etário, 
obtido para uma amostra representativa da população 

Modelo hedónico glogal 
R2 ajustado = 0.441 

Atributos + 
Grupo etário 

Coeficiente não 
estandardizado 
B 

Atributos + 
Grupo etário

Coeficiente não 
estandardizado 
B 

(Constant) -,824 ***    
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Atr1_I3 -,011 N/
S Atr4_I3 -,323 *** 

Atr1_I4 -,135 *** Atr4_I4 -,171 *** 
Atr1_I5 -,197 *** Atr4_I5 -,295 *** 
Atr1_I6 -,112 *** Atr4_I6 -,288 *** 
Atr1_I7 -,155 *** Atr4_I7 -,200 *** 
Atr2_I3 ,743 *** Atr5_I3 -,443 *** 
Atr2_I4 ,960 *** Atr5_I4 -,393 *** 
Atr2_I5 ,860 *** Atr5_I5 -,413 *** 
Atr2_I6 ,737 *** Atr5_I6 -,331 *** 
Atr2_I7 ,661 *** Atr5_I7 -,269 *** 
Atr3_I3 ,832 *** Atr6_I3 ,802 *** 
Atr3_I4 ,476 *** Atr6_I4 ,865 *** 
Atr3_I5 ,575 *** Atr6_I5 1,061 *** 
Atr3_I6 ,516 *** Atr6_I6 1,018 *** 
Atr3_I7 ,476 *** Atr6_I7 ,967 *** 

Níveis de significância: [*] significante a 90%, [**] significante a 95%, [***] significante a 99% 
 
Modelo de preferências para grandes grupos de profissões e qualificações 
Na análise dos grupos de profissões e de qualificações (obtidos a partir de uma prévia análise 
de componentes principais), constituíram-se os seguintes grupos de categorias: 
• Profissões A: Quadros superiores e dirigentes, especialistas das profissões intelectuais 
e científicas e técnicos e profissionais de nível intermédio; 
• Profissões B: Pessoal dos serviços e vendedores; pessoal administrativo e similares; 
• Profissões C: Operários e artífices; operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores de montagem; agricultores e trabalhadores qualificados na agricultura e pescas; 
trabalhadores não qualificados; 
• Qualificações 1: Ensino Médio e Ensino Superior; 
• Qualificações 2: entre o 1.º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário; 
• Qualificações 3: Não sabe ler nem escrever, Sabe ler e escrever sem grau de ensino. 
Nas tabelas 4 e 5 apresentam-se os resultados dos modelos hedónicos, destacando-se: 
- A existência de uma estruturação clara dos apreços em função da profissão e da 
qualificação dos inquiridos, em que os trabalhadores administrativos, do comércio e dos 
serviços e os indivíduos com qualificações entre o 1.º Ciclo e o Ensino Secundário surgem 
sistematicamente numa posição intermédia entre os dois extremos. 
- O facto de serem os Quadros Superiores e os Especialistas (A) e os indivíduos mais 
qualificados (1) quem mais valoriza atributos associáveis ao Concentrado e os trabalhadores 
dos sectores primário e secundário e os não qualificados (C) e os menos qualificados (3) quem 
mais apreço tem por características associáveis à Dispersão. A opinião do grupo B tende a ser 
mais próxima da do A que da do C.  
- Os grupos A e 1 colocam maior apreço pela proximidade a comércio e equipamentos 
locais e não dão tanta importância ao edifício unifamiliar (próxima do zero nos indivíduos mais 
qualificados) e ao sossego. Ressalve-se, contudo, a excepção do apreço negativo pelo 
logradouro inexistente, maior aqui que nos restantes grupos. Os grupos C e 3 são onde se 
verifica maior apreço pelo edifício unifamiliar, sossego e envolvente dominantemente agro-
florestal, enquanto que o apreço revelado pela proximidade a comércio e equipamentos locais 
é bastante inferior ao verificado nos restantes grupos. 
 

Tabela 9 Modelo hedónico com a valoração dos diferentes atributos por grandes grupos de 
profissões, obtida para uma amostra representativa da população 

Modelo hedónico para grandes grupos de profissões 
R2 ajustado = 0,300 

Atributos + 
Qualificações 

Coeficiente 
não 
estandardizado
B 

Atributos + 
Qualificações 

Coeficiente 
não 
estandardizad
o 
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B 
(Constant) -,281 ***  
Atr1 Prof_A -,240 *** Atr4 Prof_A -,399 *** 
Atr1 Prof_B -,307 *** Atr4 Prof_B -,429 *** 
Atr1 Prof_C -,346 *** Atr4 Prof_C -,324 *** 
Atr2 Prof_A ,766 *** Atr5 Prof_A -,526 *** 
Atr2 Prof_B ,740 *** Atr5 Prof_B -,519 *** 
Atr2 Prof_C ,419 *** Atr5 Prof_C -,507 *** 
Atr3 Prof_A ,321 *** Atr6 Prof_A ,732 *** 
Atr3 Prof_B ,360 *** Atr6 Prof_B ,823 *** 
Atr3 Prof_C ,452 *** Atr6 Prof_C ,884 *** 

Níveis de significância: [*] significante a 90%, [**] significante a 95%, [***] significante a 99% 
 

Tabela 10 Modelo hedónico com a valoração dos diferentes atributos por grandes grupos de 
qualificações, obtida para uma amostra representativa da população 

Modelo hedónico por grandes grupos de qualificações 
R2 ajustado = 0,441 

Atributos + 
Qualificações 

Coeficiente 
não 
estandardizado
B 

Atributos + 
Qualificações 

Coeficiente 
não 
estandardizad
o 
B 

(Constant) -,825 ***  
Atr1 Qual_1 -,072 ** Atr4 Qual_1 -,209 *** 
Atr1 Qual_2 -,154 *** Atr4 Qual_2 -,257 *** 
Atr1 Qual_3 -,291 *** Atr4 Qual_3 -,268 *** 
Atr2 Qual_1 ,953 *** Atr5 Qual_1 -,408 *** 
Atr2 Qual_2 ,766 *** Atr5 Qual_2 -,340 *** 
Atr2 Qual_3 ,460 *** Atr5 Qual_3 -,229 *** 
Atr3 Qual_1 ,502 *** Atr6 Qual_1 ,838 *** 
Atr3 Qual_2 ,520 *** Atr6 Qual_2 1,011 *** 
Atr3 Qual_3 ,655 *** Atr6 Qual_3 1,138 *** 

Níveis de significância: [*] significante a 90%, [**] significante a 95%, [***] significante a 99% 
 
Modelo de preferências para o referencial territorial de residência dos inquiridos 
Um dado interessante a explorar nestes resultados é a opinião dos residentes em 
determinados referenciais territoriais que formam unidades espaciais razoavelmente 
homogéneas no que se refere aos conceitos generalizados e opostos de dispersão e 
concentração. Para o efeito, a equipa de investigação agrupou empiricamente os Pedaços 
Urbanos Reais, onde residem os inquiridos, em três grandes áreas territoriais: 
• Aveiro centro; 
• Ocupação dispersa; 
• Ocupação concentrada. 
Considerando os resultados obtidos que se apresentam na tabela 6, conclui-se: 
- Não existirem diferenças radicais de opinião entre os residentes nas diferentes áreas; 
- Que as diferenças observáveis constituem uma simetria, sendo que os residentes nas 
Restantes Áreas de Ocupação Concentrada têm uma opinião próxima da Geral, os de Aveiro 
Centro têm maior apreço por atributos associáveis ao Concentrado e os residentes em Aveiro 
Disperso por atributos associáveis à Dispersão (ou seja, os inquiridos revelam apreço pelo 
local onde residem); 
- Em concreto, os residentes em Aveiro Centro apreciam sobretudo a proximidade a 
comércio e equipamentos locais e não dão tanta importância ao edifício unifamiliar e ao 
sossego; 
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- Os residentes nas Áreas de Ocupação Dispersa apreciam sobretudo o edifício 
unifamiliar e o sossego, não dando tanta importância à proximidade a equipamentos e 
comércio. 
 

Tabela 11 Modelo hedónico com a valoração dos diferentes atributos para diferentes 
referenciais territoriais, obtida para uma amostra representativa da população 

Modelo hedónico para grandes referenciais territoriais de residência dos inquiridos 
R2 ajustado = 0,472 

Atributos + Referencial 
territorial 

Coeficiente não 
estandardizado 
B 

Atributos + Referencial 
territorial 

Coeficiente não 
estandardizado 
B 

(Constant) -,845 ***    
Atr1_OcupaConcentrada -,179 *** Atr4_OcupaConcentrada -,261 *** 
Atr1_OcupaDispersa -,371 *** Atr4_OcupaDispersa -,263 *** 
Atr1_AveiroCentro ,047 * Atr4_ AveiroCentro -,191 *** 
Atr2_OcupaConcentrada ,714 *** Atr5_OcupaConcentrada -,352 *** 
Atr2_OcupaDispersa ,508 *** Atr5_OcupaDispersa -,329 *** 
Atr2_AveiroCentro 1,080 *** Atr5_AveiroCentro -,340 *** 
Atr3_OcupaConcentrada ,553 *** Atr6_NewRef1 1,101 *** 
Atr3_OcupaDispersa ,690 *** Atr6_OcupaDispersa 1,228 *** 
Atr3_AveiroCentro ,366 *** Atr6_AveiroCentro ,683 *** 
Níveis de significância: [*] significante a 90%, [**] significante a 95%, [***] significante a 99% 
 
 
DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO REAL DOS ATRIBUTOS 
Para que os resultados deste trabalho sejam comparáveis com a determinação de custos (que 
não é objecto de análise neste artigo) que a equipa de investigação tem vindo a realizar é 
necessário tornar estes modelos descritivos do apreço por formas urbanas (em que no 
contexto do projecto se liga à noção de benefício) comparáveis. Como referimos anteriormente, 
a função hedónica (2) determina uma valoração que, pelos diferentes motivos assinalados, é 
de natureza adimensional e comparativa – determina o valor dos atributos na quantidade de 
desvio padrão do preço de um imóvel localizado num determinado Pedaço Urbano. 
O nosso dispositivo experimental simula o comportamento dos consumidores no mercado, 
facto que nos permite assumir que a quantidade monetária, determinada em desvio padrão, 
para uma determinada população, pode ser vista como a variação real do preço de uma 
habitação face à média dos preços reais das habitações transaccionadas no mercado. Esta 
abordagem é a que frequentemente se designa por preferências reveladas – onde, como já 
referimos, se analisam os dados das transacções de mercado. Entre muitas outras 
dificuldades, alerta-se para a difícil identificação das habitações transaccionadas e dos 
atributos aqui considerados. No entanto, obter simplesmente um vector de preços e uma matriz 
de atributos (aspectos comuns como área, tipologia, …) permite interligar ambas as 
abordagens. 
Assim, com o auxílio de uma base de dados imobiliária, disponibilizada pela empresa Janela 
Digital (proprietária do portal Casa Sapo) obteve-se os dados de cerca de 12 000 alojamentos 
publicados no portal no período de 2003 a 2010. Esta base de dados contém, para além do 
preço de venda dos alojamentos, vários atributos de características físicas das habitações. É 
necessário salientar que o preço disponibilizado não corresponde ao efectivo preço de 
transacção, mas dada a rigidez da oferta face à procura admite-se como aproximação que o 
efectivo preço de transacção corresponde a um desconto (médio) de 12% em relação aos 
valores apresentados. O valor médio obtido, para este conjunto de imóveis transaccionados, já 
corrigido, é de aproximadamente 150 000€.  
Para determinar o desvio-padrão do preço associado a este conjunto de alojamentos é 
necessário construir previamente um modelo de preços hedónicos, tal como especificado em 
(2). Com efeito, partindo da concepção de Lancaster descrita neste trabalho, o valor final de 
transacção da habitação é obtido a partir da adição (quando utilizamos um modelo com 
formulação linear) dos atributos que a compõem. Assim, o valor dos atributos representativos 
da forma urbana é apenas um dos termos que definem o valor final de transacção. Também a 



 

857 
 

variação (o desvio padrão) associada a cada um destes atributos é naturalmente distinta. Os 
resíduos de um modelo hedónico que relacione os preços de transacção destes imóveis com 
os atributos passíveis de serem identificados, englobam, entre outros aspectos o valor 
associado às variáveis omissas. Ora, entre as variáveis omissas que podemos desde logo 
apontar encontram-se os 6 atributos que definimos como representativos da forma de 
ocupação urbana. Desta forma, o desvio padrão destes resíduos permite-nos perceber qual o 
desvio, no valor real dos imóveis, que se associa ao conjunto de variáveis omissas. Por 
aproximação podemos considerar este valor como o desvio, em relação à valorização média de 
uma habitação, determinado pelo conjunto de atributos que aqui estamos a estudar – e que 
efectivamente são as variáveis omissas que conseguimos claramente identificar.  
Concluindo, com este conjunto de aproximações é possível utilizar o valor quantitativo 
adimensional (medido em desvio padrão de uma qualquer hipotética média) obtido a partir do 
dispositivo experimental, substituindo-o pelo desvio padrão dos resíduos associado a um 
modelo hedónico de outras características da habitação. 
Em termos exploratórios determinamos os valores reais médios a partir do preço médio de 
mercado para os dados disponibilizados pela Janela Digital. Para tal, bastou adicionar ao preço 
médio desta base de dados, os termos do modelo hedónico construído para os resultados 
globais do inquérito. Neste caso, os coeficientes do modelo multiplicados pelo desvio padrão 
do modelo hedónico construído para a informação disponível no portal Casa Sapo, 38 000€, 
aproximam-nos dos valores hedónicos da habitação que se referem ao conjunto de atributos 
que aqui testamos. 
A título ilustrativo, denote-se que com os valores aqui referidos, uma habitação registando a 
concretização 1 em todos os atributos de valorização positiva e 0 nos restantes (logo, a 
habitação mais valiosa no conjunto da amostra) valerá, em média, cerca de 206.000€, ao 
passo que o preço da menos valiosa (logo, com concretização 1 nos atributos de peso negativo 
e 0 nos restantes) rondará um preço de 90.000€. 
 
 
NOTAS FINAIS 
Com o tratamento de resultados descrito neste trabalho conclui-se que, no que respeita às 
preferências da população de Aveiro – Ílhavo por determinadas formas de ocupação do espaço 
apontam para ocupações que, na gíria, se denominam como “espaços de moradias”. É de 
notar a importância relativa mais baixa que é atribuída ao facto de estas se inserem em 
continuidade urbana ou em contexto agro-florestal. 
Salienta-se também a importância constatada pela proximidade a equipamentos e comércio 
local, situação que acontece poucas vezes na realidade, nos espaços onde dominam os 
tecidos de habitações unifamiliares. 
Numa análise mais fina dos resultados do inquérito podem identificar-se algumas diferenças de 
opinião entre grupos sociais e, também, entre os tipos de valoração dos residentes em 
diferentes locais da área de estudo. Neste último aspecto, é interessante verificar que existe 
um certo grau de coincidência entre os atributos valorizados e as características efectivas do 
espaço. 
Não obstante as diferenças notadas na análise desagregada, o que ressalta do Inquérito é a 
existência de uma opinião bastante concordante com o que ponderávamos como expectável 
empiricamente, ou seja, a valorização, no local de residência das seguintes características: 
habitação unifamiliar com logradouro próprio, proximidade a equipamentos e comércio locais, 
mas em ambiente sossegado. 
Quanto ao contexto em que se localiza a residência, confrontados com o binómio “totalmente 
urbanizado – envolvente dominantemente agro-florestal”, os inquiridos demonstram alguma 
preferência pelo segundo, mas muito pequena, quase sem significado. 
Estes resultados permitem perceber indirectamente que, do lado da procura, o apreço pela 
habitação unifamiliar é o principal factor que alimenta uma dinâmica actual (reconhecidamente 
de crescimento) da Ocupação Dispersa. 
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RESUMO 
Este estudo destaca a importância de adoptar políticas integradas de gestão de 
estacionamento que assegurem um uso mais racional dos espaços disponíveis, gerindo de 
modo equilibrado a oferta e a procura, de forma a evitar uma situação típica da Tragédia dos 
Comuns, de Hardin. As estratégias e instrumentos a utilizar devem igualmente ter por 
referência a importância de incorporar a totalidade dos custos (privados e sociais) associados à 
utilização do automóvel, bem como proporcionar condições para que modos alternativos de 
transporte se tornem mais atractivos. 
Tendo por objecto de estudo a problemática do tráfego e estacionamento no Pólo I da 
Universidade de Coimbra (UC), duas metodologias são articuladas. Em primeiro lugar 
caracteriza-se a oferta e estimam-se os fluxos de procura de estacionamento, cujos resultados 
quantificam a dimensão do problema: o estacionamento encontra-se sistematicamente 
sobrelotado, com um preço abaixo daquele que é o seu real custo. Em seguida, conduziu-se 
um inquérito cujos resultados permitem compreender as motivações e restrições que afectam 
as opções de mobilidade de estudantes e colaboradores da UC. Deste modo, discutem-se 
algumas propostas de política, que sendo teoricamente sustentadas, exibem igualmente uma 
orientação pragmática.  
Palavras-chave: Mobilidade Sustentável; Política de Estacionamento; Repartição Modal; 
Tragédia dos Comuns; Universidade. 
 
 
ABSTRACT 
In the Hardin’s 1968 seminal paper entitled “Tragedy of the Commons”, a situation where the 
use of a common resource lead to a status of economic inefficiency and future welfare 
deterioration, was first analyzed. Within urban transportation research, road congestion has 
been mentioned as a possible case of the Tragedy of the Commons. This research paper 
further extends this discussion, considering the parking demand and supply at the University of 
Coimbra Campus.  
Two different analysis are combined in a complementary way. First, current parking supply and 
parking demand flows are characterized, indicating that parking is overcrowded and 
underpriced. Second, in order to evaluate if the University of Coimbra (UC) Campus parking 
activities have potential to induce self-organization, as proposed by Ostrom in relation to some 
Common Pool resources, an inquiry to the Campus commuters is implemented. These data 
allow the analysis of UC Campus commuters travelling options and mobility decisions. 
Accordingly, various policy alternatives, theoretically founded but pragmatically oriented, are 
discussed. 
Keywords: Modal Split, Parking Policy, Sustainable Mobility, Tragedy of the Commons, 
University Campus. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
Ao acto de estacionar um automóvel está associada uma dada afectação de recursos de que 
decorrem elevados custos socioeconómicos [1]. Alguns destes custos podem ter uma tradução 
imediata (e.g., o impacto financeiro associado ao usufruto de um lugar de estacionamento 
pago), enquanto outros têm uma natureza diferente (e.g., o valor do tempo, o ruído e as 
emissões poluentes, a segurança, a equidade, etc.). Naturalmente, a generalidade destes 
custos tem tendência a agravar-se no caso de se verificarem níveis de saturação decorrentes 
de uma procura de lugares de estacionamento muito superior à oferta.  
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O congestionamento de tráfego e, com menor frequência, os problemas de estacionamento 
livre/gratuito têm mesmo sido apontados como exemplos de Tragédia dos Comuns90 da 
actualidade [9-17]. De uma forma simplificada, a ideia é a de que as estradas e/ou os lugares 
de estacionamento são muitas vezes encarados como um recurso de livre acesso, podendo 
cada automobilista usufruir de um conjunto de benefícios associados ao uso destas infra-
estruturas. No entanto, existindo um elevado número de utilizadores com o mesmo raciocínio 
surgem situações de congestionamento de tráfego e falta de estacionamento, numa situação 
análoga à do “pasto comum”. 
A este nível, importa notar que as soluções clássicas apontadas para resolver ou evitar a 
“tragédia” passam pela imposição de um pagamento aos utilizadores, ou pela privatização do 
recurso (aqui no sentido de regular o acesso), limitando, desta forma, a quantidade procurada e 
evitando a “sobre-exploração” do recurso. Porém, também se assinala que as objecções mais 
frequentemente apontadas a estas soluções têm passado por argumentos como: o de que 
aqueles que têm (historicamente) acesso ao recurso podem considerar que têm “direitos 
adquiridos” sobre a utilização dos mesmos, não podendo ser “arbitrariamente” excluídos da sua 
utilização; bem como o de que dificilmente se poderá convencer cada automobilista 
individualmente de que se deixar de utilizar o automóvel e, por sua vez, contribuir para haver 
menos automobilistas a utilizar a estrada/lugares de estacionamento, a sua situação (bem-
estar) poderá melhorar. Tais argumentos sugerem que a dimensão “política” do problema e 
respectiva solução poderá implicar o arrastamento e fracasso do inerente processo de diálogo 
e “negociação”. 
Assinale-se igualmente que outros autores, a exemplo de Ostrom et al. [14], não só discutem a 
apregoada “inevitabilidade” da tragédia, como questionam a necessidade de intervenção de 
autoridades externas, acrescentando que lidar com potenciais tragédias dos comuns é tarefa 
complexa e nunca concluída. De facto, e.g., Ostrom [13] argumenta que a “governação” dos 
recursos comuns é um processo adaptativo, que envolve múltiplos actores, a diversos níveis, 
em sistemas complexos e de difícil compreensão.  
Assim, com este trabalho pretendemos, em primeiro lugar, compreender se a problemática do 
tráfego e estacionamento no Pólo I da Universidade de Coimbra (UC) pode ou não ser 
tipificada no âmbito do que se convencionou designar por Tragédia dos Comuns. Em segundo 
lugar, e no caso de a conclusão ser afirmativa, procura-se fundamentar a discussão associada 
a possíveis soluções alternativas ao actual modelo, capazes de potenciar uma realidade mais 
sustentável e que melhore a qualidade de vida daqueles que frequentam esta área da cidade. 
Neste âmbito, importa notar que a Universidade de Coimbra é a instituição académica mais 
antiga do mundo lusófono e uma das mais antigas da Europa. Com uma vista panorâmica 
sobre o casario urbano e o Rio Mondego, o Pólo I da UC possui uma história que se confunde 
com o próprio passado da cidade e do país. Esta história está incorporada em cada um dos 
seus muitos edifícios que convivem diariamente com os milhares de automóveis que aí 
circulam. Adicionalmente, o Campus Universitário está actualmente num processo de 
candidatura à classificação de Património da Humanidade pela UNESCO, implicando, 
naturalmente, medidas de reestruturação desta área e da sua envolvência com esperadas 
implicações na reorganização do estacionamento de automóveis. Actualmente, um dos 
projectos que está pensado a este nível consiste na construção de um parque de 
estacionamento subterrâneo na área da Praça D. Dinis. Ao mesmo tempo, é assumido, tanto 
pela Reitoria da UC como pela Câmara Municipal de Coimbra, que a longo prazo será 
desejável a diminuição progressiva dos automóveis no espaço da Alta Universitária de 
Coimbra. 
Em suma, o espaço em estudo, quer pelo número de pessoas que aí se deslocam diariamente, 
quer pelo potencial turístico decorrente da sua história e dos seus edifícios, exige um 

                                                      
 
 
90 O termo Tragédia dos Comuns, introduzido por Hardin [8], tem as suas origens na partilha de um pasto por uma 
comunidade. A sua utilização acabou por se generalizar para descrever fenómenos de sobre-utilização de recursos 
detidos em comum (i.e., pelo “publico em geral” ou pelo governo), e que ocorrem devido a falhas na adequada 
definição de direitos de propriedade, significando que ninguém tem incentivo para conservar ou manter o recurso e 
todos têm incentivo a usar o recurso antes dos outros. De facto, como Shoup [17] argumenta, a Tragédia dos Comuns 
serve como um paradigma para situações em que as pessoas impõem “danos” sobre outras na perseguição dos seus 
próprios interesses e em que colectivamente ficariam melhor se pudessem restringir a sua actividade, mas ninguém 
ganha individualmente por se auto-restringir. 
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tratamento específico, i.e., embora a existência de um desequilíbrio entre a procura e a oferta 
de estacionamento seja evidente, as soluções propostas deverão respeitar as restrições 
mencionadas bem como as características do espaço envolvente, potenciando a atractividade 
e a sustentabilidade desta zona crítica da cidade. Não obstante estas especificidades 
associadas à sua aplicação local ao Pólo I da UC, admite-se que este trabalho possa 
igualmente contribuir para uma compreensão mais generalizada da problemática do 
estacionamento, que é hoje considerada como transversal a qualquer área metropolitana. 
Deste modo, depois de se abordar a problemática do tráfego e estacionamento no Pólo I da UC 
enquanto possível exemplo da descrita Tragédia dos Comuns, procurar-se-á analisar o 
potencial impacto de medidas dirigidas a evitar tal situação, em particular através da introdução 
de um preço no estacionamento dos automobilistas que actualmente estacionam no Campus91. 
Assim, em primeiro lugar procura-se caracterizar a oferta e a procura de estacionamento no 
Pólo I da UC (Secção 2). Em seguida apresenta-se o inquérito realizado, bem como a análise 
quantitativa das respostas obtidas (Secção 3). Na Secção 4 apresenta-se um modelo de 
regressão logística multinomial com o objectivo de analisar a reacção dos diferentes indivíduos 
à introdução de um preço no estacionamento. Em conformidade com estes contributos 
discutem-se algumas propostas de política, que sendo teoricamente sustentadas, exibem 
igualmente uma orientação pragmática. 
 
 

2. A OFERTA E A PROCURA DE ESTACIONAMENTO NA ALTA UNIVERSITÁRIA DE 
COIMBRA 

Nesta secção procura-se caracterizar, de forma sumária, a oferta e a procura de 
estacionamento no Pólo I da Universidade de Coimbra. Assim, para a caracterização da oferta 
procede-se à análise do tipo de lugar de estacionamento e correspondente contabilização do 
número disponível de cada tipo de lugar. Estes resultados são apresentados na primeira 
sub-secção. Por sua vez, a caracterização da procura requer uma análise mais detalhada, 
procurando identificar as horas de principal afluxo, assim como a identificação dos lugares mais 
procurados pelos automobilistas que procuram estacionar na área. Na segunda sub-secção é 
apresentada uma breve descrição da metodologia utilizada na aferição da procura de 
estacionamento, bem como dos resultados mais relevantes. Por fim, na sub-secção 3 
confrontam-se os resultados apresentados nas sub-secções que a precedem. 
 
2.1. OFERTA 
O estacionamento na área em estudo está organizado de forma diferenciada, existindo lugares 
gratuitos, de acesso condicionado a colaboradores da UC e lugares pagos. Os automobilistas 
recorrem igualmente ao estacionamento ilegal, que só de forma esporádica é reprimido pelas 
autoridades. Após uma análise cuidada do espaço em estudo (ver detalhes em Barata et al., 
2010), foi possível concluir que em relação ao total de lugares de estacionamento existentes: 
mais de 45% do estacionamento não tem qualquer tipo de regulação; o estacionamento 
condicionado aos trabalhadores da UC corresponde a 42% do total de lugares de 
estacionamento existentes; o número de lugares de estacionamento pagos tem um peso 
inferior a 10%; e o número de lugares condicionados a pessoas com mobilidade reduzida ou a 
entidades exteriores à UC corresponde a menos de 3%. 
Em suma, é possível verificar que uma grande percentagem dos lugares de estacionamento 
não tem qualquer tipo de regulação e que, inclusivamente, uma parte importante dos lugares 
de estacionamento efectivamente ocupados resulta de um comportamento ilegal por parte dos 
automobilistas. 
 
2.2. PROCURA 
A análise dos veículos que circulam e que estacionam no Campus (e a que comummente se 
associa a procura) revela-se algo mais complexa, pelo que se impõe a utilização de 
ferramentas empíricas capazes de explicar a procura de estacionamento. A ideia base é a de 
que o volume de veículos que entram e saem do Campus, associado a um modelo “racional” 
                                                      
 
 
91 O trabalho de investigação de que aqui se dá nota foi desenvolvido no âmbito da elaboração de uma dissertação 
integrada no Mestrado em Economia Local da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra [6]. 
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de ocupação de lugares de estacionamento, permite estimar quantos veículos estão em 
determinado momento a usufruir de cada um dos tipos de lugar de estacionamento; i.e. esta 
abordagem permite compreender o número de carros que estacionam no Campus em cada 
período de tempo e a forma como esta ocupação vai evoluindo ao longo do dia. Neste sentido, 
procedeu-se a um conjunto de contagens de entrada e saída de automóveis do Campus, com o 
objectivo de determinar qual o nível de entrada de automóveis, em que momento do tempo 
acontecia a saturação do estacionamento e quantos veículos mais continuavam a entrar no 
Pólo I à procura de estacionamento quando este já era relativamente escasso. A metodologia é 
descrita em Barata et al. [3].  
Procurando interpretar os principais resultados disponibilizados por este exercício de 
modelação, e tendo como referência as matrizes diárias que se apresentam no Anexo 3, 
apura-se que os lugares de estacionamento “livres e gratuitos” atingem a saturação entre as 
8:20 e as 8:30 à segunda e sexta-feira, e entre as 8:40 e as 8:50 à terça e quinta-feira. Na 
quarta-feira, a saturação destes lugares ocorre entre as 8:30 e as 8:40. O estacionamento 
“ilegal” atinge a saturação à segunda e sexta-feira entre as 8:50 e as 9:00 e à terça-feira no 
período entre as 9:40 e as 9:50. À quarta-feira estes lugares encontram-se saturados entre as 
9:00 e as 9:10, enquanto à quinta-feira o limite é atingido entre as 9:10 e as 9:20. Por fim, à 
terça-feira o estacionamento “pago” não é totalmente preenchido, sendo que à segunda e 
sexta-feira estes lugares atingem a saturação entre as 9:00 e as 9:10. Na quarta-feira a 
saturação destes lugares de estacionamento ocorre entre as 9:30 e as 9:40, enquanto à quinta-
feira estes lugares estão saturados entre as 9:40 e as 9:50. Por sua vez, os lugares de acesso 
condicionado aos colaboradores da UC não se encontram saturados até às 10:00.  
 
2.3. CONFRONTO OFERTA – PROCURA 
O exercício de modelação realizado demonstra que a capacidade de estacionamento é 
insuficiente para absorver a actual procura, i.e., o estacionamento no Campus encontra-se 
sobrelotado. Efectivamente, no que respeita aos lugares de estacionamento que não tem 
qualquer espécie de regulação, a competição dos automobilistas por um lugar de 
estacionamento leva-os a despender tempo e combustível, a congestionar o tráfego, a poluir 
enquanto andam à procura do estacionamento, e depois de encontrarem um lugar de 
estacionamento não têm qualquer incentivo para “economizar” na duração desse 
estacionamento. 
Em consequência, pode concluir-se que a ocupação do espaço público decorrente dos 
automóveis estacionados e daqueles que circulam à procura de um lugar induz custos que são 
suportados tanto pelos automobilistas, como pela sociedade. Os automobilistas suportam os 
custos associados, e.g., à manutenção do motor em funcionamento, à distância adicional 
percorrida ou ao tempo despendido com a procura de estacionamento. Por outro lado, as 
consequências para a sociedade podem ser sentidas, e.g., ao nível da qualidade do ar, da 
degradação dos edifícios e da deterioração da “imagem” associada a este espaço, o que é 
particularmente relevante no contexto das características históricas e arquitectónicas do Pólo I 
da UC. 
Em suma, a realidade é que, não só muitas (demasiadas) pessoas têm pretendido utilizar um 
recurso que é escasso e de acesso livre, como esses automobilistas vêm demonstrando não 
apreender que a auto-restrição individual possa produzir ganhos perceptíveis a longo-prazo. 
Em conformidade, verificam-se as condições (enunciadas por Ostrom e Ostrom, 1977: 157-
158; apud. [9]) para poder considerar-se que o estacionamento gratuito (não regulado) no Pólo 
I da UC se apresenta como um possível exemplo de Tragédia dos Comuns. 
No entanto, e ainda que o tráfego e estacionamento no Pólo I da UC se possa configurar como 
um caso clássico de Tragédia dos Comuns, é nossa convicção que a gestão do problema não 
poderá seguir “receitas padrão”, mas terá necessariamente que ser “formatada” em função das 
especificidades e contexto deste espaço e respectivos utilizadores. 
Deste modo, e com o objectivo de poder contribuir para um melhor suporte a eventuais 
medidas com o intuito de evitar que se caminhe para um resultado “trágico”, importa 
compreender as restrições e motivações inerentes às deslocações pendulares de estudantes e 
colaboradores da UC. Para o efeito, a análise efectuada nesta secção será complementada, na 
secção seguinte, com uma análise através da realização de um inquérito. 
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3. CARACTERIZAÇÃO E RESULTADOS DO INQUÉRITO  

Nesta secção procede-se à apresentação da fundamentação associada ao processo de 
construção e aplicação do inquérito. Assim, começar-se-á pela apresentação dos objectivos 
que estiveram associados à inclusão de cada uma das perguntas, bem como à divisão e 
ordenação assumida no inquérito. Adicionalmente, são referidos os procedimentos realizados 
no sentido de assegurar, simultaneamente, a qualidade da amostra obtida e a informação 
desejável para um tratamento satisfatório dos dados.  
Entre os objectivos subjacentes ao inquérito realizado conta-se a caracterização 
socioeconómica dos indivíduos92 que se deslocam para o Pólo I da UC, bem como a avaliação 
das opções associadas às suas deslocações. Mas importa destacar que se pretende 
igualmente promover uma abordagem que extravase a simples caracterização socioeconómica 
da população alvo ou a “origem-destino” das deslocações observadas, i.e., que adicionalmente 
permita a obtenção de informações de natureza qualitativa, e.g., as que exploram os conceitos 
económicos de Disponibilidade para Pagar (do inglês Willingness To Pay - WTP) e 
Disponibilidade para Aceitar (Willingness to Accept - WTA). Simultaneamente, é relevante que 
este exercício possa aproveitar, e testar para a realidade em análise, alguns dos pressupostos 
que têm estado na base de trabalhos científicos recentes referentes à temática do 
estacionamento em Pólos Universitários (e.g.: [2-4-11-16-18]). 
 
3.1. CARACTERIZAÇÃO 
Neste sentido, o inquérito avalia um total de 68 variáveis, organizadas em dois grupos distintos, 
um relativo a características de mobilidade e outro a características do indivíduo.  
Assim, no primeiro grupo de questões, foram incluídas questões relativas ao número de 
deslocações semanais ao Campus, ao horário de chegada em cada dia, ao número de 
utilizações de transportes públicos no último mês, bem como ao meio de transporte mais 
utilizado. A segunda secção deste grupo é de resposta exclusiva para os utilizadores de 
automóvel, em que com a pergunta inicial se pretende determinar se as pessoas que se 
deslocam para o Campus de automóvel o fazem como condutores ou passageiros. Procuram-
se igualmente avaliar as características da deslocação por automóvel em termos de custos 
directos, conforto, velocidade, autonomia e a possibilidade de conciliar o meio de transporte 
utilizado com as restrições profissionais e familiares, sendo para o efeito realizadas 10 
questões. As perguntas subsequentes, tendo como referência Watters et al. (2006), pretendem 
elucidar acerca dos gastos (semanais) com estacionamento, do tempo despendido para 
encontrar estacionamento e do tempo/distância (em média) gasto no percurso entre o local de 
estacionamento e o local de trabalho/estudo. Em seguida, os automobilistas são questionados 
sobre quanto estariam dispostos a pagar para ter estacionamento garantido no Campus e, (por 
hipótese ou não) no caso de disporem de um lugar reservado, quanto estariam dispostos a 
receber como compensação para abdicarem desse direito. A derradeira pergunta desta secção 
está igualmente relacionada com o conceito de Disponibilidade para Aceitar, sendo o inquirido 
convidado a responder sobre a percentagem do valor de um livre-trânsito nos transportes 
urbanos que estaria disposto a receber como contrapartida de abdicar do uso do automóvel 
nas deslocações para o Campus.  
Seguidamente, existe uma secção de perguntas destinadas aos utilizadores de transportes 
públicos. A primeira visa determinar o título de transporte utilizado. A segunda tem como 
objectivo compreender como classificam o serviço de transportes públicos nas imediações do 
Campus. A terceira e a quarta procuram determinar a duração média da deslocação entre a 
sua residência e o Campus, bem como a linha utilizada. As duas perguntas seguintes incluem 
um conjunto de afirmações (semelhantes às formuladas aos utilizadores de automóvel) sobre o 
que pensam das diferentes características do transporte individual e relativamente ao que 
consideram que deveria ser melhorado no serviço de transportes públicos. 
O segundo grupo de questões, intitulado “Características do Indivíduo”, inclui essencialmente 
perguntas de natureza descritiva do indivíduo, como o género, as habilitações literárias, o 
rendimento líquido do agregado familiar, os gastos mensais em deslocações para o Campus, o 
                                                      
 
 
92 As questões associadas à caracterização socioeconómica dos indivíduos que se deslocam para a UC são 
semelhantes às adoptadas em Watters et al. [19] e Nicolas et al. [12]. 
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número de pessoas do agregado familiar, a posse (ou não) de automóvel, a zona da cidade 
onde vive e a ligação à Universidade de Coimbra (distinguindo-se entre estudantes de 1º ciclo, 
de 2º ou 3º ciclo, colaboradores docentes e não docentes, ou ausência de qualquer vínculo de 
ligação à UC).  
Antes de se proceder à recolha do inquérito foi realizado um teste de controlo com o fito de 
aferir a qualidade do inquérito. Seguidamente, a recolha dos inquéritos foi realizada nas 
instalações do Campus, alternando diariamente entre a manhã e a tarde, num período que se 
estendeu durante cerca de uma semana e meia.  
 
3.2. RESULTADOS 
Em termos de ligação à UC, importa destacar que 49,5 % dos inquiridos são estudantes de 
licenciatura, 22,2% são estudantes de pós-graduação (2º e 3º ciclos de Bolonha), 16,7% são 
colaboradores não-docentes e 7,9% são colaboradores docentes. 42,4% da população 
inquirida é do género masculino e 57,6% do feminino. Em termos etários, 19,4% têm menos de 
21 anos, 34,6% têm entre 21 e 24 anos, 27,6% entre 25 e 34 anos, 11,5% entre 26 e 35 anos e 
6,9% têm mais de 45 anos.  
Do total dos inquiridos cerca de 53% possuem automóvel. Em termos da regularidade com que 
se deslocam ao Campus por semana, 75,6% desloca-se 5 ou mais dias, 14,7% 4 dias e os 
restantes 9,7% deslocam-se 3 ou menos dias até ao Campus. Uma percentagem expressiva 
dos inquiridos (39,4%) declara viver a menos de 2 quilómetros do Campus, enquanto uma 
proporção ligeiramente inferior (30,6%) vive no raio de 2 a 6 quilómetros. Por seu turno, a 
percentagem de inquiridos que se desloca mais de 10 quilómetros é de 20,3%, sendo que uma 
parte significativa destes (cerca de 63,5%) tem que se deslocar mais de 15 quilómetros. Assim, 
cerca de 88,3% dos inquiridos indica ser proveniente do concelho. Em termos de repartição 
modal, 41,5% afirma deslocar-se preferencialmente “a pé” para o Campus, 32,3% de 
automóvel, 25,3% de transportes públicos e 0,9% de mota.  
Em termos de satisfação, importa destacar que 79,7% dos automobilistas se afirmam “muito 
insatisfeitos” ou “insatisfeitos” com a disponibilidade de estacionamento e 58,6% com a fluidez 
de trânsito. Por sua vez, dos utilizadores de transportes públicos apenas 25,9% afirmam estar 
“muito insatisfeitos” ou “insatisfeitos” com as características deste serviço nas suas 
deslocações para a Alta Universitária. Em suma, os dados recolhidos demonstram uma 
diferença substancial de satisfação associada à opção realizada em termos de utilização 
modal.  
No que concerne à Disponibilidade a Pagar verificou-se que apenas 25% recusariam pagar 
para possuir estacionamento garantido na UC. Em sentido contrário, 35,7% estariam 
disponíveis a pagar até um máximo de 1 €/dia, 28,6% entre 1 e 2€/dia e 10,7% até 5€/dia. Este 
facto, está naturalmente associado aos valores de (in)satisfação observados. No entanto, a 
ausência de um mercado de estacionamento numa parte significativa dos lugares disponíveis 
inviabiliza que esta disponibilidade a pagar se transforme em possibilidade de pagar. 
É igualmente possível avaliar a atitude dos inquiridos no que concerne à disponibilidade para 
aceitar/receber uma quantia monetária em troca de abdicarem de estacionar no Campus, 
tendo-se observado que 57,2% dos indivíduos estão dispostos a abdicar do uso do automóvel 
em troca de uma quantia monetária. Destes, 21,9% abdicariam do uso do carro em troca de um 
retorno “até 1€/dia”, enquanto 31,3% só o fariam se recebessem um valor superior a “5€/dia”. 
Em suma, verifica-se uma disponibilidade a receber significativamente superior à 
disponibilidade a pagar. Este enviesamento reside na maior disponibilidade natural dos 
indivíduos para receber (uma quantia monetária) do que para a pagar e de à resposta dos 
inquiridos estar associado o risco de comportamento estratégico [5]. 
A questão seguinte procura esbater este efeito, uma vez que os respondentes, em vez de 
serem confrontados com um hipotético retorno em termos de um determinado valor monetário, 
são colocados perante um eventual abatimento no preço do passe de transporte público. 
Assim, quando confrontados com a Disponibilidade para Aceitar uma percentagem do valor do 
título de livre-trânsito no sistema de transportes, 26,4% dos automobilistas afirmam que não 
deixariam de utilizar o automóvel em troca de contrapartida no título de transporte; porém, 
mediante o pagamento pelas entidades responsáveis de um máximo de 50% do passe, cerca 
de metade dos automobilistas manifestaram-se dispostos a abdicar de utilizar o automóvel nas 
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suas deslocações para o Campus93. Deste modo, comparando os resultados relativos às duas 
questões associadas à Disponibilidade para Aceitar, observa-se que a política compensatória 
de subsidiação dos transportes públicos surge como mais eficaz que as compensações através 
de transferências monetárias.  
Em suma, as condicionantes que resultam no elevado nível de insatisfação dos automobilistas 
conduzem a uma disponibilidade generalizada para, perante modificações no modelo em vigor, 
se proceder, através do preço, a um ajustamento do bem-estar associado ao meio de 
transporte utilizado nas deslocações para o Campus. Neste sentido, é ainda possível concluir 
que os transportes públicos se assumem como um substituto capaz e amplamente aceite para 
contrabalançar com o uso excessivo do automóvel. 
Deste modo, interessa analisar com maior profundidade o potencial de alteração dos 
comportamentos face à eventual introdução de um preço no estacionamento que é 
presentemente de acesso gratuito. Para o efeito, na Secção 4 apresenta-se e analisam-se os 
resultados de um modelo de regressão logística multinomial. 
 
 

4. MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA MULTINOMIAL 
Nesta secção pretende-se analisar a reacção dos indivíduos à eventual regulação dos espaços 
de estacionamento através da introdução de um preço de estacionamento (por parte das 
entidades responsáveis pelo espaço em estudo). Assim, procede-se à elaboração de um 
modelo de regressão logística multinomial, no sentido de prever o comportamento dos 
diferentes grupos de automobilistas. A natureza das variáveis (ordinais e nominais) incluídas 
neste exercício explica a opção por este tipo de modelos [15]. Por outro lado, o objectivo de 
limitar o número de parâmetros para explicar adequadamente os dados, procura atender aos 
princípios enumerados por Lawal [10]. 
Para permitir maiores níveis de significância e a inserção de variáveis para explicar diferentes 
realidades, a definição do modelo envolveu uma recodificação das variáveis. Estes 
procedimentos foram implementados no quadro de um processo iterativo em que foram sendo 
suprimidas as variáveis que, para as hipóteses consideradas, se concluiu que não 
apresentavam significância. A variável dependente “disponibilidade a pagar para possuir um 
estacionamento reservado” foi recodificada em 3 categorias: nada (25,0%), até 1€/dia (35,7%) 
e mais de 1€/dia (38,3%). Das variáveis independentes seleccionadas, a variável, “ligação à 
UC” passou a assumir as categorias: “Estudante” (44,3%) e “Colaborador” (55,7%); a variável 
“Rendimento per capita” passou a distinguir entre “Rendimento de menos de 1000 €/mês” 
(69,5%) e “Rendimento mais de 1000 €/mês” (30,4%); e a variável “Distância entre a 
Residência e a UC” passou a discriminar entre “Menos de 6 Km” (45,7%) e “Mais de 6 km” 
(54,3%). Finalmente, as variáveis “Género”, dividida entre “Masculino” (40,1%) e “Feminino” 
(59,9%), e “Usou Transportes Públicos no último mês”, dividida entre “Não” (71,4%) e “Sim” 
(28,6%), não foram sujeitas a qualquer recodificação. 
Foram realizados vários testes para aquilatar da adequação do modelo aos dados, bem como 
da correspondente capacidade preditiva, tendo em conta a significância das variáveis incluídas. 
Assim, como sugerido por Garson [7], para avaliar a significância global do modelo, procedeu-
se ao “teste de qui-quadrado”. Os valores obtidos confirmaram a validade do modelo. Para 
verificar se cada uma das variáveis é significante per si e qual o respectivo grau de 
hierarquização em termos de contribuição para a explicação da variável dependente, utilizou-se 
o teste do rácio de verosimilhança. Os resultados deste teste demonstram que todas as 
variáveis são significativas e devem ser incluídas no modelo, sendo a mais importante o 
“Género”, seguida da “distância entre a residência e a UC”, do “Rendimento per capita”, o facto 
de “ter usado transportes públicos no decorrer do último mês” e, por fim, a “ligação à UC”. Para 
reforçar a conclusão em favor da validade do modelo, deve acrescentar-se que o resultado 
para o Pseudo R-Square de Nagelkerke foi de 0,651.  
Por seu turno, o resultado relativo à percentagem global de capacidade de previsão do modelo 
é de 63,6%, distribuídos quase uniformemente pelas três categorias da variável dependente, 
respectivamente “nada” (64,3%), “até 1€/dia” (65,0%) e “mais de 1€/dia” (61,9%). 

                                                      
 
 
93 Importa salientar que dividindo o valor máximo de um passe (35€) pelo número máximo de dias úteis num mês (23), 
o valor obtido é de 1,52€/dia (valores actuais à data da realização deste trabalho). 
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Em seguida, na Tabela 1 apresenta os principais resultados do modelo estimado, que 
considera como categoria de referência para a variável dependente os indivíduos que 
rejeitaram a possibilidade de pagar para ter estacionamento reservado na Alta Universitária. 
Desta forma, admite-se que a eventual introdução da intervenção em estudo, implicaria que 
estes indivíduos ou passariam a utilizar transportes públicos ou então optariam por estacionar 
em locais mais distantes do Centro histórico, i.e., onde não seja cobrado um preço pelo 
estacionamento.  

 
Tabela 1 - Parâmetros estimados do Modelo 

Disponibilidade a pagar 
para ter estacionamento 
reservado 

B Desvio-
padrão Wald df Sig. Exp(B) 

95% do Intervalo de 
Confiança Exp(B) 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Até 1 € 

Intercepção 3,203 0,413 60,092 1 0,000    
Masculino -2,764 0,264 109,443 1 0,000 0,063 0,038 0,106 
Feminino 0 . . 0 . . . . 
Não usou TP ,415 0,293 1,997 1 0,158 1,514 0,852 2,691 
Usou TP 0 . . 0 . . . . 
Menos de 6 Km -,644 0,265 5,926 1 0,015 0,525 0,313 0,882 
Mais de 6 Km 0 . . 0 . . . . 
Estudante -,890 0,253 12,398 1 0,000 0,411 0,250 0,674 
Colaborador 0 . . 0 . . . . 
Rend < 1000 
€/mês -1,366 0,298 21,059 1 0,000 0,255 0,142 0,457 

Rend per capita ≥ 
1000 0 . . 0 . . . . 

Mais de 
1 € 

Intercepção 1,156 0,438 6,971 1 0,008    
Masculino -2,509 0,270 86,545 1 0,000 0,081 0,048 0,138 
Feminino 0 . . 0 . . . . 
Não usou TP 1,709 0,338 25,525 1 0,000 5,523 2,846 10,718 
Usou TP 0 . . 0 . . . . 
Menos de 6 Km 1,210 0,253 22,819 1 0,000 3,354 2,041 5,511 
Mais de 6 Km 0 . . 0 . . . . 
Estudante -,966 0,257 14,140 1 0,000 0,381 0,230 0,630 
Colaborador 0 . . 0 . . . . 
Rend < 1000 
€/mês -1,319 0,301 19,277 1 0,000 0,267 0,148 0,482 

Rend per capita ≥ 
1000 0 . . 0 . . . . 

 
Os resultados apresentados na Tabela 1 podem ser interpretados em termos de probabilidades 
(odds-ratio) dos indivíduos estarem dispostos a aceitar pagar para possuírem um lugar de 
estacionamento reservado no Pólo I da UC. Assim, quando todas as outras variáveis são 
controladas, a probabilidade de pagar até 1€/dia, em relação a não pagar é, para os homens, 
0,063 vezes inferior à das mulheres. Ao mesmo tempo, quem habita a menos de 6 km do 
Campus tem uma probabilidade de estar disponível a pagar até 1 €/dia correspondente a 0,525 
vezes quando comparada com a que corresponde a quem mora a mais de 6 km. Por seu turno, 
os estudantes revelam uma probabilidade de pagar até 1 €/dia equivalente a 0,411 vezes em 
relação aos colaboradores da Universidade. Por fim, os indivíduos com um rendimento per 
capita inferior têm uma disponibilidade para pagaram até 1€/dia de 0,255 vezes em relação a 
quem tem um salário mais alto. 
No que concerne à probabilidade de pagar mais de 1€/dia, em relação a quem não paga, a 
tendência do comportamento nas variáveis “Género”, “ligação à UC” e “rendimento per capita” 
mantém-se. No entanto, em relação à probabilidade de ter uma disponibilidade a pagar 
superior a 1€/dia, os resultados evidenciam que quem vive a menos de 6 km tem uma maior 
disponibilidade para pagar até 1 €/dia do que quem vive a mais de 6 km. Admite-se que este 
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resultado possa revelar alguma inelasticidade dos que vivem mais perto de abdicarem de levar 
o automóvel e modificarem o seu comportamento. A variável “Usou Transporte Público no 
último mês”, que se revelou não significativa para a categoria de “Até 1 €/dia”, assume agora 
significância estatística, concluindo-se que quem não usou transportes públicos tem uma 
probabilidade de possuir uma disponibilidade a pagar mais de 1 €/dia 2,846 vezes superior a 
quem usou transportes públicos no decorrer do último mês. 
Em contrapartida, é possível inferir que os indivíduos que declaram não aceitar pagar para 
possuírem estacionamento no Campus são maioritariamente indivíduos do sexo masculino, 
estudantes e com um “Rendimento per capita” menor. Estes valores são destacados quando se 
avalia o modelo alterando a categoria de referência da variável dependente. 
Em suma, é possível compreender que uma eventual medida de introdução de um preço ao 
estacionamento gerará efeitos distintos consoante os automobilistas em causa; e.g., enquanto 
os automobilistas do género masculino e os estudantes optarão por não levar o carro para o 
perímetro do Campus Universitário, as automobilistas do sexo feminino e os colaboradores da 
UC estarão mais disponíveis para pagar pela ocupação de um lugar de estacionamento. 
 
 

5. CONCLUSÃO 
A realização deste trabalho assumiu como primeiro objectivo a caracterização do problema do 
estacionamento no Campus Universitário do Pólo I da UC na óptica da Tragédia dos Comuns. 
Tendo-se concluído pela afirmativa, o segundo objectivo centrou-se na análise da 
(in)evitabilidade da mesma, nomeadamente procurando fundamentar a discussão associada a 
possíveis soluções alternativas ao actual modelo. 
De facto, a análise da procura e da oferta no Pólo I da UC veio demonstrar que a capacidade 
de estacionamento é insuficiente para absorver a actual procura. Adicionalmente, através da 
análise dos comportamentos associados ao estacionamento, é possível concluir que não é 
expectável que os automobilistas venham a, individualmente, auto-restringir a sua procura de 
estacionamento (passando a viajar em transportes públicos), uma vez que não percepcionam 
os ganhos a longo-prazo.  
Assim, foi possível assinalar que um dos motivos para as práticas pouco sustentáveis que 
decorrem deste modelo reside na ausência de regulação económica, i.e., a análise conclui que 
o preço do estacionamento não pondera os custos (privados e sociais) que lhe estão 
associados, sendo que 45% dos lugares são mesmo gratuitos. Tal pode contribuir para explicar 
os níveis de insatisfação manifestados pelos próprios utilizadores do automóvel. De facto, 
tendo como base os inquéritos recolhidos, cerca de 87% dos automobilistas afirmam não estar 
satisfeitos com a disponibilidade de estacionamento no Campus.  
Notavelmente, acredita-se que a insatisfação associada aos elevados custos (directos e 
indirectos) poderá ajudar a explicar a existência de uma significativa disponibilidade em 
colaborar para a resolução dos problemas existentes. De facto, de acordo com o inquérito 
realizado, cerca de 73,6% dos automobilistas afirmaram-se dispostos a abdicar de utilizar o 
automóvel nas deslocações para o Pólo I da UC se as autoridades subsidiassem uma parte do 
valor do passe para acesso ilimitado aos serviços de transporte municipalizados. Admite-se 
pois que uma definição adequada do preço do estacionamento deverá contribuir para reduzir a 
atractividade do uso do automóvel, levando os automobilistas a ponderar a utilização de outros 
meios de transporte mais sustentáveis. Simultaneamente, as receitas provenientes de uma 
adequada regulação do estacionamento poderão contribuir para reforçar a promoção dos 
transportes públicos, quer por via da redução do custo da sua utilização, quer da melhoria da 
qualidade do próprio serviço. 
Deste modo, e através da análise do modelo de regressão logística multinomial, foi possível 
compreender que a introdução de um preço pelo estacionamento poderá contribuir para a 
implementação de um modelo mais sustentável. De facto, por um lado, há indivíduos (e.g. 
homens, estudantes e com rendimentos mais baixos) que admitem não estar dispostos a 
pagar, e que deixarão de estacionar naquela área ou passarão a usar transportes públicos. Por 
outro lado, há indivíduos que estão dispostos a pagar por usufruir de um lugar de 
estacionamento e assim (por via indirecta) contribuir para financiar outros meios de transporte 
que sirvam a área em estudo. 
Neste sentido, os resultados obtidos reforçam a necessidade, bem como a oportunidade, de 
implementar políticas integradas de gestão de transportes e do estacionamento que assegurem 
um uso mais racional dos espaços disponíveis, gerindo de modo equilibrado a oferta e a 
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procura, de forma a evitar uma situação típica de Tragédia dos Comuns. Nesse sentido, as 
estratégias e instrumentos a utilizar devem igualmente ter por referência a importância de 
incorporar a totalidade dos custos (privados e sociais) associados à utilização do automóvel, 
bem como proporcionar condições para que modos alternativos de transporte se tornem mais 
atractivos. 
Importa igualmente assinalar que os impactos decorrentes das políticas de gestão da procura 
de transportes extravasam o próprio mercado de transportes. Por exemplo, neste contexto, 
deve ter-se em conta que as Universidades, enquanto instituições formadoras dos quadros 
mais qualificados do País, têm deveres acrescidos de minimizar as externalidades negativas 
que lhe estão associadas, sendo que tal deverá permitir criar as condições para reduzir os seus 
próprios custos (e.g., redução de custos associados a infra-estruturas de estacionamento, 
maior disponibilidade de terreno, menor deterioração dos edifícios) mas também para 
consciencializar os estudantes e colaboradores a terem hábitos mais eficientes e sustentáveis 
ao longo da vida. 
No quadro da candidatura do Pólo I a Património da Humanidade pela UNESCO, esta 
discussão poderá assumir uma relevância ainda mais crítica. Ou seja, apesar das dificuldades 
que naturalmente acompanham a introdução das medidas aqui discutidas, acredita-se que os 
benefícios líquidos que se poderiam retirar da assumpção pela Cidade e pela Universidade de 
um papel de vanguarda na implementação de projectos sustentáveis e promotores de uma 
melhor qualidade de vida poderiam ser muito significativos. Por último não pode deixar de se 
salientar que o processo de decisão política deverá ter em conta a interdisciplinaridade a que a 
construção de uma solução alternativa para esta zona da cidade obriga, ou seja, sendo o 
estacionamento no Pólo I da UC um problema que poderá ser classificado como de Tragédia 
dos Comuns, as estratégias para o enfrentar devem ser encaradas como uma “Causa Comum”, 
em que todos os utilizadores do espaço se devem envolver, quer porque são parte do 
problema, quer porque terão que ser parte da solução. 
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RESUMEN 
En la localidad de Sumapaz, ruralidad de la ciudad de Bogotá, existen comunidades 
campesinas caracterizadas por producción agropecuaria a baja escala, con bajos niveles de 
tecnología en unidades productivas donde la familia es la base de la organización del trabajo. 
Como característica representativa, se encuentra el conflicto en torno a la tenencia, uso y 
vocación de la tierra; pues el hecho de habitar en el páramo más grande del mundo y fuente 
hídrica principal para el país, hace que la comunidad campesina se enfrente a restricciones e 
intereses ambientales y políticos, que limitan sus actividades productivas y comerciales; así la 
defensa del territorio se convierte en su principal interés. 
Este trabajo además de realizar la descripción de las características y problemáticas de la 
economía campesina de la localidad, describe el proceso de implementación de Centros de 
Gestión Veredal CGV, proceso que contempla la consolidación de un trabajo comunitario en 
donde se fortalezcan las redes sociales, se generen espacios de discusión y búsqueda de 
alternativas de solución a sus problemáticas territoriales y productivas, se brinde capacitación, 
se pueda acceder a la información productiva y comercial como base para la organización y la 
planeación de la producción y  adicionalmente se rescate y fomente las actividades culturales. 
El trabajo de los Centros de Gestión Veredal CGV se plantea como una alternativa de 
participación activa de la comunidad en la generación de procesos de empoderamiento y 
definición de  líneas de desarrollo  acordes con las características y las necesidades del 
territorio y de sus pobladores. 
PALABRAS CLAVE: Centros de Gestión Veredal, Páramo Sumapaz, participación campesina, 
conservación medio ambiente, producción agrícola sostenible. 
 
 
INTRODUCCION 
Para hacer la introducción a este trabajo, como primera medida se harán algunas aclaraciones 
conceptuales a los que significa CGV, ya que es un concepto nuevo que no es claro para todos 
los participantes de este evento. 
El Centro de Gestión Veredal –CGV- es un concepto que ha venido consolidando el trabajo de 
conformación de Agroredes en la localidad de Sumapaz, que sin embargo fue planteado 
inicialmente por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en el marco del Plan 
Maestro de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá –PMASAB.  
Los CGV desde el PMASAB son definidos como centros de apoyo para el manejo de 
información directa y permanente y para la gestión básica de la producción agropecuaria de las 
fincas que hagan uso de los servicios que ofrece el PMASAB en la vereda y/o vecindad, por lo 
tanto son considerados como un elemento fundamental y estratégico dentro del trabajo de 
organización y articulación de los actores rurales vinculados con la política alimentaria de la 
ciudad. La propuesta planteada por la Universidad Nacional de Colombia y el Grupo de 
Investigación en Gestión y Desarrollo Rural  fue la que se trabajó en la Localidad de Sumapaz.  
El territorio es un elemento fundamental dentro de los CGV, pues al ser este el espacio en el 
cual las comunidades campesinas se establecen y desarrollan, se convierte en un 
determinante de las actividades productivas y de las relaciones sociales establecidas por la 
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comunidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el territorio es la base para la generación de 
procesos de planeación, organización y gestión en comunidades campesinas ya que son 
comunidades que debido a las características de su actividad productiva tienen una concepción 
de pertenencia y de referencia social y de organización del territorio que generalmente se basa 
en la vereda como núcleo social de acción, de vecindad y por tanto de organización. 
La vereda la podemos entender como un espacio territorial de organización de las zonas 
rurales en cada municipio, que tienen unos límites definidos, normalmente geográficos como 
ríos, montañas o carreteras, y que sirven como referente de identificación de los habitantes allí 
incluidos, pero que además funcionan como referente para la implementación de políticas. En 
un municipio pueden existir varias veredas, a las cuales se identifican y apoyan claramente. En 
estos territorios habitan y trabajan las familias campesinas, economías que son la base de 
desarrollo de estos territorios. 
Así, el otro concepto fundamental dentro de los CGV, es el de economías campesinas ya que 
no son solamente un factor de referencia cultural sino que representan el 70% de la producción 
de alimentos del país, por lo tanto pese a que se han considerado economías ineficientes han 
demostrado que a pesar de tener lógicas productivas diferentes no lo son, mejor aún, son 
economías excluidas de los modelos productivos y comerciales predominantes. Por lo tanto, no 
se trata de transformar la lógica de estas comunidades a lógicas empresariales sino de buscar 
alternativas que les permitan desarrollarse de forma autónoma acorde a sus realidades, 
aprovechando sus potencialidades y fortaleciendo sus lazos de vecindad. 
La organización de las comunidades campesinas en torno al territorio, su vecindad espacial, 
productiva y comercial, y sus capacidades de gestión, podrían conducir a la generación de 
procesos de desarrollo integrales donde se promueva la participación activa de los integrantes 
de la comunidad, con lo que se lograría mayor capacidad de negociación y de captación de 
recursos, lo cual se traduciría en una menor vulnerabilidad del campesinado frente a los 
actuales modelos comerciales y económicos. Por lo tanto el punto central es encontrar las 
estrategias de trabajo que permitan a las organizaciones generar procesos de desarrollo 
comunitario. 
Un CGV debe responder a procesos organizacionales necesarios para hacer menos 
vulnerables a las comunidades campesinas, por lo tanto de manera general podemos definirlo 
como ‘Un espacio asequible en el territorio, en el cual la comunidad identifica problemas y 
necesidades y propone acciones coordinadas en pro del mejoramiento de sus realidades 
productivas y comerciales, que son en gran parte la base de los ingresos y del bienestar de las 
comunidades campesinas’. 
La propuesta expresada en este documento plantea una visión de CGV que trasciende el 
establecimiento de una infraestructura donde se lleven a cabo funciones productivas y 
comerciales determinadas, para ser un espacio en el que además, se fortalezcan los lazos 
sociales de la comunidad generando así procesos de construcción colectiva donde se 
identifiquen problemáticas y se planteen soluciones pertinentes a las condiciones sociales y del 
territorio.  
Lo anterior no significa que la infraestructura y los servicios sean aspectos de menor 
importancia en un CGV, mejor aún se plantean como un consecuencia, pues la infraestructura 
debe ser un resultado del proceso participativo de la comunidad y de esta manera lograr que el 
CGV sea el punto en el cual se articulen las necesidades comunitarias y los servicios que las 
instituciones de carácter público y privado puedan ofrecer en respuesta a los procesos 
construidos al interior de la comunidad. 
Con base en lo anterior un CGV, debe incluir actividades que la comunidad considere 
necesarias, comprendiendo dentro de éstas actividades procesos de acopio, selección, 
asistencia técnica, provisión de insumos, comercialización, información y transformación, entre 
otras. Estas actividades deben salir del sentir comunitario y las propuestas conceptuales y 
metodológicas deben ajustarse a cada caso particular, teniendo presente las experiencias en 
las que la comunidad ha logrado generar procesos sostenibles en la medida que las 
propuestas son ajustadas a sus condiciones. 
Función de los Centros de Gestión Veredal  
Para que los CGV puedan servir a las organizaciones como una estrategia de consolidación y 
cambio cultural en cuanto a su organización y participación para la obtención de mejores 
resultados en sus actividades productivas y comerciales, los CGV deben cumplir con funciones 
establecidas de acuerdo a las necesidades y nivel de avance de la organización. 
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En principio el CGV debe brindar espacios para la identificación de las problemáticas 
productivas y comerciales y el planteamiento de estrategias de acción. Sin embargo para que 
la comunidad vinculada a la organización pueda identificar adecuadamente sus problemáticas y 
llevar a cabo las estrategias propuestas, es necesario que las organizaciones responsables del 
CGV desarrollen capacidades de gestión, administración, planeación, organización y adquieran 
conocimientos que les permitan ser propositivos en la adecuación de sus sistemas productivos 
a la realidad ambiental de la localidad y a sus posibilidades de comercialización. El desarrollo 
de estas habilidades y conocimientos requiere que el CGV brinde opciones de capacitación y 
que además brinde servicios de información, infraestructura, comercialización y apoyo técnico 
a los sistemas productivos; es decir que en general se convierta en un canalizador de los 
recursos ofrecidos por las instituciones que actúan en el territorio y un gestor de los recursos 
que estas no pueden ofrecer. 
Función de identificación de problemáticas y estrategias de acción 
Como se ha venido mencionado a lo largo de este documento, el CGV se basa en las 
características en común en cuanto al territorio y los intereses productivos y comerciales de la 
comunidad que conforma la organización, por lo tanto su función es estar retroalimentando y 
validando la información de la comunidad, de las actividades productivas y comerciales y de las 
normas y políticas formuladas para el territorio, información que servirá en la generación de 
espacios de discusión y concertación de la situación encontrada y las actividades requeridas 
para mantener el buen desarrollo de sus actividades como CGV. 
Si el CGV no está al tanto de las transformaciones del territorio ni genera los espacios para una 
concertación y establecimiento de compromisos colectivos, las acciones de la organización no 
corresponderán al beneficio de sus asociados y será vulnerable a las transformaciones que a 
pesar de su voluntad puedan modificar las condiciones en las que se realizan sus actividades 
productivas, haciéndolos vulnerables frente a cambios para los cuales no se encuentran 
preparados. Adicionalmente si no existe una identificación de problemáticas y estrategias de 
acción que son la base de la planeación y de gestión del CGV las actividades realizadas 
pueden ser opuestas a las necesidades reales de la comunidad. 
Función de capacitación y educación 
Para el cumplimiento de las actividades del CGV, es necesario que los miembros de la 
organización desarrollen habilidades y conocimientos que sean aplicables a los requerimiento 
del CGV, por lo cual se hace necesario hacer acuerdos de acompañamiento y alianzas de 
investigación con instituciones a nivel local y fuera de la localidad, que sea un proceso 
constante y que garantice la aplicación de los conocimientos aprendidos. 
Función de acceso y construcción de información 
La información es un factor indispensable en la toma de decisiones, en el caso de los CGV 
resulta de gran importancia que todos los miembros de la organización estén informados para 
que puedan opinar y contribuir en la formulación de las estrategias de acción; pero además es 
importante que el CGV identifique la información que requiere para sus procesos de 
capacitación, de toma de decisiones y de acceso a recursos.  
Una vez se identifique la información necesaria para el buen funcionamiento del CGV, se 
deben establecer los mecanismos de recolección, sistematización y distribución de la 
información entre los miembros de la organización. 
Función de oferta de servicios 
La generación de espacios de discusión y planeación de las actividades, así como la 
capacitación, creación y acceso de la información requiere de una serie de instrumentos y 
servicios que permitan llevar a cabo estas actividades. Dentro de estos servicios encontramos 
el acceso a la información, infraestructura, acopio, transformación de productos, 
almacenamiento y todas las demás actividades que la comunidad determine necesarias para 
mejorar sus actividades productivas y comerciales. Estos servicios deberán ser gestionados y 
canalizados a través del CGV para ser puestos al servicio de los miembros de la organización. 
Dentro de los servicios que prestaría el CGV se encontrarían articulados los servicios del 
PMASAB, que para la localidad deberían estar orientados a: 
• Servicio de gestión financiera: El financiamiento para los productores del Sumapaz 
se ve limitado debido a que en la localidad no existe presencia de ninguna institución bancaria, 
razón por la cual el trabajo de los CGV se debe orientar a que alguna organización que trabaje 
esta temática se convierta en un corresponsal no bancario, para que tanto los miembros de la 
organizaciones como los demás miembros de la comunidad se vean favorecidos con este 
servicio financiero.  
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• Promoción de calidad: El mejoramiento de calidad de los productos agropecuarios es 
determinante para la localidad teniendo en cuenta las condiciones ambientales que enmarcan 
la producción limitan la cantidad de producto, por lo tanto a nivel agrícola los CGV se deben 
orientar a la implementación de sistemas productivos sostenibles donde se disminuya el uso de 
insumos de síntesis química y las prácticas culturales que generen impactos negativos en la 
conservación de los recursos ambientales.  
• Gestión de redes: La gestión de redes se debe enfocar en la generación de acuerdos 
y alianzas entre las diferentes organizaciones de la localidad, con el fin de generar un nivel de 
organización de la producción y la comercialización a nivel de corregimientos y de localidad 
además de acceder a beneficios conjuntos como el abastecimiento colectivo de insumos. 
• Desarrollo de infraestructura y servicios logísticos: El desarrollo de infraestructura 
es un servicio que se puede ver limitado  en la localidad por la dificultad de adquirir el permiso 
para la construcción de edificaciones, sin embargo se pueden aprovechar la infraestructura que 
poseen las organizaciones para ser mejorada de acuerdo a los estándares de calidad y apoyar 
la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para  mejorar la transformación de los 
productos. El servicio de logística tiene relevancia debido a la baja conectividad de la localidad, 
por tanto este debe fortalecer los métodos y medios para llevar a cabo de una manera eficiente 
el proceso comercial. 
• Gestión de información y comunicación: El apoyo en el registro, obtención y manejo 
de la información necesaria para tomar decisiones productivas y comerciales así como su 
difusión entre los miembros de las redes sociales, es un servicio clave para los CGV de la 
localidad, particularmente en la difusión y utilización de esta información lo cual se ve limitada 
debido a las distancias  existentes entre los productores de la localidad. 
Función de planeación y establecimiento de parámetros de producción 
Para el mejoramiento de la calidad y facilitar la comercialización de los productos es importante 
que cada asociación construya protocolos de producción acordes a las buenas prácticas de 
producción y de manufactura para lograr una producción sostenible a nivel de las unidades 
productivas con una mayor calidad  
Función de mercadeo y comercialización 
Uno de los objetivos centrales del CGV es mejorar la comercialización de los productos, por lo 
tanto debe gestionar el ingreso a mercados adecuados en los que puedan obtener mejores 
beneficios y reconocimiento por sus productos. Esta función de comercialización debe ir 
estrechamente relacionada con la producción, pues la capacidad de ofertar productos depende 
de las prácticas productivas y de transformación; esto implica que para acceder a nuevos y 
mejores mercados y poder mantener la producción en la localidad se deben aplicar prácticas 
acordes a las características de ambientales circundantes. 
La búsqueda de mercados fuera de la localidad debe ser un componente del mercadeo, sin 
embargo es fundamental fortalecer el abastecimiento local, pues se evidencia una considerable 
disminución de la producción, que puede poner en riesgo el suministro de alimentos en la 
localidad. 
Función de gestión 
Los CGV  deben cumplir con funciones de gestión de recursos, capacitación, y demás 
soluciones que las necesidades identificadas por la comunidad. Esta gestión no 
necesariamente se debe limitar a favorecer los intereses de los asociados, pues los CGV 
deben ser espacios abiertos que permitan la participación e integración con la comunidad de 
las veredas aledañas al CGV. 
Estructura organizacional  y participación de las organizaciones en la implementación 
del Centro de Gestión Veredal 
Teniendo en cuenta que la base de implementación de los CGV en la localidad son las 
organizaciones productivas, estas deben tener una claridad acerca de la visión de la 
organización y del CGV dentro de la organización así como las responsabilidades de cada 
miembro en la ejecución de las actividades propuestas. Estas dinámicas participativas y 
organizacionales dependerán del contexto social de cada territorio, sin embargo aquí se 
proponen algunos factores de reflexión que pueden aportar al proceso de distribución de las 
actividades para cumplir con los objetivos y funciones propuestas por la comunidad para los 
CGV. 
Según las experiencias organizacionales de comunidades campesinas evidenciadas por la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia en la provincia de Oriente y 
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del Tequendama e incluso en la localidad de Sumapaz, se encuentra que en este tipo de 
organizaciones no existe una claridad de las funciones que debe desempeñar cada miembro 
de la organización, por lo cual en la mayoría de los casos solo algunos miembros participan en 
las actividades propias de la misma, debiendo asumir todas las funciones administrativas, 
comerciales, de gestión y operativas. La mayoría de las organizaciones establecen una junta 
directiva donde se elije un presidente, secretario, fiscal y representante legal; sin embargo no 
existe un verdadera organización ni participación de los miembros de la organización y en gran 
parte es la causa de que no se generen cambios en la cultura de la comunidad ni 
transformaciones que den relevancia a la importancia de trabajar unidos, por lo tanto es 
importante aprender a trabajar colectiva y organizadamente en pro de beneficios comunes. 
En pocas palabras la organización debe determinar cómo se hará la distribución del trabajo 
entre los miembros teniendo en cuenta las actividades a llevar a cabo en diferentes etapas del 
CGV. Esta distribución del trabajo debe corresponder a las necesidades de la organización y 
debe corresponder a la equidad entre géneros y entre diferentes niveles culturales y 
educativos, dándole la oportunidad a cada miembro de transformar su realidad en cuanto a sus 
conocimientos capacidades y su posibilidad de asumir responsabilidades. La decisión del 
trabajo no necesariamente debe corresponder a la división tradicional de trabajo físico y trabajo 
intelectual, que según Marx puede llevar a la inequidad entre diferentes grupos sociales. Esto 
es importante en el caso de las economías campesinas ya que corresponden a comunidades 
que presentan características similares entre individuos en cuanto a nivel de educación y sus 
actividades productivas por lo cual no se debe buscar ahondar las brechas entre los que 
deciden y los que solo ejecutan las acciones pues su sentir y sus problemáticas son comunes y 
lo importante es buscar las potencialidades de cada uno y cómo pueden participar activamente 
y contribuir al progreso de su organización. 
Lo que se propone es romper los tradicionales modelos verticales en las organizaciones 
campesinas ajustados del modelo empresarial,  y enfocar la organización hacia el cumplimiento 
de actividades requeridas por la organización y las potencialidades de cada uno para contribuir 
en el cumplimiento de estas actividades evitando que algún miembro se quede sin una 
responsabilidad y que pierda la posibilidad de expresar su capacidad y de contribuir en el 
desarrollo mismo de la organización. Esto debe ir acompañado de procesos de capacitación y 
educación que son funciones contempladas en el CGV y que permitirán apoyar a los diferentes 
miembros. 
El modelo de organización debe partir de la clasificación de las actividades más relevantes 
para ella misma, como lo pueden ser las actividades administrativas y contables, actividades 
comerciales  y actividades operativas, las cuales pueden cambiar a medida que evoluciona el 
CGV. Estas actividades deben ser distribuidas entre los miembros de la asociación de manera 
que todos participen activamente no solo con beneficios en la producción y la comercialización, 
sino en las responsabilidades que implica una organización. Esta participación activa y 
comprometida es la garantía para que la organización se mantenga en el tiempo  y se generen 
nuevas dinámicas en cuanto a la cultura productiva, comercial y organizacional de las 
comunidades campesinas. 
Esta organización por actividades y no por cargos implica que dentro de la organización 
deben haber capacidades para asumir estas actividades sin que esto dependa de personas 
especificas o cargos, por lo tanto el componente de educación y capacitación de los CGV debe 
ser el eje transversal a todas las funciones del mismo, logrando que a partir de la educación los 
miembros de la organización identifiquen sus potencialidades y las fortalezcan para el mejor 
funcionamiento del CGV y de la organización como tal. De esta manera cada miembro deberá 
desarrollar habilidades en cada una de las actividades del CGV, pues cada actividad realizada 
requiere el cumplimiento de objetivos que no pueden ser alcanzados con la intervención de una 
o dos personas, por lo tanto cada miembro debe tener un compromiso con los requerimientos 
del CGV y de su organización, por lo cual es importante que efectivamente los objetivos y las 
funciones del CGV, así como el papel de este en la organización, sean construidos y 
concertados colectivamente. 
Cada actividad se puede concebir como un área dentro del CGV, cada área debe tener una 
coordinación, una planeación y una parte operativa, actividades que deben estar a cargo de 
todos los miembros de la organización. El cumplimiento de cada función por parte de los 
integrantes del CGV, debe ser regulada por la organización misma, estableciendo un control 
social sobre los acuerdos y compromisos establecidos.  



 

876 
 

Esta concepción de organización por actividades en la cual cada miembro tiene 
responsabilidades y compromisos específicos sin establecer un cargo particular, busca que los 
miembros de las organizaciones se formen como personas integrales que aprendan a 
desenvolverse en distintos campos de la producción y la comercialización teniendo presentes 
sus intereses y potencialidades, con lo cual se fortalece la participación comunitaria y se 
rompen los esquemas de relaciones de poder existentes en el modelo de organización 
empresarial, relaciones dentro de las cuales difícilmente se pueden generar procesos de 
desarrollo equitativo, que debe ser el fin último de las organizaciones en comunidades 
campesinas. A continuación en la figura 1, se muestra un esquema que ejemplifica la 
organización a partir de actividades y los componentes a tener en cuanta, aunque cabe resaltar 
que este es un esquema general que debe ser construido para el caso particular de cada 
organización. 

 
Figura 1: Esquema organizacional para el cumplimiento de las funciones del CGV 
 
Además de la función de integradores de los miembros de la organización en pro del 
mejoramiento de sus actividades productivas y comerciales, los CGV deberán cumplir una 
labor integradora del territorio, con lo cual se espera lograr que se fortalezcan las alianzas entre 
organizaciones y se adquiera mayor apoyo para el cumplimiento de las funciones del CGV por 
parte de la institucionalidad logrando así una canalización eficiente de los recursos. 
Con los CGV se busca lograr una organización del territorio en cuanto a las actividades 
productivas y comerciales de la localidad a partir de las organizaciones productivas existentes y 
la articulación de las instituciones que ofrecen servicios a la comunidad, esto como una manera 
de contribuir en la organización del territorio, la planeación para la producción y la organización, 
a la vez que se generan procesos de integración a nivel de comunidad y de las instituciones 
que operan en el territorio. 
 
Evaluación y Seguimiento del Centro de Gestión Veredal  
Dentro del proceso de gestión realizado por el CGV, se deben formular medidas de control 
para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas por la 
comunidad, estas medidas de control deben ser conformadas de manera participativa y deben 
ser claras para evitar problemas al interior de la organización. 
En trabajos anteriores se habían desarrollado indicadores de evaluación para los CGV de 
acuerdo al concepto del PMASAB, es este documento no se construirán indicadores cuya 
cuantificación se convierta en un trabajo dispendioso para la organización y que finalmente no 
sea claro el nivel de avance en las actividades del CGV, por lo tanto se propone que cada 
organización formulen sus sistemas de evaluación teniendo en cuenta los parámetros descritos 
a continuación en la tabla 1, los cuales tienen variables cualitativas y cuantitativas. 
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Tabla 1: Parámetros a tener en cuenta en la implementación y evaluación de los CGV 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 
Nivel de 
organización y 
participación de 
la comunidad en 
el 
funcionamiento 
del CGV 

En el nivel de organización, una serie de aspectos 
que nos permiten hacer un análisis de la 
funcionalidad de la unidad social en estudio. Los 
criterios a tener en cuenta son:  
Claridad de los objetivos a alcanzar.   
-Distribución de tareas y responsabilidades. 
-Participación activa de los miembros de la red 
que conforman el CGV en cada una de las 
actividades realizadas. 
-Características de los proceso de toma de 
decisiones. 

 
Los CGV, deben ser el 
resultado del trabajo 
coordinado y organizado de los 
miembros de una organización 
o comunidad en pro del 
mejoramiento de sus 
actividades productivas y 
comerciales.  

 
 
Autonomía de la 
comunidad en la 
gestión y el 
manejo del CGV 

La autonomía de la comunidad depende de las 
capacidades y habilidades generadas en pro del 
trabajo colectivo bajo unas normas y formas de 
gobierno establecidas de forma participativa. 
Dentro de éste parámetro se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 -Capacidad de gestión de recursos necesarios 
para el funcionamiento del CGV 
-Habilidades de análisis de las realidades locales 
y establecimiento de estrategias de acción en pro 
del beneficio de la comunidad en cuanto a lo 
productivo y lo comercial a través del CGV 
-Establecimiento de normas y políticas de 
funcionamiento del CGV por parte de la 
comunidad 

 
La autonomía de la comunidad 
en el manejo del CGV indica el 
grado de apropiación y el 
sentido de pertenencia y por 
tanto determina la 
sostenibilidad de éstos en el 
tiempo 

 
 
 
 
 
Función del CGV 

Los CGV deben responder a las necesidades y 
problemáticas productivas identificadas por las 
comunidades, y por tanto las actividades 
ejecutadas en estos deben apuntar a promover el 
mejoramiento de las actividades productivas y 
comerciales que son el objetivo central del CGV. 
Dentro de las funciones determinadas a través de 
los trabajos realizados anteriormente y el 
presente documento se han considerado algunas 
actividades importantes a ejecutar en el CGV; sin 
embargo es una propuesta, ya que estas serán 
definidas por cada comunidad que integre el 
CGV. 
 
-Gestión de recursos  
-Recopilación y distribución de información 
productiva y comercial a todos los miembros de la 
comunidad.  
-Planeación de la producción  
-Buscar solución a las problemáticas productivas 
y comerciales 
- Acopio de productos 
-Transformación y empaque de productos  
-Comercialización unificada de productos 
agropecuarios 
-Generar contacto con las instituciones que se 
encuentren ofertando servicios y que puedan 
contribuir al fortalecimiento de los CGV y a la 
comunidad 

 
Las funciones cumplidas por el 
CGV y que se encuentran al 
servicio de la comunidad son 
las que le dan sentido a su 
existencia y de éstas depende 
el éxito de los CGV. 
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Recursos con 
los que cuenta el 
CGV 

Este parámetro se refiere a la disponibilidad de 
recursos humanos, económicos, ambientales, 
logísticos y de información con los cuales se 
apoyará el desarrollo de funciones que 
desempeña el CGV. 

Los recursos con los que 
cuente el CGV, determinan 
directamente el cumplimiento 
de las funciones propuestas por 
lo tanto son un punto clave en 
el fortalecimiento y 
mantenimiento de éstos. 

 
Nivel de 
fortalecimiento 
del CGV  

Se refiere al nivel de avance de la organización 
en la implementación del proyecto de CGV.  

Por ser los CGV un proceso de 
construcción social colectiva, 
requieren de un proceso que 
incluye una serie de fases 
dependiendo de los logros 
alcanzados y el nivel de avance 
en la construcción de los CGV. 

Nivel de 
integración con 
otros CGV a 
nivel de 
corregimiento, 
de localidad y de 
otras localidades 
y provincias 

En este parámetro se tiene en cuenta la 
capacidad del CGV de articularse con otros CGV 
a nivel local y regional y trabajar de manera 
coordinada para acceder a servicios y ofrecerles 
a su vez a otras comunidades campesinas. 

La integración de los CGV a 
nivel local y regional permiten 
fortalecer los lazos y el nivel de 
actuación entre comunidades 
campesinas y a su vez permite 
que se intercambien la 
prestación de servicios y 
conocimientos entre unas y 
otras, con el fin de fortalecer los 
lazos de vecindad. 

 
 
Articulación con 
instituciones 
públicas y 
privadas 

 
Este se refiere a la capacidad del CGV de 
articularse con instituciones de carácter público y 
privado en el fortalecimiento organizacional y el 
desempeño de las funciones propias de su 
objetivo. 

Para las instituciones es más 
fácil llevar a cabo procesos de 
desarrollo con comunidades 
organizadas que tengan 
claridad en sus necesidades y 
carencias, por lo tanto el CGV 
debe estar en la capacidad de 
generar acercamiento y 
articulación con el trabajo de 
las instituciones.  

 
METODOLOGIA 
FORMULACIÓN METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE 
GESTIÓN VEREDAL (CGV) 
La metodología propuesta para identificar si la comunidad desea que su forma organizativa se 
convierta en un CGV y entonces su posterior implementación como un modelo de gestión 
administrativa y operativa para el funcionamiento integral y sostenible de las redes de 
producción se materializa basado en las Agroredes, entendidas como redes de productores 
con intereses comunes que buscan integrar esfuerzos para mejorar su calidad de vida a través 
de sus sistemas productivos. Para esto se propusieron tres fases: 
La primera fase fue de diagnóstico, en la cual con base en unos parámetros predefinidos por el 
equipo de trabajo se estudió el estado actual de los CGV existentes en la localidad; la segunda 
correspondió a la formulación de la propuesta de los nuevos CGV, en donde con base en los 
resultados obtenidos en la fase anterior, un trabajo de conceptualización con la comunidad y 
las instituciones vinculadas en el desarrollo del proyecto y la revisión tanto bibliográfica como 
de estudios de caso, se consolidó una propuesta de lo que se consideró más conveniente y 
viable para la localidad. La tercera fase consistió en evaluar ambiental, económica y 
socialmente la propuesta planteada para hacer los ajustes necesarios y así hacerla viable.  
Inicialmente se realizó una revisión conceptual alrededor del tema de organización campesina, 
la cual también tuvo en cuenta la producción bibliográfica existente de CGV incluida en el 
marco del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá, para analizar 
las bases sobre las cuales se ha trabajado este concepto y cuáles han sido los alcances de su 
implementación a nivel de las redes de productores en territorios diferentes al mencionado en 
este artículo. 
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La evaluación de los CGV a partir de una línea base se realizó en campo mediante entrevistas 
semiestructuradas a los miembros de las agroredes existentes y mediante talleres de 
evaluación del nivel de organización, funcionalidad e integración de las mismas a las 
organizaciones más grandes presentes en el territorio. 
Posteriormente, se realizó la propuesta de CGV a partir de los planteamientos y de las 
discusiones sostenidas a nivel comunitario e institucional, de acuerdo a las condiciones y 
necesidades que se fueron presentando a partir del trabajo realizado con los grupos de 
productores. Se realizaron encuentros de discusión y construcción de las propuestas de CGV 
tanto con las comunidades como con las instituciones vinculadas con la ejecución del proyecto. 
Adicionalmente, se realizaron estudios de caso de los CGV existentes en otras localidades o 
municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, se evaluaron las siguientes experiencias: 
Experiencia de la Corporación Integral Eclipse (Usme) 
Experiencia de la Asociación de Productores Agropecuarios de Fómeque (APAF) 
Experiencia de organización COLEGA en Guatavita -Cundinamarca  
Una vez consolidada la propuesta de CGV resultado del estudio, análisis y discusión con los 
actores vinculados en el desarrollo del proyecto, se identificaron las principales variables 
técnicas, sociales, ambientales y económicas que podrían influir positiva o negativamente en 
los CGV propuestos. 
Además del trabajo con las organizaciones vinculadas a la implementación de CGV, se 
identificaron algunas zonas óptimas para la implementación de CGV en un futuro en el cual se 
haya logrado una mayor articulación de los actores en el territorio que permita la generación de 
mayores volúmenes de producción y donde gracias a las gestiones en el territorio exista 
mayores recursos para la construcción y dotación de estos CGV.  
 
 
RESULTADOS 
La implementación de CGV en la localidad de Sumapaz es un proceso de construcción basado 
en la articulación de la comunidad, con lo cual se pretende fortalecer a los productores 
agropecuarios en el desarrollo de habilidades que contribuya en la identificación de sus 
principales problemáticas productivas y comerciales y sea capaz de formular y ejecutar 
estrategias de solución. Este trabajo de CGV, se realizó con organizaciones de productores 
agropecuarios presentes en la Localidad, con las cuales se identificaron las principales 
funciones de los CGV y se realizaron actividades de apoyo y fortalecimiento en aspectos 
productivos, comerciales y organizacionales con el fin de aportar en el cumplimiento de las 
funciones propuestas para los CGV en la localidad.  
A continuación se presentan por etapas los resultados y avances alcanzados. 
 
Etapa 1: Diagnóstico  
La localidad veinte de Sumapaz ubicada a 31 Km de la ciudad de Bogotá por la vía a Usme, 
está clasificada en su totalidad como zona rural, presentando pisos térmicos que varían entre 
frío y páramo, altitudes entre 2600 y 4320 m.s.n.m; y temperaturas entre 2,2°C y 8,3°C. Estas 
características ambientales hacen de esta localidad un páramo de gran relevancia el cual ha 
sido considerado el páramo más grande del mundo por lo cual 46.811,5 ha de las 78.095,2 ha 
totales corresponden al Parque Nacional Natural del Sumapaz. Este parque natural representa 
una gran importancia hídrica para el país ya que es una vertiente de aguas que da origen al 
sistema Meta-Guaviare-Orinoco, por el oriente y al sistema río Sumapaz- Magdalena por el 
occidente. Por el norte drena hacia la cuenca del río Tunjuelo el cual es a la vez afluente del 
Bogotá y éste del Magdalena. 
La localidad se encuentre dividida en tres corregimientos: San Juan, Nazareth y Betania con un 
total de 28 veredas y 2.478 habitantes, dedicados principalmente a la producción económica 
primaria agrícola y pecuaria. Estas actividades productivas representan un problema para la 
conservación del páramo ya que las prácticas inadecuadas de producción están contaminando 
las aguas y suelos, reduciendo la biodiversidad, degradación de los suelos y afectando la salud 
de la comunidad de la localidad.  
Sin embargo en las transformaciones de la modernización de la agricultura donde el 
intercambio y el mercado son el objeto de la producción y el comercio agrícola se desarrolla a 
gran escala, es necesario aumentar la cantidad de productos ofertados a través de sistemas 
productivos que empleen productos industriales y maquinaria de alta tecnología; lo cual no solo 
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presupone una transformación en el objetivo de la producción, pues los sistemas productivos y 
las condiciones ambientales con el uso de nuevos insumos y practicas se transforman también.  
Pero ¿qué sucede cuando con esta lógica de mercado coexiste una como las de la economía 
campesina que deben ajustarse pese a que sus diferencias productivas los hagan vulnerables? 
o ¿Qué sucede en casos como en la localidad de Sumapaz cuando las comunidades deben 
afrontar restricciones políticas que limitan aún más su capacidad productiva y su articulación 
exitosa a las dinámicas de mercado de productos agropecuarios? Frente a estos 
cuestionamientos cabe resaltar, aunque es conocida la relevancia de proteger y conservar los 
recursos naturales, no se puede desconocer que estos recursos están relacionados con 
comunidades que han permanecido durante décadas en el territorio, antes de que fueran 
formuladas las políticas que condicionan el uso del mismo, por lo tanto es indispensable que 
con las restricciones en el uso del suelo se efectúen trabajos propositivos que den alternativas 
de solución a la comunidad y que encaminen el proceso de reconversión productiva. 
Actualmente la población de la localidad se dedica a la producción agrícola y pecuaria, y cada 
vez con más frecuencia debido a las problemáticas productivas de la localidad, se dedican a 
actividades no agropecuarias principalmente en la ciudad de Bogotá. En cuanto a la producción 
agropecuaria el principal producto es la papa en la parte agrícola, y los derivados lácteos 
principalmente quesos en la parte pecuaria. 
Con relación a la producción, según lo identificado por los campesinos de la localidad, ha 
sufrido transformaciones en los últimos años, las cuales han sido en lo referente a los sistemas 
utilizados en la producción, siendo en la actualidad cada vez mayor la necesidad de utilizar 
insumos de síntesis química, situación que además del impacto ambiental causado en el 
territorio, ha aumentado los costos de producción, esto sumado a las restricciones ambientales, 
las variaciones climáticas y la inestabilidad de precios, han contribuido a la disminución de la 
producción en la localidad y la reconversión de producción agrícola a producción pecuaria. 
La problemática central de la producción de Sumapaz, así como en muchas comunidades 
campesinas a lo largo de la historia y por lo cual se han generado innumerables luchas y 
movilizaciones, se encuentra el conflicto de la tierra. En el caso de Sumapaz el problema de la 
tierra no está relacionado directamente con la lucha de clases sociales, pues el factor limitante 
son las medidas mundiales de protección, por lo cual se restringen las titulaciones con el fin de 
evitar el impacto ambiental causado por la producción y por otro lado la lucha por el control y 
manejo del recurso hídrico. Sin embargo, esta necesidad de protección de los recursos 
naturales también demanda una alternativa de solución para las comunidades que habitan esta 
zona de páramo, cuya única alternativa no puede ser el desplazamiento, y es aquí donde se 
impone un nuevo reto para la institucionalidad en el planteamiento de alternativas acordes con 
la situación de la localidad donde se valoren estos recursos existentes y que necesariamente 
deben tener un valor agregado que le permitan a los campesinos vivir en condiciones más 
favorables.  
El problema de la tierra en Sumapaz a causa de la necesidad de conservar los recursos 
naturales, limita el acceso de los demás medios de producción, ya que las condiciones 
ambientales hacen que en la localidad no exista provisión de servicios como el crédito, 
necesario para producir dadas las demandas de insumos; las carreteras no pueden ser 
pavimentadas y hacen más largas las distancias; y la falta de comunicación telefónica hacen 
que la localidad se mantenga aislada y por tanto se dificulte su articulación al sistema comercial 
de la ciudad de Bogotá. 
La realidad productiva de la localidad se encuentra frente a un panorama de restricciones 
ambientales, de técnicas inadecuadas, de falta de asistencia técnica y de escaso desarrollo de 
conocimientos aplicables a la realidad de la localidad, migración de la mano de obra, falta de 
servicios y de comunicación, falta de apoyo de la institucionalidad y políticas paternalistas de 
provisión mensual de alimentos que en su interacción han conllevado a la reducción de la 
producción, hasta el punto de no poder abastecer las necesidades alimentarias de la localidad 
y a que la comunidad se muestre desinteresada en participar en los proyectos ofrecidos para el 
territorio. 
En cuanto a la fuerza de trabajo presente en la localidad, es aún la familia la que proporciona 
su mano de obra para mantener la producción, sin embargo es mayor la cantidad de mujeres y 
de jóvenes que permanecen en la localidad ya que es esta la población con menores 
posibilidades laborales fuera de las actividades productivas. Los hombres en su mayoría 
buscan posibilidades de empleo fuera de su actividad agropecuaria dadas las dificultades 
productivas de la localidad. 
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El intercambio de los productos producidos en la localidad, a medida que se transformaron los 
sistemas productivos, el uso del suelo e incluso la cultura, también transformó el objetivo de la 
producción, pasando de una producción para el autoconsumo y mantenimiento de las 
necesidades básicas de la familias campesinas, a una producción para la comercialización, 
aunque las necesidades alimentarias de las comunidades productoras no sean satisfechas. 
Esta comercialización se hace a intermediarios de Bogotá y Fusagasuga, quienes hacen 
recorridos por la localidad comprando el queso y la leche que son los principales productos.  
Es importante resaltar que la situación de esta localidad representa quizás la situación de 
muchas comunidades del país, en la cual el deber de protección de los recursos las vuelve 
vulnerables y se encuentran atrapadas entre su necesidad de producir y la de conservar el 
medio ambiente, con lo cual en el futuro el desplazamiento se perfila como la única opción. Lo 
anterior hace evidenciar que es necesario ajustar los lineamientos políticos a ciertas realidades 
presentes en los diferentes territorios, dada la diversidad del país y la riqueza de recursos, los 
cuales podrían convertirse más que en una limitante, en una forma de potencializar el territorio 
y las comunidades que en éste habitan. 
Frente a esta problemática y en el caso particular de la localidad de Sumapaz, se evidencia la 
necesidad de asociación de las comunidades campesinas buscando formas efectivas de 
organización y participación que permitan una acción conjunta en el territorio respetando sus 
dinámicas sociales y culturales.  
 
Etapa 2: Formulación de la propuesta  
Como se ha mencionado anteriormente la localidad de Sumapaz es un territorio donde las 
características ambientales limitan la producción y la conectividad en cuanto a vías y medios de 
comunicación, lo cual aísla a las comunidades campesinas de los servicios y las posibilidades 
de insertarse exitosamente en las dinámicas productivas y comerciales de la ciudad. Esta baja 
producción, las dificultades de integración del territorio a través de medios de comunicación, la 
dispersión de los habitantes, las restricciones ambientales, la contradicción entre las 
instituciones y los conflictos sociales por la tierra se constituyen en un reto para las estrategias 
de abastecimiento de alimentos y para el concepto de CGV formulado hasta el momento por 
parte del PMASAB. 
Antes de plantear un concepto de CGV para la localidad de Sumapaz es necesario 
cuestionarse si la concepción de CGV como infraestructura, es un concepto funcional para una 
localidad donde la producción difícilmente satisface las necesidades alimentarias de sus 
habitantes, la producción agrícola cada vez es menor y la pecuaria predomina haciendo uso de 
sistemas que no están acorde a los requerimientos de calidad exigidos por el mercado, y donde 
además las restricciones ambientales para las zonas de reserva de la localidad alcanzan más 
de la mitad del territorio y limitan de manera considerable la promoción de la productividad.  
Frente a esta problemática y las características de la localidad descritas anteriormente se 
propone más que definir o establecer un concepto de CGV al cual se deba ajustar la 
comunidad, un direccionamiento y planeación de las organizaciones productivas y comerciales 
de la localidad como una estrategia de cumplimiento de las funciones que se buscan al 
implementar un CGV, sin que esto implique la construcción de un nuevo proceso aislado donde 
se busque unificar la producción veredal y en el que no se tenga en cuenta las dinámicas 
organizacionales de la comunidad. Por tanto, teniendo en cuenta que en la localidad de 
Sumpaz la población se encuentra dispersa, tienen una baja posibilidad de conectividad y el 
trabajo a nivel veredal se dificulta, se propone trabajar con las organizaciones productivas y 
comerciales presentes en la localidad, las cuales no tienen en cuenta solamente la vecindad 
territorial y los intereses y motivaciones productivas y comerciales. Adicionalmente las 
organizaciones cuentan con recursos y puntos de acopio y transformación en los cuales se 
pueden fortalecer las funciones concebidas dentro de los CGV. 
Esta vecindad territorial, productiva y comercial, que respeta las relaciones sociales 
construídas por la comunidad, según lo identificado en la fase de diagnóstico del proyecto, se 
puede obtener a partir de las organizaciones productivas, siendo estas organizaciones la 
estrategia base para manejar la temática en la localidad, pues a través de estas se agrupan 
productores con las mismas actividades productivas que han decidido aunar esfuerzos para 
obtener mejores resultados. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que las posibilidades 
productivas son reducidas y no podríamos trabajar CGV con productos diferentes, porque las 
infraestructuras, la maquinaria y las capacitaciones en sistemas productivos relacionadas con 
el producto serían subutilizadas. Por tanto se recomienda trabajar con los productores de un 



 

882 
 

mismo sistema productivo y con ellos desarrollar el trabajo de CGV respetando los 
requerimientos de cada producto.  
El trabajo a partir de las organizaciones se considera importante a pesar de que se evidencie 
que muchos intentos de organización y trabajos al interior de las comunidades campesinas no 
han logrado resultados satisfactorios. Sin embargo resulta poco adecuado catalogar como 
inadecuados estos intentos de organización para las comunidades campesinas, por lo contrario 
que es necesario establecer nuevas formas de organización y de interacción entre los 
miembros y actores del territorio. En primera instancia es necesario que exista una claridad del 
por qué trabajar de forma organizada y de lo que se desea lograr, respondiendo a las 
necesidades y motivaciones de la comunidad; generar estrategias que hagan efectiva la 
participación de todos los miembros de la organización, y que se logre la generación de 
capacidades y habilidades que permitan a las comunidades elegir y ejecutar procesos 
autónomos de desarrollo y reducir la vulnerabilidad frente a otros modos de producción y 
modelos de comercialización con racionalidades distintas a la de las economías campesinas, 
por lo tanto los CGV serían un apoyo para las organizaciones y la comunidad cercana. 
El trabajo de CGV con las organizaciones tiene un enfoque productivo y comercial por lo 
tanto el CGV será un proyecto de la organización que ayude a orientar las acciones de la 
misma para el mejoramiento productivo, comercial y que redunda en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias campesinas integradas al CGV. El proyecto de CGV basado en 
las organizaciones busca fortalecer sus procesos administrativos y organizacionales, incentivar 
la definición y cumplimiento de funciones, formación de redes, organización de la producción, 
generar procesos de producción sostenible que resalten la identidad del territorio y den valor 
agregado a los productos de la localidad. Estas actividades realizadas en el marco del 
concepto formulado para CGV buscan iniciar un proceso hacia la construcción del ideal de 
organización de la producción en los territorios así como de la comercialización y por tanto el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores. 
El proyecto de CGV tiene su base en las organizaciones productivas, sin embargo es 
importante no perder de vista el contexto local, pues los CGV buscan lograr transformaciones 
culturales en cuanto a la forma en la que los productores campesinos se organizan y llegan a 
acuerdos colectivos en cuanto a sus actividades productivas y comerciales, con el fin de 
generar mejores oportunidades y beneficios para su comunidad, por lo tanto estas 
transformaciones en cuanto a la planeación y a la organización de la producción a nivel local 
solo se pueden dar si se construyen redes sociales que gracias a su interacción vertical y 
horizontal, contribuyan a generar diferentes niveles de organización de la producción del 
territorio empezando desde las organizaciones productivas hasta lograr un nivel de 
corregimientos, y de localidad. 
El enfoque productivo que se manejaría dentro de los CGV en la localidad de Sumapaz, se 
centra en el mejoramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos y la implementación de 
sistemas productivos acordes a los usos y manejo de suelos sugeridos por la Secretaría de 
Planeación de Bogotá. Esto con el fin de brindar en un futuro a los productores la posibilidad de 
acceder a modelos de mercado y mercadeo adecuados que permitan diferenciar los productos 
del territorio y que contribuyan en la conservación del medio ambiente. 
El punto central es comprender que las actividades productivas de la localidad no pueden 
responder a las actuales concepciones de rendimiento y productividad que a nivel mundial se 
han establecido para la producción agropecuaria, y que en efecto algunas zonas del país como 
el Valle del Cauca y los Llanos Orientales pueden responder dadas sus características 
ambientales. Adicionalmente, los requerimientos de infraestructura y servicios para la 
producción, así como la comercialización dependen de la producción misma, por lo cual no 
podemos adaptar requerimientos de maquinaria, de producción y transformación de zonas de 
alta productividad a zonas donde incrementar la producción se hace casi imposible, y además 
atentaría contra el medio ambiente. 
Teniendo en cuenta lo anterior y a manera de conclusión es importante comprender que las 
dinámicas sociales y ambientales de cada uno de los territorios rurales del país son diferentes y 
la generación de procesos de desarrollo no pueden limitarse a la formulación de conceptos y 
modelos teóricos sino mas bien a la construcción participativa de estos procesos basados en 
lineamientos propuestos pero ajustados a las realizadas de cada comunidad. 
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Etapa 3: Trabajo con la comunidad para implementar los CGV 
La propuesta planteada para la implementación de CGV para la localidad, enfocó el trabajo del 
proyecto, por lo tanto se buscó trabajar la temática de CGV de una manera indirecta 
proporcionando a la comunidad de productores las herramientas conceptuales y prácticas para 
generar nuevos elementos organizacionales, comerciales y productivos en las asociaciones, y 
así ir abonando terreno para que estas puedan llegar a cumplir con las funciones de CGV que 
se han planteado y que ellos esperan para obtener mayores ganancias y beneficios por su 
actividad productiva. 
Dentro de este trabajo se planteó como eje central el componente de capacitación y educación, 
el cual es un factor determinante en el direccionamiento de las organizaciones como CGV, ya 
que permite el mejoramiento de las actividades productivas y comerciales, así como el 
fortalecimiento organizacional al brindar herramientas para que cada miembro de la asociación 
pueda asumir satisfactoriamente cada una de sus funciones y responsabilidades. Dentro de la 
ejecución del proyecto se realizaron 51 jornadas de capacitación a asociaciones productoras 
de quinua, trucha, lácteos, fríjol y sagú en temáticas sobre aspectos comerciales, de 
mejoramiento productivo, organizacionales, financieras, contables y de gestión comercial.  
A estas jornadas de capacitación se sumó el acompañamiento y verificación de la aplicación de 
lo aprendido durante las capacitaciones, así como la formulación de planes de negocio a nivel 
de organización, a través de los cuales se pudo acceder a insumos y equipos que son una 
dotación para cumplir a futuro con las funciones de un CGV. 
De una manera directa se trabajó la temática de CGV con organizaciones como Productores 
Campesinos de Sumapaz -Procamsu y Asociación de productores de Sumapaz –Asosumapaz, 
ya que eran las organizaciones que más alto de grado de cohesión interna, de trabajo 
continuado, de sentido de pertenencia mostraron. Además de lo anterior, eran las que por su 
ubicación geográfica podían servir de enlace para las otras organizaciones presentes en los 
territorios. En el siguiente mapa se muestra la ubicación de cada uno de los territorios y de las 
organizaciones presentes en el mismo. 
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Con Procamsu se logró realizar una definición de los lineamientos y objetivos del CGV, 
establecer las funciones y las etapas para su implementación y con Asosumapaz se realizó una 
revisión de los planteamientos y avances que habían logrado en materia de CGV. 
El trabajo conceptual, de capacitación y de definición de los lineamientos con la comunidad de 
la localidad que los CGV deben ser trabajados de manera conjunta con las actividades 
realizadas en las asociaciones, convirtiéndose estos en el enfoque de las organizaciones que 
debería conllevar a la consolidación de niveles de organización de la producción y la 
comercialización de la localidad comenzando con las organizaciones productivas. Los retos 
para la continuidad de la implementación se centran en el fortalecimiento de la organización y 
el trabajo colectivo, la implementación de prácticas productivas sostenibles ambientalmente, y 
la continuidad en los procesos de acompañamiento y fortalecimiento organizacional. 
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Zonas Potenciales para el Establecimiento de los CGV 
Las zonas identificadas como potenciales para el establecimiento de los Centros de Gestión 
Veredal fueron: 
En el territorio de San Juan: 
Las veredas Granada, Tunal Alto, Santana, San Juan y la Unión. Estos puntos son 
considerados adecuados por ser puntos accesibles para la comunidad y donde los productores 
comercializan sus productos y se abastecen de aquellos que no producen en sus parcelas. 
En el territorio de Nazareth y Betania 
Los puntos estratégicos para implementar los CGV en el corregimiento de Nazareth y de 
Betania, son sus centros poblados, debido a que son los lugares que más frecuenta la 
población y que presentan mayor facilidad de acceso. Sin embargo, se considera que Nazareth 
es el punto que cumple con mayores facilidades para un CGV debido a que la presencia del 
hospital hace que este sea más concurrido, adicionalmente allí se cuenta con algún grado de 
conectividad mediante el Centro Interactivo de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 
En estos dos corregimientos, no existen puntos de encuentro destinados al intercambio de 
productos (plazas de mercado) como lo hacen normalmente la mayoría de comunidades 
campesinas. La comercialización la hacen a través de intermediarios ya definidos y el 
abastecimiento de productos lo hacen algunos comerciantes, quienes recorren las diferentes 
veredas de la Localidad en camiones de mediana capacidad de carga (4 ó 5 toneladas), sin 
refrigeración. 
 
 
CONCLUSIONES 
Es claro que los procesos de construcción de tejido social en las comunidades rurales resulta 
muy complejo. Sin embargo en la comunidad de Sumapaz se lograron avances muy 
significativos con relación al reconocimiento de las comunidades a la institucionalidad que 
representa la Universidad Nacional de Colombia y su presencia en la zona. 
Si bien es cierto que el trabajo no ha sido concluido, y que falta la última fase del mismo, cual 
es su implementación y puesta en funcionamiento, es de reconocer que con un trabajo que 
respete lo que la comunidad quiere hacer, respete las condiciones que tienen los territorios que 
se abordan, y llegue a acuerdos con las comunidades, se pueden mostrar avances que 
consoliden procesos. En la región del Sumapaz, han sido innumerables los grupos de 
investigadores y de ONG’s que han hecho presencia, en su mayoría con resultados no muy 
alentadores. El grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural lleva más de tres años 
continuos de presencia, y cada vez consolida más su relación con la comunidad. Sin embargo, 
es importante aclarar que todos estos procesos se pueden ver perjudicados por la falta de 
presupuesto de las instituciones públicas que no cuentan con una política clara y año tras año 
van cambiando su orientación.  
Este año (2011) todos los recursos para la Localidad de Sumapaz se van a dirigir a 
infraestructura, dejando de lado todas las otras iniciativas de consolidación de organización que 
hasta ahora habían sido la prioridad. Lo anterior significa la mayor amenaza para el trabajo que 
se ha hecho, lo cual supondría que la implementación y puesta en marcha de los CGV en la 
Localidad no se haría en el corto plazo. 
La tradición ha mostrado que si no hay una presencia institucional en los territorios rurales que 
sea contundente, continua y con recursos, los esfuerzos que se hacen por parte de los 
investigadores, probablemente se van a perder. Este es el caso de la Localidad de Sumapaz, y 
nos lleva a pensar que en el corto plazo no se podrá finalizar esta experiencia de CGV como 
forma de organización campesina. 
Sin embargo, como herramienta metodológica es de gran valor los avances que hasta el 
momento se han hecho, y que permitirían consolidar los mismos procesos en otros territorios 
con similares características. 
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING TERRITORIAL NO 
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RESUMO 
O turismo de saúde e bem-estar ganhou preponderância na consolidação de projectos 
turísticos estruturantes e sustentáveis em algumas estâncias termais. Actualmente, uma 
estância termal deve assentar a sua estratégia de desenvolvimento em áreas de intervenção 
que devem ir além do balneário termal, assentando o seu (re)posicionamento num produto 
compósito capaz de satisfazer diferentes segmentos de mercado. 
É nesta perspectiva que se procura estudar o turismo de saúde e bem-estar, baseado numa 
abordagem integrada dos diversos actores, de modo a criar uma marca forte que valorize e 
reforce a dimensão da atractividade e visibilidade da localidade, no caso específico de S. Pedro 
do Sul. 
Procura-se assim evidenciar que a utilização eficaz e de forma integrada das ferramentas do 
marketing por parte dos diferentes intervenientes, tornou-se mais do que um mero instrumento 
para promover uma localidade termal e atrair turistas, organizações e residentes. O marketing 
deve ser encarado como uma componente essencial ao planeamento e ao desenvolvimento 
das localidades, sendo considerado um importante instrumento de desenvolvimento da 
economia local, e que cada vez mais está na base da competitividade dos destinos turísticos.  
Através de um estudo empírico realizado aos utilizadores da estância termal de S. Pedro do 
Sul verificou-se que os aquistas atribuem mais importância aos factores relacionados com 
Actividades de animação e atractividade, seguido das Estruturas de apoio e tranquilidade e das 
Facilidades de alojamento e segurança. Estes factores devem ser tidos em conta nas futuras 
decisões estratégicas para o desenvolvimento sustentável daquela estância termal. 
Palavras-chave: Turismo, Turismo de saúde e bem-estar, Estratégias de marketing 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
A evolução do turismo nos últimos anos e a crescente complexidade dos mercados vem trazer 
novas preocupações aos responsáveis das organizações turísticas. A crescente concorrência 
dos destinos turísticos, quer nos destinos actuais ou com o despoletar de novos destinos, leva 
a atribuir-se cada vez maior importância às ferramentas do marketing. 
Este cenário de incerteza dos destinos turísticos tem levado a novas abordagens do marketing, 
onde se destaca o marketing territorial. O seu objectivo passa por conquistar recursos, sejam 
eles investimentos, turistas ou residentes. O produto é o seu território com o seu património, a 
sua história, as suas gentes e as suas dinâmicas económicas, sociais e culturais. 
As estâncias termais, com toda a sua riqueza em termos de recursos hidrológicos, da sua 
história e dos seus diferentes produtos turísticos, têm atravessado períodos conturbados, com 
taxas de crescimento ora positivas, ora negativas. Algumas estâncias têm sabido criar riqueza 
para as suas populações, atraindo investimentos, empresas, turistas e até residentes. Mas 
outras têm vindo a perder preponderância na esfera do termalismo, arrastando com isso todo 
um desenvolvimento assente naquele produto. Neste sentido, é necessário trabalhar os 
factores de diferenciação e o (re)posicionamento do território face aos mercados cada vez mais 
exigentes de modo a atrair novos clientes, sejam eles turistas, investidores ou residentes. 
As investigações realizadas neste campo são ainda escassas em Portugal. Embora surjam 
algumas investigações e obras relacionadas com o marketing territorial e sua aplicação às 
estâncias termais tem sido incipiente. 
É nesta perspectiva que surge o presente estudo. Procura-se estudar como tem sido utilizadas 
as ferramentas do marketing territorial no desenvolvimento das estâncias termais. O estudo 
centra-se na estância termal de S. Pedro do Sul, por ser a de maior expressão no nosso país. 
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Procura-se analisar a actuação de um concelho que revelou consistência no seu processo de 
desenvolvimento, considerando o termalismo como a âncora de todo o seu dinamismo. 
Este estudo pretende assim contribuir para a compreensão da dinâmica do mercado termal que 
pode ajudar na sustentabilidade do crescimento e sucesso de uma estância termal, no caso 
específico da estância termal de S. Pedro do Sul. 
A comunicação está estruturada da seguinte forma: depois desta introdução é analisada a 
importância do marketing territorial no desenvolvimento de uma localidade. Analisam-se as 
diferentes contribuições teóricas e a evolução deste novo ramo de conhecimento. De seguida é 
apresentada uma caracterização do termalismo em Portugal e, no caso particular de S. Pedro 
do Sul, sua evolução e perspectivas futuras. No ponto 4 é apresentada a metodologia de 
estudo, apresentando-se de seguida, no ponto 5, os resultados de um estudo empírico 
realizado aos frequentadores da estância termal de S. Pedro do Sul. Por último, são 
apresentadas as conclusões deste trabalho e algumas pistas de investigação futura. 
 
 
2. O PAPEL DO MARKETING TERRITORIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM 
DESTINO 
A temática do marketing territorial tem vindo a adquirir notabilidade e compreende o conjunto 
de práticas que têm por objectivo divulgar o conhecimento de um local, de uma região ou de 
um determinado território e das características específicas que podem favorecer no seu 
desenvolvimento a longo prazo. 
Mas a aplicação de abordagens de marketing às localidades, não implica apenas a adopção de 
um instrumento adicional para solucionar problemas, mas sobretudo a adopção de uma nova 
filosofia de gestão. O marketing de lugares tornou-se mais do que um mero instrumento 
utilizado para atrair organizações e turistas. É actualmente encarado como uma componente 
essencial ao planeamento e ao desenvolvimento dos lugares, sendo considerado um 
importante instrumento de desenvolvimento da economia local. Um lugar, qualquer que seja a 
sua condição, é constituído por uma multiplicidade de produtos e de funções, concebidos para 
satisfazer necessidades de visitantes, de residentes, de investidores e 
comerciantes/empresários. (Guerreiro, 2008) 
Este ramo do marketing foi inicialmente desenvolvido por Kotler, Haider e Rein (1993) na sua 
obra Marketing Places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. 
Outro estudo de grande importância nesta temática é o estudo desenvolvido por Rainisto 
(2003) que apresenta os exemplos de desenvolvimento de Helsínquia, Estocolmo, Copenhaga 
e Chicago. 
No trabalho de Kotler, Haider e Rein (1993) os elementos do marketing territorial estão 
sintetizados no modelo em três níveis (figura 1). Como ponto de partida, é necessário definir 
quem são os principais intervenientes no processo de planeamento e controlo da estratégia de 
marketing; num segundo nível, definir os factores de marketing que incluem as atracções e as 
infra-estruturas do lugar, as suas populações, imagem e qualidade vida; no terceiro nível, é a 
definição dos mercados-alvo, ou seja, os segmentos seleccionados para os quais a 
comunicação de marketing será emitida (turistas, exportadores, novos residentes, sedes de 
empresas, indústrias e serviços). 
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Figura 1 – Níveis de marketing de uma localidade ou destino turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Kotler, Haider e Rein (1993) 
 
A tarefa inicial passa assim por organizar um grupo de planeamento constituído por cidadãos, 
homens de negócios e autoridades governamentais locais e regionais. Esse grupo de 
planeamento validará a importância da cooperação entre o sector público e o privado, e a 
necessidade de envolver todos os contribuintes na elaboração do futuro de um local. Ele tem 
três obrigações: em primeiro lugar, deve definir e diagnosticar as condições da comunidade, os 
seus principais problemas e as suas causas. Como segunda função, deve elaborar uma 
estratégia para solucionar a longo prazo os problemas da comunidade, baseando-se em 
avaliações realistas de seus valores, recursos e oportunidades. Por último, deve desenvolver 
um plano de acção a longo prazo, envolvendo várias etapas intermédias de investimento e 
transformação. 
Este Plano de acção a longo prazo envolve a melhoria de quatro factores principais de 
marketing, de modo a atingir os objectivos estratégicos para todos os interessados (Kotler, 
Haider e Rein, 1993; Rainisto, 2003): 
− Assegurar o fornecimento dos serviços básicos e da manutenção de uma estrutura 
satisfatória para os seus cidadãos, empresas e visitantes; 
− Criar novas atracções que melhorem a qualidade de vida dos residentes e, com isso, 
manter os negócios actuais e o auxílio público, atraindo novos investimentos, empresas e 
pessoas; 
− Divulgar as suas melhorias e qualidade de vida da comunidade, por meio de uma 
imagem e de um programa de comunicação agressiva; 
− Criar uma imagem hospitaleira e entusiástica da localidade, de modo a atrair novas 
empresas, investimentos e visitantes para esse lugar com o apoio de seus cidadãos, líderes e 
instituições. 
Estes quatro factores de marketing influenciam o êxito de um local em atrair e satisfazer os 
seus cinco mercados-alvo: produtores de bens e serviços, sedes comerciais e escritórios 
locais; investimentos externos e mercados de exportação; sector do turismo e reuniões de 
negócios; e novos habitantes (Kotler, Haider e Rein, 1993). 
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No trabalho desenvolvido por SPI (2009), o objectivo geral da elaboração de um Plano 
Estratégico consiste, através de um processo partilhado, mobilizador e inspirado nas melhores 
práticas disponíveis (nacionais e internacionais), na identificação e envolvimento dos agentes 
locais na concepção de apostas estratégicas, indicadores de sucesso e uma carteira de 
projectos estruturantes a desenvolver ao nível do território em análise. Com este objectivo, o 
trabalho desenvolve-se ao longo de quatro fases: Fase 1 – Diagnóstico, Fase 2 – Definição de 
Posicionamento/Indicadores de Sucesso, Fase 3 – Definição de Objectivos/Acções e Fase 4 – 
Apresentação e Validação do Plano Estratégico. 
Assim, a concretização da visão e dos objectivos de qualquer estratégia de desenvolvimento 
depende da mobilização de recursos em três áreas estratégicas de actuação: pessoas, 
sectores estratégicos e território, sendo evidente que a correcta implementação e a 
prossecução dos resultados do Plano Estratégico de uma localidade depende da capacidade 
de os organizar em torno de metas de sucesso e projectos mobilizadores, conducentes a 
resultados convenientemente monitorizados, alimentadores de ciclos de melhoria (figura 2). 
 

Figura 2 - Modelo unificador da estratégia 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fonte: SPI (2009) 
 
 
 
 
A concretização da estratégia de desenvolvimento será efectuada de modo transversal aos 
objectivos de desenvolvimento, através da implementação de um conjunto de projectos. A 
carteira de projectos tentará dar resposta à necessidade de criação de condições para 
fomentar o desenvolvimento integrado do território, tendo sido utilizados, como fonte de 
inspiração, alguns exemplos de boas práticas, nacionais e internacionais, devidamente 
documentados. A apresentação de projectos mobilizadores deverá ser organizada por 
objectivos de desenvolvimento e nas três áreas estratégicas de actuação identificadas – 
pessoas, sectores estratégicos e território (SPI, 2009). 
Mas quando estamos a abordar a temática do marketing de destinos, principalmente nos 
destinos turísticos, não podemos ignorar o conceito de sustentabilidade e de imagem do 
destino Turístico. 
Para Buhalis (2000), o marketing de destinos deve equilibrar os objectivos estratégicos de 
todas as partes interessadas, bem como a sustentabilidade dos recursos locais. 
O mercado valoriza cada vez mais a sustentabilidade das empresas do sector turístico. O 
número de turistas e de investidores que atribuem valor acrescentado aos empreendimentos 
turísticos sustentáveis tem vindo a crescer. Este é o resultado da crescente sensibilização dos 
turistas que procuram cada vez mais os destinos que respeitam as envolventes sociais e 
ambientais. Esta crescente procura por parte de turistas torna o investimento em projectos 
sustentáveis mais atractivo aos olhos dos investidores (Santos et al., 2009). 
Os turistas são também a principal razão para a integração da sustentabilidade na gestão das 
empresas do sector. A esmagadora maioria dos turistas procura nos locais de destino as suas 
características ambientais, culturais e / ou sociais específicas, o que faz com que o ambiente e 
a sociedade se transformem em factores de riscos e oportunidades. Pode mesmo afirmar-se 
que a integração da sustentabilidade nos modelos de gestão das empresas do sector é 
economicamente racional e motivada pela procura. No entanto, as motivações para a 
integração dos aspectos ambientais e sociais no core business destas empresas não resulta 
apenas do seu relacionamento com os turistas, mas também das interacções com outras 
partes interessadas (stakeholders). Estes stakeholders (figura 3) têm impactes sobre o sector, 
sendo também por este fortemente condicionados. (Santos et al., 2009). 
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Figura 3 – O sector do turismo e os seus stakeholders 

 
Fonte: Santos et al., (2009) 
 
Uma das linhas de desenvolvimento apontadas na revisão do PENT passa também pela 
sustentabilidade como modelo de desenvolvimento - Desenvolver o turismo sustentável 
potenciando cadeias de valor relacionadas, dinamizando a economia local, conservando o 
meio ambiente e fomentando práticas ambientalmente responsáveis por parte de todos os 
agentes e, demonstrando que o turismo não só não destrói como adiciona valor e qualidade de 
vida (TP, 2011). 
Em relação à imagem do destino, as pesquisas realizadas nas últimas décadas têm 
demonstrado o importante papel que desempenha no processo de selecção do destino.  
Para Echtner e Ritchie (2003) imagem de destino consiste nas características funcionais, 
relativas aos aspectos mais tangíveis do destino e características psicológicas, relativas aos 
aspectos mais intangíveis. 
Para Baloglu e McCleary (1999), a imagem do destino tem-se mostrado um importante factor 
que influencia a escolha do destino de férias. Naquele estudo, a imagem pode ser formada 
pelos factores de estímulo e pelas características dos turistas.  
Neste seguimento, outros estudos abordam também a importância do papel da imagem do 
destino no comportamento de escolha do turista (Kastenholz, 2002) e as implicações do 
marketing na criação e aprimoramento da imagem de destinos turísticos (Baloglu e McCleary, 
1999).  
Por sua vez, no estudo realizado por Chi e Qu (2008), a imagem do destino é uma forte 
influenciadora no processo de escolha de determinado destino e desempenha um papel 
essencial na satisfação do turista, bem como na sua fidelização. Uma melhoria da imagem 
global na posse de um indivíduo aumenta a propensão para ele fazer um balanço positivo da 
sua estada e aumenta a sua intenção de voltar no futuro e de recomendá-lo a outros. 
Por outro lado, a realização de grandes eventos contribui também para uma certa 
homogeneização no que diz respeito aos meios através dos quais as localidades contribuem 
para a formação das respectivas imagens, quando geridos no âmbito de uma estratégia 
integrada e coerente com os atributos diferenciadores, contribuem para transmitir e reforçar a 
identidade do destino enquanto lugar desejado para viver, trabalhar e visitar. Nesta 
perspectiva, a cultura constitui também um vector estratégico essencial, na medida em que 
reúne, ao lado da geografia do lugar, os atributos diferenciadores tradutores da personalidade 
da localidade (Guerreiro, 2008). 
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Para Echtner e Ritchie (2003) a imagem do destino turístico tem um papel relevante no 
sucesso dos destinos, através da influência que exerce no comportamento do consumidor e na 
sua importância para as estratégias de marketing do destino, considerando-a como uma das 
mais importantes componentes do posicionamento do produto ou destino turístico. Para uma 
promoção eficaz nos mercados-alvo, um destino deve ser favoravelmente posicionado nas 
mentes dos consumidores. A componente fundamental deste processo de posicionamento é a 
criação e gestão da percepção distintiva e atraente da imagem do destino. 
Portanto, a imagem do destino afecta a percepção subjectiva dos turistas, o comportamento 
sequente e a escolha do destino. A imagem irá influenciar os turistas no processo de decisão 
de escolha do destino turístico (Baloglu e McCleary, 1999; Echtner e Ritchie, 2003) e as suas 
intenções futuras de regressar (Chi e Qu, 2008). 
Em relação ao turismo em Portugal, o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) veio 
reforçar esta ideia. É fundamental actuar ao nível do enriquecimento da oferta, desenvolvendo 
e inovando conteúdos tradicionais portugueses que constituam factores de diferenciação 
turística que possibilitem experiências distintivas ao turista (TP, 2007). 
Um dos produtos turísticos portugueses com grande potencial de crescimento, mas ainda com 
algumas dificuldades de afirmação, é produto saúde e bem-estar. A falta de uma estratégia de 
marketing tem contribuído para o seu fraco desenvolvimento. É neste sentido que no ponto 
seguinte de pretende analisar, à luz do marketing territorial, as potencialidades deste produto 
turístico. 
 
 
3. O TERMALISMO EM PORTUGAL 
A procura das termas tem apresentado valores muito irregulares ao longo dos últimos anos. 
Como podemos verificar no quadro 1, a procura das termas, entre 1998 e 2009, tem oscilado 
entre taxas de crescimento negativas e positivas. Depois de um período com taxas de 
crescimento positivas entre 2000 e 2002, onde se pensava que finalmente o termalismo ia 
arrancar para níveis há muito desejados, nos últimos sete anos voltou a apresentar taxas de 
crescimento negativas, evoluindo de 95.586 inscrições em 2002 para 69.735 em 2009. Em 
relação à análise das receitas, a situação é totalmente diferente. Apesar de cada vez se 
verificarem menos frequentadores, o valor total de receitas tem crescido praticamente todos os 
anos. Isto pode significar que, ou os preços têm aumentado de ano para ano ou então tem 
aumentado o número de serviços prescritos a cada cliente.  
Outra análise que poderemos realizar está relacionada com a receita média por aquista, que é 
a relação entre o valor de receitas e número de frequentadores. De facto, a receita média por 
aquista tem crescido significativamente ao longo de todos os anos analisados nesta série 
temporal, excepto em 2008.  
 

Quadro 1 - Frequência nas Estâncias termais e valor das receitas 
entre 1998 e 2009 

Ano 

Nº de Inscrições Valor das recitas  
Receita 
média por 
aquista 
€ 

Aquistas Var.  (%) 103 € Var.  (%) 

1998 87.054 -7,2 11.219 7,5 128,9 
1999 83.548 -4,03 10.802 -3,72 129,3 
2000 85.226 2,01 12.268 13,57 143,9 
2001 93.186 9,34 13.684 11,54 146,8 
2002 95.586 2,58 16.136 17,92 168,8 
2003 91.757 -4,01 16.110 -0,16 175,6 
2004 89.827 -2,10 17.893 11,10 199,2 
2005 85.841 -4,44 18.036 0,78 210,1 
2006 80.508 -6,21 18.437 2,22 229,0 
2007 80.018 -0,61 18.892 2,47 236,1 
2008 74.074 -7,43 16.007 -15,27 216,1 
2009 69.735 -5,86 16.897 5,56 242,3 
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       Fonte: TP (2010). Dados tratados pelo autor. 
 
Analisando graficamente os dados a partir de 2002, confirma-se de facto o decréscimo 
progressivo no número de inscrições na vertente do termalismo clássico. Em termos absolutos, 
em sete anos o número de inscrições diminuiu 25.851 aquistas. No gráfico seguinte essa 
análise é bem visível, enquanto as receitas em termos médios tem crescido ao longo destes 
últimos anos. 
 

Gráfico 1 – Número de aquistas e receitas de 1998 a 2009 

 
                         Fonte: TP (2010) 
 
Ao efectuarmos a análise em relação ao ranking das estâncias termais portuguesas, com base 
no número de inscrições, salienta-se por um lado o grande destaque da estância termal de S. 
Pedro do Sul, com uma frequência de 16.650 inscrições em 2009 e, por outro lado, o número 
de estâncias termais com baixo número de inscrições. Em relação à estância de S. Pedro do 
Sul, a sua liderança vem-se mantendo há várias décadas, destacadíssima das restantes 
(Quadro 2). 
 
Quadro 2 – Ranking de inscrição no termalismo Clássico - 2009 

Ranking Estabelecimento termal Aquistas Proveitos (103 
€) Proveito/Aquista

1 S. Pedro do Sul 16.650 5.240 314,7 
2 Caldas de Chaves 6.389 1.156 180,9 
3 Monfortinho 4.061 638 157,1 
4 Caldelas 3.804 757 199,0 
5 Termas de Carvalhal 3.625 502 138,5 
6 Felgueira 3.533 1.340 379,3 
7 Caldas de S. Jorge 3.283 706 215,0 
8 Termas do Gerês 3.265 526 161,1 
9 Banho de Alcafache 2.843 655 230,4 
10 Sulfúria 2.581 540 209,2 
11 Curia 2.128 711 334,1 
12 Termas de Vizela 1.659 470 283,3 
13 Caldas da Saúde 1.317 342 259,7 
14 Longroiva 1.151 149 129,5 
15 Fadagosa de Nisa 1.147 267 232,8 
16 Termas de S. Vicente 1.103 501 454,2 
17 Caldas da Rainha 1.035 220 212,6 
18 Caldas de Sangemil 1.020 299 293,1 
19 Caldas de Manteigas 1.014 268 264,3 
20 Monte Real 833 111 133,3 
21 Caldas da Cavaca 817 125 153,0 
22 Termas de Entre-os-Rios 742 167 225,1 
23 Caldas de Aregos 713 146 204,8 
24 Caldas do Cró 678 93 137,2 
25 Caldas de Monchique 598 178 297,7 
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26 Termas de Almeida 579 74 127,8 
27 Termas do Vimeiro 530 109 205,7 
28 Unhais da Serra 509 147 288,8 
29 Ladeira de Evendos 486 142 292,2 
30 Caldas de Monção 428 89 207,9 
31 Caldas das Taipas 371 74 199,5 
32 Caldas de Moledo 354 58 163,8 
33 Caldas de Carlão 185 38 205,4 
34 Luso 156 50 320,5 
35 Termas de Valde da Mó 125 8 64,0 
36 Carvalhelhos 23 1 43,5 
37 Termas de Eirogo n.d.   
38 Termas de Melgaço n.d.   
39 Pedras Salgadas enc.   
40 Termas de Vidago enc.   
  Total 69.735 16.897 242,3 

Fonte: TP (2010) 
 
Contudo, nos últimos tempos tem-se avançado para um novo conceito de termalismo, 
denominado de Termalismo de Saúde e Bem-estar. A legislação veio autorizar esta nova 
modalidade com o Decreto-lei n.º 142/2004, de 11 de Junho. Este novo conceito caracteriza-se 
por conjugar o conceito de termalismo terapêutico tradicional com outro conjunto de ofertas 
centradas no termalismo de bem-estar mais virado para o lazer, para a beleza e estética e para 
o relax. 
Este novo conceito, que é procurado nas estâncias termais, está a permitir definir o produto do 
balneário como um produto turístico global, capaz de oferecer uma complementaridade de 
serviços entre os produtos termais e não termais que superam o conceito tradicional dos 
balneários, para convertê-los em modernos centros turísticos, através de uma oferta e uma 
clientela mais diversificada que anteriormente. Os valores apresentados no gráfico 2 permitem 
constatar uma procura crescente desta nova filosofia. 
A procura do Termalismo de Bem-estar tem vindo a aumentar de forma gradual, ao contrário 
do Termalismo Clássico, que tem diminuído todos os anos, neste mesmo período analisado. 
 

Gráfico 2 - Motivação da Procura nas Estâncias Termais 
portuguesas, entre 2003 e 2009 

 
Fonte: TP (2008); TP (2009); TP (2009) 
 
O TERMALISMO EM S. PEDRO DO SUL 
A Estância Termal de S. Pedro do Sul, como já foi referido, é a principal estância em Portugal e 
a sua gestão foi atribuída à Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul E.E.M., criada em 08 de 
Janeiro de 2004, que é a responsável por toda a actividade termal.  
Esta estância dispõe de 2 balneários, o Balneário Rainha D. Amélia e o Balneário D. Afonso 
Henriques: 
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BALNEÁRIO D. AFONSO HENRIQUES 
MODERNO E SOFISTICADO 
A PROMOVER MAIS E MELHOR SAÚDE 
Amplo, moderno, com novos equipamentos de última geração, confortável, informatizado, com 
muita luz e ambientes acolhedores, cores fortes e motivantes em permanente interacção com 
a envolvente natural: eis o novíssimo Balneário D. Afonso Henriques, oficialmente inaugurado 
a 29 de Junho p.p. e que eleva o nível da oferta termal de saúde em Portugal para os 
patamares de excelência do século XXI. 
Fonte: www.termas-spsul.com 
 
BALNEÁRIO RAINHA D. AMÉLIA 
CLASSICAMENTE REQUINTADO 
EM AMBIENTE DE BEM-ESTAR TERMAL 
O Balneário Rainha D.ª Amélia apresenta-se, cada vez mais, como a alternativa clássica de 
requinte e charme das Termas de S. Pedro do Sul. Agora ainda mais sedutor e confortável, o 
D.ª Amélia oferece um ambiente de bem-estar termal com tratamento personalizado de alto 
nível, devidamente certificado. 
Fonte: www.termas-spsul.com 
 
As termas de S. Pedro do Sul localizam-se no Distrito de Viseu, Concelho de S. Pedro do Sul, 
conforme figura seguinte. 
 

 
                                                      Fonte: Wikipedia 
 
Esta estância possui um vasto conjunto de equipamentos de alojamento: 10 hotéis; 1 pousada 
da juventude; 5 pensões; 3 Hotéis rurais; 2 unidades de Turismo de Habitação; 7 unidades de 
Turismo Rural e 2 unidades de Agro Turismo.  
Além da componente terapêutica, as Termas de S. Pedro do Sul proporcionam aos seus 
aquistas um conjunto de actividades desportivas, culturais e lúdicas. Esta informação consta do 
seu site, conforme se pode verificar no extracto seguinte. 
 
Existe um programa específico de animação termal que procura ir ao encontro dos interesses 
e motivações de um público heterogéneo.  
 O núcleo Museológico existente no balneário Rainha D. Amélia, por exemplo permite 
um regresso ao passado histórico das termas e a sala Multiusos é um espaço tranquilo que 
convida à leitura. 
 Por sua vez, no auditório são organizadas conferências sobre os mais variados temas, 
bem como colóquios, congressos e palestras. Os circuitos turísticos diários, a ginástica, os 
passeios pedonais e a canoagem são também uma opção a ter em conta. Os mais ousados e 
aventureiros podem enveredar pelo desporto de aventura - escalada, slide e rappel. 
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Mas as actividades promovidas estendem-se ainda aos espectáculos de rua. Música ao vivo, 
karaoke, malabaristas, mágicos, homem-estátua, cuspidores de fogo, teatro e concertos com 
grupos musicais da actualidade ajudam a preencher as tardes e as noites termais. 
Durante a estadia nas termas de são Pedro do sul irá encontrar um variado conjunto de 
actividades que tornarão a sua estadia num momento mágico. 
Fonte: www.termas-spsul.com 
 
 A estância tem também desenvolvido um conjunto de promoções, como se apresenta o 
exemplo seguinte relativo a promoções de Páscoa/2011: 
 
Páscoa nas Termas de S. Pedro do Sul: uma escolha natural! 
 
. Programas de Bem-Estar de três dias, packs de um dia e uma exuberante envolvente natural 
convidam a uma estadia revitalizante a dois, com a família ou com os amigos…  
 
Termas de S. Pedro do Sul, 15 de Abril de 2011 - As Termas de S. Pedro do Sul propõem, 
para esta Páscoa, uma escapadinha de Bem-Estar a dois, com a família, com os amigos ou 
até mesmo sozinho, com múltiplas propostas “à la carte” repletas de experiências de Bem-
Estar no maior destino de turismo de saúde e bem-estar em Portugal – com programas 
revitalizantes, anti-stress, de relaxamento e apaziguamento dos sentidos -, complementadas 
com uma Natureza única em espaços exclusivos como o imperdível Bioparque de S. Pedro do 
Sul e tudo no conforto de uma das unidades hoteleiras escolhidas. 
 
Desde paisagens marcadas pela beleza da água, a momentos de relaxamento nas Termas, 
passando pelo verde da natureza, a vasta oferta, com perfis únicos,disponível nas Termas de 
S. Pedro do Sul convida a celebrar a primavera na Natureza e proporciona, aos visitantes, a 
possibilidade de poderem eles próprios “conceber” o programa ideal para umas mini-férias 
nesta Páscoa. 
 
As Termas de S. Pedro do Sul oferecem, para a escolha individual, programas de Bem-Estar 
de três dias “Saúde em Forma”, “Bem – Estar Revitalizante”, “Vida e Energia” e “Aqua Vitae”, 
assim como packs de Bem-Estar de um dia, convidando a momentos de relaxamento, 
reequilíbrio e revigoramento.  
 
Fonte: www.termas-spsul.com 
 
Foram também criadas duas mascotes: o Afonsinho e Amelinha, os Heróis do Termalismo 
Júnior, que procuram desenvolver laços de afectividade com as crianças, integrando-as nos 
programas termais e explicando-lhes, através dos mais diversos suportes, a componente 
ecológica e natural dos tratamentos.  
Toda esta dinâmica e diversificada oferta tem contribuído para o desenvolvimento desta 
estância termal. Ao efectuarmos a análise da evolução da quota de mercado da estância de S. 
Pedro do Sul desde 2001 a 2009 (Quadro 3), verificamos que a posição da estância decresceu 
um pouco, tendo-se mantido nos últimos anos. 
 

Quadro 3 – Evolução da quota de mercado da estância de S. Pedro do Sul 

Estância  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

S. Pedro do 
Sul 25.450 25.453 25.011 25.237 23.375 19.281 18.135 17.017 16.650

Total 
Nacional 93.186 95.586 91.757 89.827 85.841 80.508 80.018 74.074 69.735

QM  27,3% 26,6% 27,3% 28,1% 27,2% 23,9% 22,7% 23,0% 23,9% 
Fonte: TP (2010); DGEG (2011) – Dados tratados pelo autor. 
 
O termalismo assume, assim, uma importância significativa em S. Pedro do Sul e constitui um 
dos produtos turísticos reconhecidos pelo enorme potencial no aproveitamento dos recursos 
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endógenos da região. Esta estância, devido à sua localização, pode assumir um papel 
importante como factor de desenvolvimento do turismo a nível do interior, contribuindo para a 
atenuação das assimetrias regionais (Cavaco, 1980). 
Mas o produto Saúde e Bem-estar representa em Portugal ainda uma baixa percentagem das 
motivações dos turistas. Este segmento, suportado na qualidade das águas, é um produto que, 
devidamente projectado e estruturado, pode ambicionar a criação de ofertas com elevados 
níveis de diferenciação. É necessário para isso alterar o modelo de negócio baseado em 
tratamentos para uma maior associação ao bem-estar (TP, 2007). 
Com o objectivo de contribuir para um melhor conhecimento da procura, no sentido de um 
melhor ajustamento da oferta, realizou-se um estudo empírico a frequentadores da estância 
termal de S. Pedro do Sul, de modo a conhecer as suas necessidades, preferências e 
motivações. Para a realização do referido estudo definiu-se uma metodologia que será 
apresentada no ponto seguinte. 
 
 
4. METODOLOGIA DO ESTUDO 
A metodologia seguida para o presente estudo assentou na revisão de literatura, em entrevista 
exploratória ao responsável da estância termal de S. Pedro do Sul e no recurso a um inquérito 
estruturado passado aos frequentadores daquela estância. 
Foram efectuados pré-testes a uma amostra reduzida e a investigadores relacionados com o 
turismo, de modo a afinar melhor o instrumento de medida. O processo amostral baseou-se na 
amostragem por quotas, com base da variável sexo e, para tratamento dos dados, recorreu-se 
ao SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0. 
 
 
5. RESULTADOS 
Em relação à caracterização da amostra, em termos de variáveis demográficas (quadro 4), 
verifica-se que os frequentadores das termas são na sua maioria do sexo feminino (60,8%) e 
representam uma população bastante envelhecida, onde 35% têm idades superiores a 65 anos 
e 76,6% com idades superiores a 55 anos. As habilitações literárias são maioritariamente ao 
nível do ensino básico (43,3%) e, em termos de ocupação, grande parte são 
pensionistas/reformados (37,1%). 
 

Quadro 4 – Distribuição dos aquistas por variáveis demográficas 

Variáveis demográficas 
Total da amostra 
Frequência % válida 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

38 
59 

39.2 
60.8 

Total 97 100.0 

Idade 

. 18-24 

. 25-34 

. 35-44 

. 45-54 

. 55-64 

. 65-74 

. ≥75 

. N/R   

2 
3 
3 
12 
40 
30 
6 
1 

2.1 
3.1 
3.1 
12.5 
41.7 
31.3 
3.6 

 Total 97 100.0 

Habilitações 
Literárias 

. Ensino Básico 

. Ensino Secundário 

. Curso Médio 

. Curso Superior 

. N/R 

39 
18 
24 
9 
7 

43.3 
20.0 
26.7 
10.0 

 Total 97 100.0 
 . Comerciante 12 12.4 
 . Funcionário Público 10 10.3 



 

899 
 

 . Operário 7 7.2 
Profissões . Quadro Superior 9 9.3 
 . Pensionista/Reformado 36 37.1 
 . Dona de Casa 11 11.3 
 . Outras 11 12.4 
 Total 97 100.0 

     Fonte: Inquérito aos aquistas 
 
Procurou-se saber se os frequentadores da Estância de S. Pedro do Sul repetem a visita ou se 
estão pela primeira vez na estância. Os resultados mostram que a grande maioria (84,4%) já 
estiveram outras vezes nesta estância, contra apenas 15,6% que é a primeira vez (gráfico 3). 
 
 

Figura 3 - Primeira vez que frequenta estância de S. Pedro do Sul 

 
                      Fonte: Inquérito aos aquistas 
 
Dos aquistas que já antes tinham frequentado a estância de S. Pedro do Sul, procurou-se 
saber por quantas vezes já tinham frequentado esta estância. Os resultados, no quadro 5, 
mostram que um número significativo de aquistas já frequenta esta estância há vários anos.  
 

Quadro 5 – Número de vezes que já esteve na Estância de S. Pedro do Sul 
Número de vezes Respostas Percentagem 

1 vez 12 14,8 

2 a 5 vezes 30 37,1 

6 a 10 vezes 23 28,4 

Mais de 10 vezes 12 14,8 

N/R 4 4,9 

 Total 81 100,0 
                                    Fonte: Inquérito aos aquistas 
 
A decisão da escolha da estância de S. Pedro do Sul foi maioritariamente por indicação médica 
(45,4%), seguida da iniciativa própria (34%) e do conselho de amigos e familiares (20,6%). Os 
resultados permitem chamar a atenção para o papel que os médicos têm em todo este 
processo, logo deixa uma chamada de atenção para as acções de marketing a desenvolver 
junto destes prescritores. 
 

Quadro 6 - Decisão de frequentar a Estância de S. Pedro do Sul 
Tipo de decisão Frequência Percentagem 
Iniciativa própria 33 34,0 
Conselho de amigos e familiares 20 20,6 
Indicação médica 44 45,4 
Total 97 100,0 

                          Fonte: Inquérito aos aquistas 
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Outra análise que se pode efectuar é em relação à frequência de outras estâncias termais. Dos 
aquistas que estão pela primeira vez em S. Pedro do Sul, apenas 2 já frequentaram outras 
estâncias. Dos que já vêm para S. Pedro do Sul há vários anos, 16 já estiveram em outras 
estâncias termais (quadro 7). 
 

Quadro 7 – Cruzamento de variáveis entre “Primeira vez em S. Pedro do Sul” vs “Outras 
estâncias” 

 Outras estâncias 
Total Sim Não 

Primeira vez em 
S. Pedro do Sul 

Sim 2 13 15 
Não 16 65 81 

Total 18 78 96 
                           Fonte: Inquérito aos aquistas 
 
A análise seguinte pretende avaliar quais os factores que estão na base de influência do 
aquista a decidir por determinada estância termal. 
Assim, foram elencados um conjunto de itens relacionados com a estância termal, onde se 
questionava acerca da importância de cada um deles, através da apresentação de afirmações. 
Numa escala de 7 pontos de Likert pedia-se que respondessem de 1 – discordo totalmente a 7 
– concordo totalmente. 
Primeiro começamos por apresentar os respectivos valores para a média e desvio padrão das 
referidas variáveis (quadro 8). Verifica-se que praticamente todos os itens apresentam médias 
superiores ao valor intermédio da escala (3,5), excepto o item V4, o que significa que as 
pessoas concordam em grande parte com as afirmações apresentadas. Inicialmente tinha sido 
considerado mais um item relacionado com o trânsito na localidade, mas em ordem invertida. 
Este item retirou-se da análise por apresentar valores muito díspares, possivelmente por ser 
uma escala invertida o que poderá ter ocasionado dificuldade na sua interpretação. 
 

Quadro 8 – Média e desvio padrão dos itens relacionados com a estância termal 
Variável Itens Média Desvio 

padrão 
V1 Esta localidade tem uma paisagem natural de grande beleza 6,43 1,115 
V2 Pode-se facilmente ter acesso a actividades culturais e 

recreativas 4,40 1,959 

V3 Existem lugares adequados para a prática de várias 
modalidades desportivas 3,67 1,910 

V4 Há facilidade de estacionamento nesta estância termal 3,43 2,177 
V5 É fácil encontrar o tipo de alojamento desejado 5,66 1,499 
V6 Existe segurança nesta localidade 5,52 1,472 
V7 Esta estância tem boas acessibilidades (rodoviárias ou outras) 4,98 1,872 
V8 Esta localidade tem boas estruturas de apoio (bancos, 

farmácias, lojas e outros serviços) 4,09 1,993 

V9 Verifica-se uma grande limpeza da localidade 5,39 1,608 
V10 Esta localidade é tranquila 6,21 1,245 

Fonte: Inquérito aos aquistas  
 
Procedeu-se então à análise factorial de componentes principais deste conjunto de itens de 
modo a encontrar combinações de variáveis (factores) que expliquem as correlações entre 
todos os pares das variáveis. Para aplicação e validação desta técnica é necessário avaliar as 
correlações entre as variáveis para saber se é legítimo efectuar uma análise factorial. 
O valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,705) que apresenta o valor da medida de 
adequabilidade, considera a análise de nível médio. O teste de Bartlett, que testa a hipótese 
nula de a matriz de correlação ser uma matriz identidade, apresenta o valor 274,663 e uma 
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probabilidade associada de 0,000, o que rejeita a hipótese nula de a matriz de correlações ser 
uma matriz identidade (Quadro 9). Estes testes indicam que as 10 variáveis são adequadas 
para se efectuar uma análise factorial. 
 

Quadro 9 - KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,705 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 274,663 
df 45 
Sig. ,000 

                           Fonte: Inquérito aos aquistas  
 
Através do critério de Kaiser (eigenvalue maior que 1) foram encontrados três factores que 
explicam 61,852% da variância total no conjunto das 10 variáveis analisadas (Quadro 10). 
 

Quadro 10 – Total da Variância Explicada 

Comp. 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % Total % of 

Variance
Cumulativ
e % Total % of 

Variance 
Cumulativ
e % 

1 3,496 34,961 34,961 3,496 34,961 34,961 2,225 22,246 22,246 
2 1,405 14,053 49,014 1,405 14,053 49,014 2,188 21,879 44,125 
3 1,284 12,838 61,852 1,284 12,838 61,852 1,773 17,727 61,852 
4 ,976 9,762 71,614       
5 ,788 7,883 79,497       
6 ,670 6,702 86,199       
7 ,441 4,406 90,606       
8 ,372 3,721 94,327       
9 ,318 3,179 97,506       
10 ,249 2,494 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Inquérito aos aquistas  
 
Para melhor interpretação dos factores, procedeu-se a uma rotação dos eixos através do 
método varimax. A proporção de variância explicada pelas componentes mantêm-se constante, 
apenas se distribui de modo diferente para que sejam maximizadas as diferenças entre as 
combinações das variáveis: aumentando as que mais contribuem para a formação do factor e 
diminuindo os pesos das que menos contribuem. 
Analisou-se de seguida a consistência interna de cada factor através do Alpha de Cronbach 
(α). Destes factores, apenas um apresenta uma baixa consistência interna (inferior a 0,70). 
Contudo, deve assinalar-se que este valor baixo de alpha poderá estar associado com escalas 
que incluem um número reduzido de elementos. Quando o número de elementos aumenta, o 
valor de alpha também aumenta. Portanto, o limite aceitável de alpha pode chegar a ser 0,6 ou 
0,5 para escalas que constam de um número pequeno de elementos (Carmines e Zeller, 1979). 
No quadro 11 são apresentados os pesos das variáveis em cada factor. Assim, o factor 1 é 
composto pelas variáveis V3, V2, V4 e V1 que designamos por Actividades de Animação e 
Atractividade. O factor 2 é composto pelas variáveis V10, V11, V9 e V7, que designamos por 
Estruturas de Apoio e Tranquilidade. O factor 3, composto pelas variáveis V5 e V6, designamos 
por Facilidades de alojamento e Segurança. Foram apenas considerados os pesos superiores 
a 0,5 para mais fácil interpretação e para que cada variável apresentasse apenas pesos num 
único factor. 
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Quadro 11 – Matriz de Componentes após Rotaçãoª 

Items 
Component 
1 2 3 

Existem lugares adequados para a prática de várias 
modalidades desportivas ,829   

Pode-se facilmente ter acesso a actividades culturais e 
recreativas ,762   

Há facilidade de estacionamento nesta estância termal ,649   
Esta localidade tem uma paisagem natural de grande 
beleza ,623   

Verifica-se uma grande limpeza da localidade  ,863  
Esta localidade é tranquila  ,757  
Esta localidade tem boas estruturas de apoio (bancos, 
farmácias, lojas e outros serviços)  ,564  

Esta estância tem boas acessibilidades (rodoviárias ou 
outras)  ,546  

É fácil encontrar o tipo de alojamento desejado   ,917 
Existe segurança nesta localidade   ,797 
Valor próprio 2,225 2,188 1,773 
Variância explicada acumulada 22,246 44,125 61,852 
Alpha de Cronbach  ,747 ,640 ,751 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 

 Fonte: Inquérito aos aquistas  
 
Estes factores podem portanto servir de apoio nas decisões estratégicas dos decisores. 
Verifica-se que o Factor 1 – Actividades de Animação e Atractividade da localidade é o que tem 
maior importância, havendo assim necessidade de se atribuir e canalizar esforços para 
desenvolver actividades de animação, como por exemplo as actividades culturais e recreativas 
e modalidades ligadas ao desporto e proteger e preservar a paisagem natural da localidade. É 
também necessário manter a localidade limpa, fomentar a tranquilidade e fornecer as 
estruturas de apoio essenciais para uma estada agradável, capaz de ir de encontro às 
expectativas dos aquitas. As facilidades de encontrar o alojamento desejado, capaz de ir de 
encontro aos gostos e necessidades de cada um e a segurança da localidade são também 
factores que devem ser tidos em conta nas decisões futuras. 
Por último, procurou-se saber o nível de fidelização à estância termal de S. Pedro do Sul. Para 
o efeito utilizou-se uma escala de likert de 7 pontos (1 – discordo totalmente a 7 – concordo 
totalmente). Esta variável é medida através de três items onde se reflecte a repetição de 
compra e o “passa-palavra”. Esta escala é adaptada de Foster e Cadogan (2000) e Garbarino e 
Johnson (1999) e é apresentada no quadro 12. 
Esta escala foi validada através das suas propriedades psicométricas de acordo com o 
sugerido por Churchill (1979). Assim, a aceitabilidade deste tipo de escalas está fundamentada 
em dois aspectos da sua construção: fiabilidade e unidimensionalidade. 
Segundo Hair et al. (1998), a fiabilidade é o grau de consistência entre as múltiplas medidas do 
construto. O alpha de Cronbach é a medida mais utilizada para medir esta propriedade.  
Assim, para verificar a unidimensionalidade dos construtos, efectuámos uma análise factorial 
de componentes principais, resultando apenas um factor. Em relação à consistência interna, o 
valor de alpha de Cronbach apresenta um valor muito bom, com o valor de α = 0,952. 
Os valores médios encontrados para cada item mostram um valor próximo de 6, (valor possível 
entre 1 e 7) o que revelam um grande nível de fidelização à estância termal de S. Pedro do Sul, 
o que aliás outros valores apresentados anteriormente já o confirmavam (quadro 12). 
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Quadro 12 – Escala fidelização dos aquistas 

Items da Fidelização Média Desvio 
padrão 

Tenciono continuar a vir para esta estância termal nos próximos anos 5,98 1,299 
Costumo dizer bem desta estância termal quando falo com outras 
pessoas 

6,07 1,148 

Recomendo aos meus familiares e amigos para virem para esta estância 
termal 

6,08 1,205 

Alpha de Cronbach 0,952 
Fonte: Inquérito aos aquistas 
 
 
6. CONCLUSÕES 
O turismo de saúde e bem-estar assume, nos dias de hoje, uma importância crescente devido 
a novas preocupações das pessoas, originadas no modo de vida das sociedades modernas. 
Esta proliferação de motivações por parte da procura tem levado ao desenvolvimento dos 
produtos termais, com especial destaque para o Spa termal. Em Portugal, começa a dar os 
primeiros passos. Contudo, as estâncias termais portuguesas apresentam ainda dificuldades 
para responder às novas exigências da procura. Existe a necessidade de revitalização das 
estâncias termais, quer através da oferta destes novos produtos, quer da criação de infra-
estruturas de saúde, restauração, animação e lazer adequadas aos níveis de exigência do 
mercado.  
A Estância de S. Pedro do Sul tem dado passos importantes neste sentido, procurando 
oferecer um conjunto de serviços orientados nas duas vertentes termais: termalismo clássico e 
termalismo de bem-estar. 
Contudo, salienta-se, a necessidade de um planeamento turístico, com todos os intervenientes, 
como forma de potenciar os benefícios do termalismo para a estância termal e de reduzir os 
aspectos negativos que pode originar.  
Devido à forte concorrência entre as estâncias, há uma necessidade crescente de atrair o 
maior número de empresas, turistas e moradores. Daí a necessidade de inovação e de 
promoção, utilizando continuamente as técnicas do marketing territorial. 
É necessário conhecer e compreender as necessidades dos aquistas de modo a que as 
organizações termais ofereçam um serviço com qualidade e de forma personalizado, de 
maneira a aumentar a satisfação e fidelização dos seus clientes. No presente estudo, 
verificámos que os aquistas valorizam muito um conjunto de factores que é necessário ter em 
conta na definição dos novos produtos e nas estratégias organizacionais. 
Pretende-se, assim, contribuir para o desenvolvimento das organizações termais e de toda a 
localidade envolvente, procurando analisar as diferenças entre as diferentes motivações de 
modo a contribuir para a adequação da oferta às características de uma procura com 
necessidades cada vez mais específicas e diferenciadas. 
A nova proposta do PENT, horizonte 2010-2015, vem no sentido de se percepcionar o destino 
turístico com um desenvolvimento mais sustentável, através do desenvolvimento baseado na 
qualificação e competitividade da oferta, alavancado na criação de conteúdos autênticos e 
experiências marcantes e genuínas, transformando o sector num dos motores do 
desenvolvimento social, económico e ambiental a nível regional e nacional (TP, 2011). 
Este trabalho permitiu aferir das potencialidades do marketing territorial. Contudo as várias 
dimensões foram apenas parcialmente abordadas. Assim, como pistas de investigação futura, 
deixa-se o desafio para o estudo dos outros intervenientes do marketing territorial: os 
residentes e os investidores. O conhecimento destes actores poderá constituir a base para 
melhores decisões estratégicas ao nível do desenvolvimento sustentável da Estância termal de 
S. Pedro do Sul. 
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RESUMO 
As transações econômicas ocorrem não somente nos mercados, mas também dentro das 
empresas, associações, famílias e agências. A pesquisa de Elinor Ostrom e Oliver Williamson 
demonstra que a análise econômica pode lançar luz sobre a maioria das formas de 
organização social. Elinor Ostrom demonstrou como a propriedade comum pode ser controlada 
com sucesso por associações de usuários. Elinor Ostrom desafiou a sabedoria convencional 
de que a propriedade comum é mal administrada e deve ser regulada por autoridades centrais 
ou privatizadas. Baseada em numerosos estudos Ostrom concluiu que os resultados obtidos 
por esses arranjos gerenciais na gestão do bem comum são, muitas vezes, melhores do que o 
previsto pela teoria. Ela observa que os usuários do recurso comum freqüentemente 
desenvolvem mecanismos sofisticados para tomada de decisão e aplicação das regras para 
lidar com os conflitos de interesses. Ela mostra que são construídas regras que promovem 
resultados exitosos. Esse trabalho utilizará as hipóteses de Ostron para descrever a lógica da 
evolução das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento local até chegar a atual 
política territorial conhecida como territórios da cidadania no Brasil 
Palavras-chave: Águas Emendadas; Desenvolvimento Local; Desenvolvimento Rural; 
Desenvolvimento Territorial; Territórios da Cidadania) 
 
 
INTRODUÇÃO 
O objetivo desse trabalho é, com base nas hipóteses de Ostron, descrever a lógica da 
evolução das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento local rural no Brasil, até 
chegar à atual política territorial denominada territórios da cidadania no Brasil.  Ênfase especial 
será dispensada aos resultados preliminares de uma pesquisa em andamento sobre o 
Território de Águas Emendadas, situado nas proximidades de Brasília – Distrito Federal.  Como 
forma de situar o leitor, serão apresentados as seções seguintes: 1.Considerações Teóricas 
sobre Desenvolvimento Territorial; 2.Do Desenvolvimento Regional ao Local no Brasil; 
3.Desenvolvimento Territorial Rural; 4.Desenvolvimento Rural/Local; 5..Parte Experimental; 
7.Discussão dos Resultados; Conclusão; e Bibliografia. 
 
 
1.Desenvolvimento Territorial 
Favareto (2006) prefere ressaltar a existência de uma abordagem territorial, ao invés de uma 
teoria desenvolvimento territorial. A abordagem territorial, segundo ele, se expressa, sobretudo, 
no tratamento de um determinado nível da realidade e na operacionalização de algumas 
instâncias empíricas fundamentais. Conforme o autor, apesar da dificuldade teórica desse 
enfoque, a sua emergência se deve a processos sociais e econômicos de corte eminentemente 
territorial e (num contexto histórico marcado por certa crise e realinhamento dos instrumentos 
tradicionais de promoção do desenvolvimento, com a descentralização das políticas e da 
atividade industrial, associado à redução e a certo redirecionamento da intervenção estatal) a 
um novo padrão onde, em lugar dos investimentos diretos e de corte setorial, caberia ao 
Estado criar condições e um certo ambiente que permitisse aos agentes privados alocar os 
recursos humanos e materiais. 
 Em contraposição, Ostrom (2009), ao estudar arranjos institucionais que regulavam o 
conjunto comum de recursos e bens públicos, tais como sistemas de irrigação, florestas e 
lagos, conclui que as políticas públicas do tipo “one-size-fits-all” são ineficazes. Vários estudos 
sobre sistemas de irrigação no Nepal e em florestas ao redor do mundo contestaram a idéia de 
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que o governo sempre faz um trabalho melhor do que os usuários em organizar e proteger 
recursos importantes. Destarte, a autora afirma: 
 
“The most important lesson for public policy analysis derived from the intellectual journey I have 
outlined here is that humans have a more complex motivational structure and more capability to 
solve social dilemmas than posited in earlier rational-choice theory. Designing institutions to 
force (or nudge) entirely self-interested individuals to achieve better outcomes has been the 
major goal posited by policy analysts for governments to accomplish for much of the past half 
century. Extensive empirical research leads me to argue that instead, a core goal of public 
policy should be to facilitate the development of institutions that bring out the best in humans 
(OSTROM, 2009, p. 25)”. 
Orstrom (2009) afirma que é necessário lidar com a complexidade em vez de rejeitá-la. Para a 
autora a humanidade tem uma estrutura motivacional mais complexa e mais capacidades e 
habilidades para resolver dilemas sociais, aumentar a confiança e a cooperação do que 
aquelas colocadas como pressuposto pela teoria de escolha racional. Desenvolver instituições, 
regras e desenhos da ação institucional que levem os seres humanos a usarem o que têm de 
melhor na construção da confiança necessária para a cooperação é um dos objetivos das 
políticas públicas. Esse processo pode ser melhor entendido ao tratá-lo de forma complexa. A 
 construção da confiança entre os indivíduos e a criação e o desenvolvimento de regras 
institucionais de forma participativa adaptadas aos sistemas são de importância central para a 
solução dos problemas  enfrentados na ação coletiva. Para a autora o sucesso da cooperação 
está nos caminhos que são escolhidos, nas diversas formas da ação coletiva e nos recursos 
que são usados para monitoramento dos atores, entre si, no processo da construção da 
confiança. 
Entretanto na abordagem territorial para Perico (2009), a evolução das democracias liberais no 
mundo tem conduzido a profundas mudanças nas relações entre o Estado e a sociedade. Nas 
décadas de 1980 e 1990, houve uma forte desregulação da economia, realizada pelas 
reformas neoliberais, que, além da transferência de responsabilidade (quase sempre) 
desarticulada e manipulada, ao mesmo tempo, geraram processos de empoderamento (ações 
coletivas e mecanismos de canalização do interesse comum), cada vez mais importantes e 
influentes. Outra característica das mudanças mundiais nas estruturas institucionais ocorre 
como produto de um reordenamento das competências e responsabilidades públicas em 
termos de escalas territoriais. Nesse contexto, a necessidade de construção de instituições que 
se refiram à descentralização ou à participação desperta maior atenção. 
Com a influência crescente das abordagens territoriais no cenário mundial, o debate atual na 
América Latina, e principalmente no Brasil, sobre o desenvolvimento territorial rural se 
fundamenta na observação da persistência interligada da pobreza rural e da desigualdade 
regional e se relaciona a temas mais abrangentes como desenvolvimento econômico e 
sustentabilidade (DELGADO; PHILIPPE; LEITE, 2007, p.12). Na maior parte dos países da 
América Latina, a aplicação de um novo enfoque centrado no território, a qual se encontra 
ainda incipiente, tem a sua fonte básica nas teorias de desenvolvimento regional que 
assumem, claramente, o espaço como objeto de trabalho, com seus componentes, dinâmicas e 
processos (PERICO, 2009). 
Bernard Pecqueur, ao propor um modelo de desenvolvimento territorial baseado nos conceitos 
de qualidade e especificidade, afirma que novas estratégias para o desenvolvimento de 
sistemas produtivos estão emergindo em nível territorial, constituindo uma forma de 
organização pós-fordista do setor econômico para enfrentar as mudanças na era da 
globalização. A linha de argumentação do autor fundamenta-se na noção do mecanismo de 
proximidade geográfica (coordenação de atores situados e a ancoragem desses atores em 
um espaço físico determinado), expondo as diferentes formas de organização da economia na 
perspectiva territorial e ilustrando as conexões entre essas formas e a emergência de uma 
economia do conhecimento. Segundo este modelo, o desenvolvimento se faz onde se 
encontram os agentes e não em um espaço abstrato, ou seja, o desenvolvimento econômico 
está sempre situado. Os elementos constitutivos dessa dinâmica territorial podem ser 
resumidos em três características: a) a relação local/global é renovada numa lógica de ganhos 
diferenciais ao invés de comparativos; b) essas diferenças ou especificidades são construídas 
a montante dos territórios; e c) a dupla inserção setorial e territorial das firmas demonstra que 
uma economia não situada é impensável (PECQUEUR, 2009,apud). 
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2.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL AO LOCAL NO BRASIL 
Conforme Melo e Hansen (2007), o debate sobre a questão regional no Brasil tem se 
direcionado no sentido de compreender as conseqüências para as regiões das mudanças em 
curso na inserção brasileira na economia mundial. A desregulamentação dos mercados e a 
intensificação dos fluxos comerciais e de investimentos externos, a partir da segunda metade 
dos anos 1980 e, sobretudo, nos anos 1990, têm implicações importantes no contexto das 
economias das regiões e localidades brasileiras. Ainda conforme esses autores, os estudos 
sobre a temática regional se orientaram, na década de 90, no sentido de examinar problemas 
de desconcentração versus reconcentração regional, desconcentração intra-regional, tendência 
de polarização versus homogeneização, interiorização da indústria em São Paulo, novos 
aglomerados industriais no interior do país, ou ainda, novas configurações nas relações entre 
os espaços regionais. 
Melo e Hansen (2007), enfatizam que, após meados dos anos 80 e, principalmente nos anos 
90, houve destaque para os estudos centrados no pacto federativo que enfatizam as relações 
econômicas e institucionais dos estados e regiões. Esses estudos evidenciam certa 
preocupação com a tendência de que, com a fragilização do Estado nacional e com a maior 
abertura da economia brasileira, programas localizados de investimento contribuíssem para 
dificultar a retomada de um projeto de desenvolvimento nacional. Os programas de 
investimentos locais, diretamente vinculados ao mercado mundial poderiam sinalizar para 
alternativas de saídas localizadas da crise dos anos 80. Ainda segundo os mesmos autores, 
esses programas locais poderiam implicar uma fragmentação econômica do país e, assim, 
inviabilizar um projeto nacional mais articulado. O longo processo de soldagem das economias 
regionais brasileiras sofreu uma interrupção abrupta a partir da crise dos anos 80. A trajetória 
errática vivenciada pela economia brasileira teria destruído os nexos de solidariedade entre as 
estruturas produtivas regionais. 
Melo e Hansen (2007), destacam que outra face desse debate concentrou-se em torno da 
necessidade da exploração de oportunidades locais de economias de aglomeração. 
Acreditava-se que por meio da obtenção de externalidades pecuniárias e tecnológicas, 
constituir-se-ia uma gama de soluções locais que contribuiriam para retirar o país do longo 
período de estagnação. Em apoio a essa linha de análise aparecem estudos que focalizam os 
principais fatores de decisão locacional dos investimentos industriais em termos de requisitos 
locacionais. Outros estudos alinharam-se em torno do debate sobre desenvolvimento regional 
endógeno, a partir da intensificação de externalidades tais como, como a formação capital 
social e do protagonismo local. Os autores enfatizam que subjacente a esse debate existe um 
confronto entre visões favoráveis a saídas mais centralizadas e ‘integradas’ para o 
desenvolvimento brasileiro e, de outro lado, visões que enfatizam soluções descentralizadas de 
caráter localistas. 
Os autores supra-citados continuam a sua argumentação salientando que até um passado 
recente, de uma maneira geral, foi atribuída pouca importância às relações externas nas 
discussões sobre a questão regional no Brasil. Em grande parte, as relações econômicas com 
o resto do mundo, nas análises de desenvolvimento regional brasileiro, eram consideradas 
como um dado que, a partir de suas influências sobre a economia brasileira, vista como uma 
economia nacional já de maneira relativa integrada internamente, repercutiria em cada região. 
O renascimento das ciências regionais, nos anos 90, se relaciona exatamente a esses 
aspectos do caráter local de geração de riqueza que o sistema de produção flexível e a 
globalização propiciaram. Abre-se uma vertente no debate regional que enfatiza o caráter local 
das externalidades e valoriza o desenvolvimento de base local, como que caracterizando o 
esgotamento do período anterior marcado por políticas de industrialização de alcance nacional.  
 
 
3.DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL  
Conforme Mior (2005) as teorias de desenvolvimento rural passam por modificações 
importantes, nas duas últimas décadas, em função de transformações ocorridas no meio rural, 
tendo como conseqüência o reconhecimento da necessidade de substituição de modelos O 
modelo de desenvolvimento rural exógeno, dominante até então, considerava que as diretrizes 
básica para o desenvolvimento rural eram oriundas de fora das áreas rurais, valorizando pouco 
as ações provenientes dos atores sociais locais. O modelo de desenvolvimento rural endógeno 
passa então, a considerar combinação das forças externa e das locais como categoria central 
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na compreensão das especificidades e diversidades que compõem o mundo rural, cuja 
sustentabilidade se ancora nas condições, sociais, culturais, econômicas e ambientais de uma 
região. Essas condições singulares abrem espaços para o surgimento de iniciativas locais de 
baixo para cima, diferentemente do modelo exógeno. Em geral essas concepções vêm 
associadas à discussão entre as análises que enfatizam a dicotomia rural-urbano e as que 
procuram sair desse recorte setorial e defendem uma compreensão territorial do 
desenvolvimento. 
Segundo Lowe et al.apud Mior (2005), o modelo de desenvolvimento rural  exógeno  
compreendia o desenvolvimento rural como articulado aos processos de urbanização e 
industrialização. Assim, o meio urbano seria o espaço por excelência das atividades 
econômicas dinâmicas, industriais e de serviços, enquanto que ao meio rural caberia a oferta 
de alimentos e outros produtos primários. Dessa forma, o pólo dinâmico seriam as cidades, 
especialmente as que se transformariam em pólos regionais, deixando as áreas rurais limitadas 
ao recorte setorial da agricultura. 
Ainda segundo Mior, (2005), a preocupação territorial com o desenvolvimento, está contida na 
estratégia de atuação dos países da Organisation for Economic Co-Operation and 
Development (OCDE) que, na década de 90, criou uma “divisão de desenvolvimento territorial”. 
Essa divisão da OCDE elaborou uma nova concepção das fronteiras entre rural e urbano e 
construiu indicadores que permitam compreender as disparidades entre as variadas situações 
territoriais. Neste contexto a densidade demográfica foi um critério importante para classificar 
as regiões em três tipos: regiões essencialmente urbanas; regiões essencialmente rurais e 
regiões relativamente rurais. Uma das constatações dessa nova concepção é que muitas 
regiões essencialmente rurais, de vários países, geram mais empregos que as essencialmente 
urbanas. Além de que são as regiões relativamente rurais que geram mais empregos, 
concluindo que a ruralidade não é mais sinônimo de atraso. 
Assim, argumenta Mior (2005,), a visão agrarista que identifica desenvolvimento rural com 
desenvolvimento agrícola está sendo substituída por uma concepção mais integrada, que 
contempla estratégias capazes de dinamizar a totalidade de recursos endógenos, agrícolas, e 
não agrícolas, existentes nas comunidades rurais (Moyano, 1997, apud Mior, 2005). Conforme 
Moyano (apud Mior, 2005), a agricultura embora continue sendo um setor central do ponto de 
vista econômico, deverá gerar cada vez menos empregos. Devido à dificuldade crescente de 
geração de empregos pelos setores urbanos industriais impactados pela crise do modelo 
fordista e pelo fim das políticas de pleno emprego, a agricultura e o meio rural estariam 
assumindo novos papéis, como o da geração de oportunidades não-agrícolas (MIOR, 2005, 
p.12). 
Situação similar redefiniu, nos anos 90, a direção das políticas de desenvolvimento rural na 
Europa. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural e Local (Leader) assume novas 
linhas estratégicas de atuação: a) dirige-se aos espaços sócio-territoriais de pequeno tamanho; 
b) prioriza zonas com problemas de desenvolvimento que exigem uma urgente mobilização de 
seus próprios recursos; c) orienta-se à mobilização de recursos e oportunidades diferentes ou 
complementares àqueles que possam existir nas regiões; d) requer a participação da 
população nos anteriores (MIOR, 2005). 
Saraceno (apud MIOR, 2005) é outra pesquisadora que tem se dedicado ao estudo das 
estratégias de desenvolvimento rural. A partir dos casos da Itália e França, Saraceno (1994) 
tem destacado que as tendências e escolhas das áreas rurais não podem mais ser estudadas 
de forma isolada daquilo que está ocorrendo nas áreas não rurais. Segundo a autora, analisar 
a dinâmica rural apenas a partir da agricultura ou, de seu contraponto, a partir da dinâmica 
urbana, gera alguns impasses devido a duas tendências recentes. A primeira seria a reversão 
das tendências migratórias, agora das cidades para o meio rural e a segunda, a difusão 
espacial das atividades econômicas. Estas tendências acabam por invalidar a conceitualização 
anterior, do rural tendo a agricultura e do urbano tendo a indústria e os serviços como setores 
de atividade. A concepção não era questionada porque assumia a economia de escala e a 
concentração das operações dos mercados em favor da locação urbana (MIOR, 2005). 
Em se confirmando a existência de uma maior integração entre o rural e o urbano há a 
necessidade de um conceito mais abrangente que incorpore ambos. Para Saraceno (apud 
MIOR, 2005), as diferenças regionais explicam muito mais as mudanças espaciais da natureza 
competitiva, ao longo do tempo, do que a dinâmica urbano-rural. O critério de diferenciação das 
áreas rurais precisaria considerar o fato de que áreas rurais e economias locais não se 
reproduzem isoladamente, mas fazem parte de um sistema econômico integrado. Por isso 
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duas dimensões deverão ser consideradas: diversificação interna e integração externa (MIOR, 
2005). 
A principal contribuição de Saraceno (apud MIOR,2005) foi trazer para o centro da investigação 
a análise territorial do desenvolvimento. Para a autora, a experiência italiana, e a européia em 
geral, de desenvolvimento local apontam para duas alternativas sobre a perspectiva territorial. 
A primeira segue a lógica da especialização setorial visando a economia de escala, enquanto 
que a segunda segue a lógica do desenvolvimento de múltiplos setores das atividades 
econômicas. Neste último caso é a economia de escopo e a diversificação que estão sendo 
perseguidas (MIOR, 2005). 
Cada uma das alternativas tem um padrão próprio de integração externa da área com a 
economia global: as áreas especializadas privilegiam um setor ou um determinado produto 
para suas trocas externas, normalmente pautadas pela lógica da cadeia produtiva (filiére). Já 
as áreas diversificadas privilegiam a identidade territorial e a cooperação intersetorial, tendo 
múltiplas formas de integração externa, e buscam os mercados segmentados ou os nichos de 
mercado (MIOR, 2005). 
A abordagem de Saraceno (apud MIOR, 2005) parece indicar que se trata de uma análise mais 
descritiva que teórica da situação européia, sobre como determinadas áreas geográficas 
mantém uma integridade interna enquanto promovem uma integração externa. A questão de 
como o local e o rural são socialmente construídos não é problematizada pela autora. Ela 
apenas faz menção aos termos, problema recorrente na literatura que trata sobre o tema. 
Segundo Pretty (1995, apud MIOR, 20050 o termo ‘local’ pode abranger desde uma unidade 
sub-nacional até um município, ou até mesmo, uma pequena comunidade rural ou microbacia. 
Todavia, o local tem suas características especiais, já que provê a base para a ação coletiva, 
para consenso, para a coordenação e divisão de responsabilidades e para coletar, analisar e 
avaliar informações. O fator em comum é a prevalência de relações interpessoais face a face, 
que é mais freqüente e intensa dentro de grupos pequenos (MIOR, 2005). 
As perspectivas teóricas que têm se mostrado próximas à noção de desenvolvimento local têm 
profundas implicações no modus operandi das políticas e projetos de desenvolvimento rural. 
Instituições, organizações e agentes locais-regionais passam a ter um papel crucial para a 
efetividade das políticas propostas. No modelo exógeno – que poderíamos chamar de 
desenvolvimento agrícola -, instituições locais eram consideradas como meras executoras de 
ações, ou as vezes de projetos, na sua maioria, formulados em esferas centralizadas. Agora, 
na abordagem endógena - que poderíamos chamar de desenvolvimento rural -, um papel 
crucial é atribuído às instituições e organizações locais-regionais (MIOR, 2005). 
As abordagens endógenas passam assim a ver o espaço local como o portador do bom e, 
portanto, do desejável, tanto em termos de conhecimento, como de experiências e motivações 
para a ação visando o desenvolvimento rural, levando à impressão da inexistência de conflitos 
e/ou de interesses contraditórios neste espaço. Esta idealização do local como portador de um 
conhecimento puro é contestada por Guivant (1997, apud MIOR, 2005), que aponta a 
necessidade de considerar a heterogeneidade de conhecimentos presentes no local como 
base para a construção de uma agricultura mais sustentável (MIOR, 2005, p.12). 
Retomando a discussão das duas estratégias de integração externa propostas por Saraceno 
(apud MIOR,2005), visualiza-se implicações tanto espaciais como políticas para cada uma 
dessas alternativas do ponto de vista dos padrões de desenvolvimento local. Ambas podem ter 
vantagens competitivas sem que haja uma hierarquia entre elas. Assim, se a demanda global 
por produtos tornar-se mais segmentada e o número dos produtores competitivos aumenta 
quando as áreas ficam mais desenvolvidas, a obtenção de economias de escala poderá ter 
dificuldade. As mesmas razões favorecem as economias diversificadas devido a maior 
flexibilidade desses segmentos em se adaptar aos pequenos mercados e aos menores riscos 
(MIOR, 2005). 
A análise de Saraceno (apud MIOR, 2005) permite algumas observações críticas sobre a forma 
de situar o local e as abordagens de desenvolvimento. Como um determinado local (território, 
região ou município), pode, ao mesmo tempo, desenvolver uma diversificação interna e se 
integrar ao mundo exterior? Conclui-se que Saraceno acaba assumindo uma perspectiva 
polarizada das abordagens “top-down” e “bottom-up”, em que a primeira está desacreditada e a 
segunda seria a abordagem adequada para pensar o desenvolvimento rural e local (MIOR, 
2005, p.12). 
Avaliações do Programa Leader indicam a pertinência deste tipo de intervenção, baseada nas 
abordagens endógenas de desenvolvimento nos territórios rurais. Segundo Ray (1999, apud 
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MIOR, 2005), os resultados do programa Leader são positivos, apesar dos recursos públicos 
investidos serem mínimos. O autor destaca o reforço das ligações entre as autoridades 
regionais e os respectivos atores locais, assim como a emergência de uma “solidariedade” 
rural, o que estaria demonstrando a possibilidade de novos estilos de políticas rurais de baixo 
custo (MIOR, 2005). 
Contudo, quando a abordagem endógena parecia estar conseguindo consenso surgiram 
questionamentos importantes. Ao ser implementada começaram a aparecer também suas 
fragilidades. A partir de uma revisão de experiências européias acerca da participação no 
desenvolvimento rural, Lowe et al 1998, (apud MIOR, 2005) diagnosticaram algumas destas 
fragilidades. Segundo os autores, as estratégias de desenvolvimento rural participativas podem 
ser dominadas por poderosos atores locais ou pela apatia dos atores locais. Já segundo Keane 
(1997) (apud MIOR, 2005) a falência comum dos atuais programas de desenvolvimento rural é 
que eles são muito focados sobre a construção de capacidades locais e, deste modo, tendem a 
negligenciar a maneira que agências externas continuamente minam a criação de tais 
capacidades (MIOR, 2005).  
Para Ploeg & Long (apud MIOR, 2005), a questão central seria o balanço de elementos 
internos e externos em processos de desenvolvimento, e sugerem a seguinte definição (MIOR, 
2005). 
“Os padrões de desenvolvimento endógeno se baseiam, principalmente, ainda que não 
exclusivamente, em recursos localmente disponíveis tais como as potencialidades da ecologia 
local, mão-de-obra, conhecimento e padrões locais de ligação de produção e consumo” 
(PLOEG e LONG, 1994, apud, MIOR, 2005, p.12  )”. 
Destarte o avanço conceitual Lowe et al (1995, apud MIOR, 2005), por exemplo, afirmam que o 
foco no balanço entre recursos locais e externos também é insuficiente. Citam o exemplo das 
companhias mineradoras internacionais que desse modo poderiam ser classificadas como 
desenvolvimento endógeno. Para os autores, a distinção fundamental deveria ser entre o 
controle local ou o controle externo do processo de desenvolvimento que, obviamente, abrange 
os recursos locais e sua valorização. Assim, a questão chave para os autores é saber como 
circuitos locais de produção-consumo se articulam com circuitos extra-locais. (MIOR, 2005). 
Whatmore (apud MIOR, 2005) expressou uma crítica semelhante a essa usando o exemplo 
das tipologias de empresas agrícolas (MIOR, 2005, p.12). 
“  As relações sócio-econômicas da agricultura e da empresa agrícola individual não podem ser 
divorciadas das relações sociais mais amplas e das instituições que estruturam os processos 
de produção e consumo de alimentos. As tipologias devem ajudar a identificar as conexões 
vitais e reflexivas entre o local e o global, o rural e o urbano, produtor e consumidor de modo 
que a significância analítica de políticas do desenvolvimento endógeno não se restrinja a uma 
série de arenas geográficas não relacionadas e fechadas” (WHATMORE, apud, MIOR, 2005, 
p.12  )”. 
 
 
4.DESENVOLVIMENTO RURAL/LOCAL  
Ao mencionar alternativas para a agricultura familiar é preciso pensar em sua capacidade de 
organização, ou seja, elevar o seu capital social, entendido como sendo “o nível e a 
capacidade de organização que a comunidade possui, com vistas a conseguir mobilizar 
recursos para o seu desenvolvimento”. “O capital social é, então, aquele produzido pelas ações 
organizadas localmente,...” (MOYANO, 2000, apud ORTEGA e NUNES, 2004). 
Dessa forma, refletir sobre desenvolvimento da agricultura familiar envolve pensar no 
desenvolvimento local e no capital social, que representa o nível e a capacidade de 
organização de uma determinada comunidade. É esse capital acumulado historicamente que 
poder ser mobilizado pela comunidade com vistas ao seu desenvolvimento (ORTEGA e 
NUNES, 2004). 
A premissa básica desta proposição se baseia na idéia de que o "salto" qualitativo de cada 
região ou localidade, quando ocorre, freqüentemente, em função da existência de forças 
sociais locais. Estas forças possuem confiança, organização, estabelecem normas de 
cooperação e de participação da comunidade, na busca de um resultado social positivo, ainda 
que numa intermediação ferqüentemente conflituosa. (MOYANO, 2000, apud,ORTEGA e 
NUNES, 2004). 
Nesse sentido é que NAVARRO YAÑES, (apud ORTEGA e NUNES, 2004) também destaca a 
importância do capital social, constituído historicamente, em cada localidade, para apreender 
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as possibilidades de desenvolvimento local. Segundo aquele autor, três são as linhas de 
argumentação dos autores que procuram mostrar a importância do local nas novas 
oportunidades para o desenvolvimento. A primeira delas diz respeito ao reconhecimento das 
bases sociais para o desenvolvimento. A segunda argumentação diz respeito à relevância de 
uma identidade local na busca daquilo que ABRAMOVAY (apud ORTEGA e NUNES, 2004) 
chamou de “idéia guia” em torno da qual deve ocorrer o pacto territorial da comunidade. Ou 
seja, é na comunidade que se constrói uma identidade coletiva na nprocura do 
desenvolvimento. Finalmente, apontam autores supracitados, para a ação do Estado no 
sentido da descentralização das políticas públicas para o âmbito local, transformando as low 
politics (políticas públicas de natureza social) constituída principalmente de baixo para cima em 
verdadeiras high politics dos estados nacionais (ORTEGA e NUNES, 2004). 
É dessa maneira que os processos de democratização não poderiam ser compreendidos sem 
que sejam consideradas as dinâmicas em nível mundial e local. E assim, a maior aproximação 
dos cidadãos aos processos de tomada de decisões confere maior legitimidade e eficácia aos 
modelos locais de desenvolvimento.(NAVARRO YAÑES, apud, ORTEGA e NUNES, 2004). 
Logo na base deste desenvolvimento local, portanto, reside a identificação ou geração de uma 
cultura na comunidade fundada na crença em uma perspectiva de desenvolvimento, alicerçada 
em capacidades e recursos existentes a nível local, no aproveitamento de recursos humanos, 
na mobilização de atitudes e valores com o intuito de viabilizar um caminho para o 
desenvolvimento (ORTEGA e NUNES, 2004). 
Conforme, Ortega e Nunes (2004). Nas reflexoes sobre as perspectivas da agricultura familiar 
duas questões são fundamentais para serem respondidas. A primeira deve buscar responder o 
porquê algumas comunidades, aparentemente semelhantes, que foram alvo das mesmas 
políticas públicas, apresentaram resultados distintos. A outra pergunta diz respeito aos 
mercados em que podem inserir-se esses agricultores familiares  
Essas indagações foram efetuadas n ocasião da entrada de países como Portugal, Espanha e 
Grécia na União Européia. A questão a ser enfrentada naquela ocasião era integrar as 
denominadas “zonas deprimidas” desses países. Também nesta perspectiva, de busca de 
alternativas para a agricultura familiar, é que as discussões sobre o desenvolvimento rural têm 
procurado romper com a dicotomia rural-urbana, apontando uma unicidade nas trajetórias de 
desenvolvimento rural e local (ORTEGA e NUNES, 2004). 
Nesta discussão tem-se consolidado a noção de redes de pequenas atores, resultado da 
simbiose entre firmas e a comunidade local, com ganho de competitividade através da 
cooperação. Para os agricultores familiares, essa coordenação (governança) de sua produção 
é fundamental, já que sua entrada ou permanência nos mercados requer escala, regularidade, 
qualidade e homogeneidade da produção, o que implica em um “caminhar juntos” para os 
produtores, que separadamente dificilmente conseguem sucesso em sua empreitada de 
enfrentamento com agentes econômicos mais poderosos (ORTEGA e NUNES, 2004). 
 
 
5.PARTE EXPERIMENTAL 
O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR), vinculado ao 
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), objetiva promover o planejamento, a 
implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios 
rurais e o fortalecimento da sua economia. Tem sua origem no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), PRONAF-Infra-Estrutura e Serviços 
Municipais, linha de ação que funcionou de 1997 a 2002, destinando recursos para obras e 
aquisição de serviços comunitários com vistas ao desenvolvimento municipal (ÀVILA, 2011). 
A partir de 2002, primeiro governo Lula, instituiu-se a política pública de territórios. Essa nova 
formatação teve como pressuposto a representação dos interesses sociais e econômicos da 
agricultura familiar. Além de prever a coordenação e articulação dos territórios a um grupo de 
municípios com identidade coletiva, em torno de estratégias comuns. Surge então, o PDSTR, 
que substitui o foco no desenvolvimento municipal pela abordagem territorial do 
desenvolvimento rural (ÀVILA, 2011).  
A criação desses territórios se apóia inicialmente na constituição das Comissão de Implantação 
das Ações Territoriais (CIAT’s), responsáveis por elaborar o Plano Territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). A CIAT tem como função primeira a animação e 
instituição das ações iniciais, consolidando-se posteriormente em um colegiado multi-atores 
responsáveis pelas decisões coletivas do território. As recomendações de composição deste 
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colegiado emanam do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar 
(CONDRAF) e preconizam a paridade entre sociedade civil e governo, apreço pela diversidade 
e pluralidade (ÀVILA, 2011). 
No estudo do Território de Águas Emendadas foram usados dados de fontes secundárias como 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de dados obtidos do Sistema de 
Gestão Estratégicas (SGE) da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA) do governo federal do Estado Brasileiro.  
Esses dados estão sendo elaborados em um projeto em andamento intitulado 
“Acompanhamento do Desenvolvimento Territorial e das ações do Programa Território da 
Cidadania no Território de Águas Emendadas (DF/GO/MG), da Universidade de Brasília (UnB), 
financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), 
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
(SDT) sob o número 554532/2010-7, escolhido por meio do Edital no. 5/2009 – Gestão de 
Territórios Rurais.  
Também foram consultadas atas das reuniões da Plenária do Território de Águas Emendadas 
e documentos das equipes que dão apoio a essa organização. Estudos diversos realizados 
sobre a região em questão foram coletados, discutidos e analisados,  
Foi efetuada uma avaliação das principais variáveis apontadas, por Orstrom (2009) do ponto de 
vista qualitativo com base nos dados recolhidos. Vale ressaltar que esta é uma análise 
preliminar em um processo de pesquisa prevista para terminar em 2012. Com estes dados 
preliminares e essa análise exploratória do Território de Águas Emendadas novas informações 
serão geradas e novos estudos realizados. 
 
 
6.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Estudos realizados por Ostrom (2009) mostraram que as variáveis micro-institucionais são 
relevantes para o sucesso dos empreendimentos em territórios como o de Águas Emendadas. 
Entre as variáveis apontadas estão: a comunicação entre os atores com grande freqüência; o 
conhecimento sobre a história do comportamento dos atores em relação à cooperação e a 
reciprocidade; a consciência dos atores sobre os ganhos e perdas da ação coletiva; a 
elaboração de regras construídas coletivamente de inclusão e exclusão dos atores; o horizonte 
de planejamento dos empreendimentos realizados coletivamente pelos atores; e a criação de 
regras de forma participativa para reduzir o comportamento oportunista e incentivar a 
cooperação de forma a aumentar a confiança e a reciprocidade entre os atores.  
A comunicação entre os atores é fundamental para o sucesso dos empreendimentos realizados 
no Território de Águas Emendadas. O território está em um espaço de diâmetro de mais de 500 
km. Ele é composto por três unidades da federação: Estado de Goiás e Minas Gerais e o 
Distrito Federal, sendo o único território que é composto por três unidades estaduais. As 
margens do território não possuem comunicações (transporte) entre si, nem existem atividades 
com a presença dos atores que possibilitem o contato face a face freqüente. O custo de 
deslocamento dos vários atores da sociedade civil é alto e as organizações não têm como 
arcar com eles. Os atores mantêm contatos entre si com uma baixa freqüência ao contrário do 
que ocorre em comunidades locais em que o contato é diário e a interações são reiteradas. 
Assim a freqüência e a intensidade das relações entre os atores são baixas impactando 
negativamente na capacidade de comunicação. 
A reputação dos atores pode ser entendida como o conhecimento do comportamento dos 
outros participantes em ações coletivas realizadas no passado. O conhecimento do 
comportamento passado entre os diversos atores do território é um conjunto de informações 
pequenas. Dado que os contatos são esporádicos, a dispersão no território e o pequeno 
número de iniciativas realizadas em conjunto faz com que  as informações disponíveis para a 
avaliação do comportamento dos pares seja  restrita. Outras redes que atuam no território 
como, por exemplo: os técnicos das agências de extensão e as redes ligadas aos políticos da 
região interferem no processo de decisão coletiva. A plenária, que é o espaço político oficial 
das decisões, tendo em vista o desconhecimento da reputação dos atores, pode ser capturada 
pelas redes de técnicos e de políticos e terá um papel reduzido na elaboração de uma agenda 
e na realização de ações de forma que as decisões, tomadas na plenária, representem 
legitimamente o conjunto dos atores da região, principalmente aqueles ligados aos movimentos 
sociais.  
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Os benefícios gerados pelas iniciativas realizadas na região do Território de Águas Emendadas 
não são visíveis e não são capturáveis pelo conjunto de atores. Os projetos públicos que 
geram benefícios para os territórios têm sido elaborados sem a participação dos membros da 
plenária e são frutos de iniciativas isoladas de políticos e/ou de redes técnicas, sem que os 
atores se envolvam na elaboração e/ou discussão de alternativas. Portanto, os benefícios, se 
houverem, não serão atribuídos ás ações coletivas dos atores do Território de Águas 
Emendadas. 
O território na busca de sua existência e construção de sua identidade reuniu a plenária poucas 
vezes (cinco vezes) desde 2006, data da sua criação como instância de decisão para 
elaboração e execução de políticas públicas. Apenas em abril de 2011 elaborou-se 
formalmente o regimento e a direção foi eleita de forma participativa com presença reduzida de 
representantes da sociedade civil. Foram incluídos e excluídos atores na plenária com a 
justificativa de sua presença, ou não, nas reuniões de plenárias esporádicas. O critério de 
representatividade e de legitimidade dos movimentos sociais que participam da vida social na 
região e sua contribuição ao processo de busca de criação de uma identidade do território não 
foi usado para tomar essa decisão da composição da plenária. O Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) é um exemplo de ator excluído do processo por não participar 
das reuniões. 
O horizonte de tempo da agenda política do território e seus projetos tem sido de curto prazo. 
O reduzido número de reuniões e a falta de contato freqüente impossibilitam a criação de uma 
agenda política própria composta por projetos derivados da agenda dos movimentos sociais. 
As decisões tomadas pela plenária são sobre questões de curto prazo, já que as iniciativas são 
decorrentes de demandas do poder central. Não existe ainda uma agenda própria que 
influencie positivamente na construção e na luta pela criação de confiança entre os atores e na 
criação de reciprocidade. Esse processo pode permitir a criação de uma agenda de prazo mais 
longo na busca da realização das esperanças que são depositadas nas agendas comuns dos 
movimentos sociais. 
As regras (regimento do funcionamento e organização do território) são induzidas de cima para 
baixo, por meio de modelos que têm poucas adaptações ás realidades locais. Com a 
aprovação do regimento, o qual segue modelo do poder central, poderá haver participação das 
representações do movimento social daqui para frente na criação de capacidade da plenária 
em criar regras que disciplinem (punição/incentivo) as ações dos atores no processo de 
desenvolvimento. Até agora não foram criadas essas regras de forma participativa. 
 
 
CONCLUSÃO 
Nessa análise preliminar dos resultados do projeto em andamento conclui-se que a formação 
de um território composto por áreas pertencentes a municípios situados em 3 (três) unidades 
federativas e com uma extensão territorial de 37 721,70 kilometros quadrados, sem um forte 
movimento social de sustentação atende a interesses de redes de técnicos e/ou rede de 
políticos, ao invés de atender uma agenda comum dos movimentos sociais. A proximidade 
territorial com a capital do país que desde os anos sessenta vem crescendo e atraindo 
imigrantes de todo o país, coloca questões da metrópole em expansão e o peso político da 
capital na ação coletiva que deveria dar suporte ao funcionamento do Território da Cidadania 
em Águas Emendadas. 
A imensidão do espaço geográfico e a conseqüente falta de comunicação entre os atores que 
constituem o território podem ser obstáculos na criação dos vínculos de confiança e de 
reciprocidades necessários ao desenvolvimento do território. 
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Resumo 
A evolução da Agricultura Portuguesa está indissociavelmente relacionada com a Política 
Agrícola Comum e com as regras referentes à sua aplicação no espaço nacional. 
A partir de indicadores relevantes (indicadores de estrutura fundiária, demográficos e sociais, 
de produção e económicos) e com base nos dados oficiais publicados pelo Instituto Nacional 
de Estatística, pretende-se analisar a evolução da agricultura portuguesa e o impacto que a 
PAC tem vindo a exercer nesta actividade económica. O estudo abrange o período 1989 - 
2010, período este que é marcado por profundas alterações, quer ao nível dos pressupostos 
básicos da PAC quer dos seus instrumentos de aplicação prática. 
Os dados mostram uma evolução negativa na maioria dos indicadores seleccionados o que 
indicia que os instrumentos disponíveis para o apoio ao sector agrícola não são os que melhor 
se adaptam à realidade portuguesa; resulta, igualmente, evidente a situação de fragilidade em 
que se encontra a agricultura portuguesa e o seu não contributo para o desenvolvimento 
sustentado das zonas rurais. 
Palavras - Chave: Agricultura, Indicadores, Política Agrícola Comum, Portugal. 
 
 
1- INTRODUÇÃO  
A adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, marca o início da aplicação da Política 
Agrícola Comum (PAC) à agricultura nacional. Desde então a evolução da agricultura 
portuguesa está indissociavelmente relacionada com a evolução da PAC, nomeadamente nos 
seus pressupostos básicos e nos instrumentos de aplicação prática. 
Neste trabalho pretende-se analisar a evolução da agricultura portuguesa, no período 1989 a 
2010, a partir de alguns indicadores construídos a partir dos dados estatísticos oficiais 
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Os indicadores escolhidos traduzem variáveis 
consideradas relevantes; assim, apresentar-se-ão dados respeitantes ao número de 
explorações agrícolas e respectiva estrutura fundiária, à caracterização do produtor agrícola e 
evolução da mão-de-obra na agricultura, à produção e grau de auto aprovisionamento e, 
finalmente, dados económicos respeitantes ao valor bruto da produção, consumo intermédio, 
valor acrescentado líquido e montante dos subsídios recebidos. 
O período em análise (1989 – 2010) é marcado por profundas alterações ao nível dos 
pressupostos básicos da PAC; a partir da reforma de 1992, motivada por factores internos 
(excedentes de produção, preocupações ambientais e sobrecarga financeira) e externos 
(introdução dos produtos agrícolas nas regras do comércio internacional),  assiste-se a uma 
acentuada diminuição nas medidas de suporte aos preços de mercado com a consequente 
aproximação dos preços comunitários aos preços do mercado internacional e redução do 
proteccionismo ao mercado europeu. A perda de rendimento derivada deste facto é 
compensada (parcialmente) pela introdução de ajudas directamente ligadas à produção. 
Simultaneamente, surge um pacote de medidas agro-ambientais que se destinavam a 
favorecer práticas culturais ambientalmente menos agressivas, a estimular a manutenção de 
ecossistemas tradicionais e a fomentar a biodiversidade. 
Com a agenda 2000, ocorre o desligamento parcial das ajudas da produção, reforça-se a 
componente agro-ambiental e reconhece-se o carácter multifuncional da agricultura 
nomeadamente o seu papel na produção de bens públicos. A reforma intercalar de 2003 
introduz o regime de pagamento único; pretende-se, por um lado, estimular a reconversão das 
explorações agrícolas de acordo com as necessidades do mercado e, por outro lado, simplificar 
os procedimentos administrativos inerentes aos processos de candidatura aos diversos tipos 
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de ajuda. Esta reforma veio reforçar e diversificar as ajudas de âmbito agro-ambiental e agro - 
rural introduzidas a partir de 1992.  
A nível orçamental a PAC representa, actualmente, 34% do orçamento comunitário o que 
contrasta com o valor médio do final da década de 90, que se cifrava em 70% do orçamento 
global da UE [1]. 
As perspectivas futuras para a PAC articulam-se em torno de três eixos fundamentais: 
competitividade dos sistemas de produção ligado à segurança do abastecimento alimentar e à 
soberania, gestão sustentável dos recursos naturais, mitigação e adaptação às alterações 
climáticas e equilíbrio territorial. A discussão sobre medidas concretas para a prossecução 
destes objectivos está em curso. 
Estas alterações nos pressupostos e o modo como as autoridades nacionais entenderam 
aplicar e gerir as medidas e instrumentos inscritos na PAC constituem o pano de fundo sob o 
qual se desenvolveu a agricultura portuguesa nas duas últimas décadas. 
 
 
2 – EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA PORTUGUESA   
No período 1989 – 2009 o número de explorações agrícolas, em Portugal, registou um 
decréscimo contínuo com uma perda média de 12.500 explorações por ano (Figura 1). De 
acordo com os dados preliminares do Recenseamento Agrícola de 2009 [1] existiam, em 2009, 
304.000 explorações agrícolas o que equivale a uma diminuição de 49%, no número de 
explorações agrícolas, relativamente a 1989. Se, atendermos apenas à última década (1999 – 
2009), o decréscimo foi de 27% [2-3]. 
No que respeita à mão-de-obra agrícola (em UTA - 1 Unidade Trabalho Ano equivale a 240 
dias de trabalho a 8 horas por dia) [4], verifica-se, igualmente, um decréscimo contínuo no 
período em análise. Em 1989 o volume de trabalho agrícola ascendia a 848.791 UTAs, 
enquanto que, em 2007, esse valor era de 339.876 UTAs o que corresponde a um decréscimo 
de aproximadamente 60%.  
Em 1989 o número médio de UTAs por exploração era de 1,4; actualmente este indicador é de 
1,2 valor que se mantém estável desde 2000 [2-3]. 
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Figura 1: Evolução do número de explorações agrícolas e do número de unidades de trabalho - 

UTA [2-3] 
 
A análise da figura 2 permite constatar o decréscimo que a Superfície Agrícola Útil (SAU) tem 
sofrido ao longo das duas últimas décadas. Considerando 1989 como o ano base (100%), a 
perda de SAU é de, aproximadamente, 18%. 
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Figura 2: Variação relativa da superfície (SAU) utilizada - 1989=100 [5] 

 
A tabela 1, mostra que a área média das explorações agrícolas, por região, tem vindo a 
aumentar. Este aumento é particularmente importante na região do Alentejo enquanto que nas 
outras regiões a concentração da propriedade assume uma menor importância, sendo que na 
Beira Litoral essa concentração é mínima. Os dados preliminares do Recenseamento Agrícola 
de 2009 [1] apontam para um aumento na área média das explorações agrícolas de 2,5 ha. 
 

Tabela 1: Área média por exploração (ha) em cada região e média nacional [2-3-5] 

Ano Alentejo Algarve Beira 
interior 

Beira 
litoral 

Entre 
douro e 
minho 

Ribatejo 
e oeste 

Trás-os-
montes Portugal 

1989 38,9 5,2 7,1 1,8 2,6 4,5 6,0 6,4 
1999 53,3 5,4 8,6 2,1 3,2 7,2 6,5 8,9 
2005 60,6 7,2 10,7 2,6 4,4 9,4 7,7 11,0 
2007 66,1 8,4 11,6 2,9 4,8 10,5 8,4 12,2 
 
A análise conjunta destes indicadores mostra um decréscimo acentuado no número de 
explorações agrícolas associado, por um lado, a uma diminuição mais que proporcional no 
volume de trabalho e, a uma perda de SAU. O aumento médio da área das explorações 
agrícolas restantes, por si só, não absorve as perdas de SAU e do número de explorações 
agrícolas pelo que, podemos inferir que existe abandono da área agrícola utilizada. 
A idade média do produtor agrícola (Figura 3) é elevada - 63 anos em 2007; este 
envelhecimento é transversal a todas as regiões agrárias e tem-se vindo a acentuar ao longo 
do período em estudo: em 10 anos a idade média do produtor agrícola aumentou 4 anos [2]. 
Não sendo um problema exclusivo do sector agrícola nacional (este fenómeno repete-se na 
maioria dos Estados Membros da União Europeia), o envelhecimento não deixa de ser 
preocupante e reflecte a escassa eficiência das políticas de apoio à instalação de jovens 
agricultores que todos os quadros comunitários de apoio consideraram como relevantes. 
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Figura 3 – Evolução da Idade média do produtor agrícola [2 – 3] 

 
Na tabela seguinte mostra a evolução da produção de alguns produtos agrícolas, os mais 
representativos em termos de contribuição para o Produto Agrícola Bruto, no período 
1989/2009. 
 

Tabela 2: Evolução da produção (t) das principais actividades [6] 
* Não inclui os Citrinos. 
 

Anos Cereais Frutos 
frescos* Citrinos Vinha Olival Produção 

de carne 
Total de 
leite 

1989 1.831.518 509.723 200.669 1.059.509 330.795   
1990 1.425.942 527.201 215.822 1.534.152 197.686 638.319 1.831.535 
1991 1.789.423 518.941 214.045 1.365.589 443.633 650.124 1.832.852 
1992 1.387.311 559.305 221.438 1.066.497 157.125 657.370 1.822.983 
1993 1.478.936 520.014 216.629 676.190 248.485 696.165 1.730.349 
1994 1.630.319 498.356 242.638 899.661 232.210 701.138 1.783.371 
1995 1.394.255 462.860 262.284 997.789 319.752 697.253 1.894.987 
1996 1.607.467 502.153 229.536 1.319.862 284.118 724.872 1.927.814 
1997 1.509.650 613.492 264.194 849.962 319.365 761.673 1.958.675 
1998 1.398.328 268.557 324.742 517.165 234.194 806.591 1.992.969 
1999 1.655.295 559.693 272.409 1.069.402 332.495 811.367 2.183.457 
2000 1.608.154 479.502 313.504 913.640 174.711 802.693 2.203.374 
2001 1.297.850 476.673 283.858 1.055.884 232.183 805.920 2.118.774 
2002 1.496.722 548.212 349.092 914.231 223.217 823.788 2.234.462 
2003 1.185.674 490.205 354.611 995.912 244.238 778.320 2.083.373 
2004 1.363.029 575.895 326.496 1.023.338 312.124 796.694 2.142.151 
2005 791.507 488.128 291.091 990.922 211.875 812.688 2.195.210 
2006 1.189.677 546.230 307.664 1.030.864 373.396 808.374 2.113.020 
2007 1.053.666 498.245 280.955 825.321 212.245 844.816 2.092.435 
2008 1.309.684 543.058 255.627 772.050 345.825 886.659 2.141.877 
2009 1.068.453 644.344 280.828 791.775 424.261 875.420 2.112.039 

 
A evolução da produção regista algumas diferenças significativas entre os vários sectores de 
actividade: nos cereais ocorre um decréscimo acentuado (42%), enquanto que na vinha esse 
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decréscimo é mais ligeiro e reflecte uma situação conjuntural. Nos outros sectores verifica-se 
um aumento na produção.  
O problema é que o aumento na produção não é suficiente para acompanhar os acréscimos no 
consumo doméstico tal como demonstram os dados da tabela 3. 
 

Tabela 3: Evolução do grau de auto aprovisionamento (%) das principais actividades [7] 
 

Anos Total 
frutos Azeite Vinho Cereais Hortícolas

Total 
de 
carnes

Leites e 
produtos 
lácteos 

1988/89     127,9 91,7 101,1 
1989/90 90,3 103  56,1 136,4 89,5 101,6 
1990/91 90,4 111,4  42 154,1 90,2 103 
1991/92 94,3 121,6  50 146,3 88,2 101,7 
1992/93 89,2 64,1 101,4 38,5 114,4 89,3 99,1 
1993/94 84,8 71,1 73,7 39 119,1 84,5 98,8 
1994/95 80,5 68,5 105,3 40,8 142 82,5 98,5 
1995/96 78,7 78,2 119,3 34 164,7 82,9 97,6 
1996/97 81 73,2 150,6 36,1 163,4 84,5 100,8 
1997/98 93 65,5 106,6 32,9 146,9 82,7 103,4 
1998/99 66,7 61 70,8 28,7 139,3 77,4 103,3 
1999/00 83,2 71,2 143 33,8 143,9 74,2 102,4 
2000/01 75,3 41,7 118,4 33,1 146,2 75,2 94,8 
2001/02 77,8 50,8 132,3 26,5 152,9 75,1 95,9 
2002/03 80,9 45,3 99,7 30 153,3 72 96,1 
2003/04 78,4 55,4 122,2 23,7 155,3 73,9 95,9 
2004/05 82,9 63,2 130,4 26,8  75,3 97,4 
2005/06 78,7 47,8 123,4 16,9  71,6 95,2 
2006/07 85 62 133,1 24,9  72,6 93,6 
2007/08 78,4 52,1 118,8 20,2  75,2 93,6 
2008/09 84,9 77,8 113,7 25,3   74,2 93,6 

 
Os dados relativos ao auto-aprovisionamento mostram, em termos gerais um agravamento da 
situação considerando o início do período em estudo (1989/90) e o final desse mesmo período 
(2008/2009). Por sector de actividade apenas o vinho e os hortícolas evoluíram favoravelmente 
e apresentam um valor de coeficiente superior a 100. Nos outros sectores houve uma evolução 
negativa com particular (mas esperado) destaque no sector dos cereais cujo grau de auto-
aprovisionamento passa de 56,1% em 1989/90 para 25,3% em 2008/2009. No sector do leite e 
produtos lácteos verifica-se que a auto-suficiência foi alcançada entre 1996 e 2000 mas, a 
partir desta data a produção passa a ser inferior ao consumo. De referir que neste caso a 
produção se encontra condicionada ao sistema de quotas leiteiras. 
A análise destes dados permite inferir que a dependência do país face ao exterior aumentou o 
que significa maiores necessidades de importação de produtos alimentares enquanto que a 
capacidade exportadora se circunscreve aos sectores tradicionais do vinho e dos hortícolas. 
Na figura 4, são apresentados os valores da produção agrícola, do consumo intermédio, do 
valor acrescentado líquido e dos subsídios, para o período 1989-2010, tomando o ano 2000 
como ano base. 
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Figura 4: Evolução do valor da produção agrícola (VAB), do consumo intermédio, do valor 

acrescentado líquido (VAL) e dos subsídios [8-9-10]. 
 
O valor da produção do ramo agrícola apresenta um carácter irregular mas é possível delinear 
uma tendência crescente ao longo do período em análise: em termos médios o valor da 
produção cresce 30%. O valor da produção por unidade de trabalho regista um acréscimo 
significativo resultante, por um lado, do acréscimo no valor da produção e, por outro lado, da 
perda de 60% do volume de mão-de-obra no sector. 
De 1989 a 2009 o consumo intermédio regista um acréscimo de 51%; este ritmo de 
crescimento acentua-se a partir de 2004 e está relacionado com os aumentos de preço do 
petróleo e de outras matérias primas nos mercados internacionais. 
Em consequência o valor acrescentado líquido (VAL) que experimentou uma relativa 
estabilidade no período 1999 - 2004, experimenta desde então um decréscimo contínuo. 
Refira-se que o ano de 2004 marca o início da implementação das alterações introduzidas pela 
reforma da PAC de 2003. 
O decréscimo no VAL explica o facto da percentagem de produtores agrícolas que vive 
exclusivamente do rendimento das suas explorações baixar de 11%, em 1989, para 6% em 
2007; este decréscimo de quase 50% em 20 anos revela a incapacidade do sector agrícola em 
gerar rendimentos que proporcionem um nível de vida aceitável à população agrícola. 
O valor dos subsídios ascendia, em 2007. a 662,21 milhões de euros; em 2008, este valor foi 
de 785,98 euros o que corresponde a um aumento de 18%. 
 Desde 1989 que o valor dos subsídios regista uma tendência crescente que se acentua a 
partir de 2004 com a entrada em vigor da reforma de 2003. 
Saliente-se que em todo o período 1989-2010 o valor dos subsídios é claramente inferior ao 
valor da produção, representando, em média, 10% do valor da produção do ramo agrícola.  
 
 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise dos dados estatísticos referentes ao período 1989/2010 mostra que o número de 
explorações agrícolas baixou em 49%, saíram do sector agrícola 60% das UTAs, o produtor 
agrícola envelheceu 3 anos e a SAU diminuiu em 18%. Apesar destes factos o valor da 
produção aumentou em 30% o que reflecte um forte aumento na produtividade, uma vez que 
os preços médios dos produtos agrícolas (no produtor) mantêm-se a valores próximos dos 
registados em 1990 e o valor do consumo intermédio aumentou em 51%. 
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O decréscimo no VAL deve-se, fundamentalmente, ao acréscimo nos consumos intermédios 
cujos preços dependem do mercado internacional. 
A produção nacional é claramente insuficiente para fazer face à evolução do consumo interno e 
como tal a balança comercial tem-se vindo a agravar. 
A perda de rendimento também se reflecte ao nível da fixação de populações nas zonas rurais; 
a análise comparativa dos dados dos recenseamentos gerais da população de 1991 e 2001 
(dados não apresentados no texto), mostram uma significativa perda de população nas áreas 
rurais e a consequente migração desta população para as zonas não rurais. Isto significa que a 
PAC tem sido ineficiente do ponto de vista da fixação populacional. O objectivo da coesão 
territorial não foi conseguido e o desenvolvimento sustentável das zonas rurais enfrenta um 
forte estrangulamento demográfico. 
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RESUMO 
Os Regulamentos (CE) Nº 2081/92 e 2082/92, alterados, respectivamente, pelos 
Regulamentos (CE) Nº 510/2006 e 509/2006 do Conselho constituem importantes pilares da 
política europeia de qualidade agro-alimentar.  
Ao abrigo daqueles regulamentos estima-se que estejam protegidas na União Europeia mil 
denominações de produtos, dos quais cerca de oitocentos asseguram já presença regular no 
mercado proporcionando um volume de negócios de 14,2 bilhões de euros. Portugal possui 
120 nomes protegidos (15% dos nomes europeus), os quais originam um volume de negócios 
de setenta milhões de euros (0,5% do volume gerado pelo sector a nível europeu).  
Passados quinze anos sobre o aparecimento no mercado nacional dos primeiros produtos 
DOP/IGP, julgamos pertinente proceder a uma avaliação global do estado da arte deste tipo de 
produtos em Portugal. O objectivo principal deste consiste em fornecer uma panorâmica global 
sobre as principais tendências do sector dos produtos DOP/IGP a nível nacional. A 
metodologia compreende a análise descritiva de um conjunto de indicadores específicos em 
três variáveis fundamentais: Produção, Preços e Comercialização.  
Numa apreciação global, destaca-se a fraca expressão comercial deste tipo de produtos, 
apesar da evolução positiva e sustentada que alguns deles registam. A generalidade dos 
produtos apresenta baixa dimensão produtiva o que pode explicar a não internacionalização do 
sector. 
Palavras-chave: Denominação de Origem Protegida, Indicação geográfica protegida, Produtos 
agro-alimentares de qualidade, mercado  
 
 
INTRODUÇÃO  
POLÍTICA DE QUALIDADE NA EU 
Os Regulamentos (CE) 2081/9296 e 2082/9297, alterados, respectivamente, pelos Reg. (CE) Nº 
510/2006 do Conselho [27] e pelo Reg. (CE) Nº 509/2006 do Conselho [28], ambos de 20 de 
Março de 2006, regulamentados respectivamente pelo Reg. (CE) Nº 1898/2006 de 14 de 
Dezembro de 200698 e pelo Reg. (CE) N.º 1216/2007 de 18 de Outubro de 200799 constituem 
importantes pilares da política europeia de qualidade agro-alimentar. Tais instrumentos 
prevêem a protecção, a nível de União Europeia, das denominações dos produtos agrícolas e 
dos géneros alimentícios que têm uma relação estreita com a sua região de produção [3] e que 
pela sua origem geográfica e/ou modos específicos de produção possuem características 
particulares distintivas e que a literatura designa de Produtos de Qualidade Específica ou 
Superior (PQS) [46]. A Política europeia de qualidade específica foi consolidada com a 
publicação, em 2008, do Livro Verde sobre a qualidade dos produtos agrícolas: normas 

                                                      
 
 
96 Relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios. 
97 Relativo à protecção das especialidades tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. 
98 Que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) Nº 510/2006 do Conselho relativo à protecção das 
indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios  
99 Que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) N.º 509/2006 do Conselho relativo às especialidades 
tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. 
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aplicáveis aos produtos, requisitos de produção agrícola e sistemas de qualidade [1, 2]. Os 
documentos mencionados, a par de outros relativos ao modo de produção biológico e da 
produção integrada, assumem como grande objectivo a valorização da qualidade específica de 
determinado tipo de produtos agro-alimentares da EU, assumindo a dupla dimensão de 
instrumento de política de qualidade agro-alimentar e de política agrícola e desenvolvimento 
rural. Pois, tal como se assinala no Preâmbulo do Reg. (CE) Nº 510/2006 [27], é conveniente 
favorecer a diversificação da produção agrícola, a fim de obter um melhor equilíbrio entre a 
oferta e a procura no mercado. A promoção de produtos com determinadas características 
pode tornar-se um trunfo importante para o mundo rural, nomeadamente nas zonas 
desfavorecidas ou periféricas, mediante, por um lado, a melhoria do rendimento dos 
agricultores e, por outro, a fixação da população rural nessas zonas.  
Nos últimos anos vários autores têm-se debruçado sobre a aplicação dos regulamentos 
europeus de protecção das denominações e a valorização dos produtos agro-alimentares 
tradicionais de qualidade em Portugal. Os trabalhos publicados analisam aspectos conceptuais 
associados à temática em causa, com destaque para a importância socioeconómica dos 
produtos e o seu potencial contributo para o desenvolvimento local [4, 5; 56, 57]; a construção 
social e técnica da qualidade específica [15, 43, 14, 10, 11, 55, 54, 52; 42; 46, 49, 50]; o 
funcionamento das denominações, a relação com o mercado, marketing e comercialização [29, 
37, 36, 31, 30, 9, 6, 13, 32, 44, 45, 12, 53, 51, 50, 17, 33, 34, 35, 40, 41, 48, 47] e aspectos 
diversos associados à protecção do nome dos produtos [38, 39].  
Apesar da grande diversidade de estudos realizados, e passados que são quinze anos após 
terem surgido no mercado nacional os primeiros produtos DOP/IGP, julgamos ser pertinente 
proceder a uma avaliação global do estado da arte deste tipo de produtos em Portugal. 
Pretende-se, neste artigo, fazer um balanço da aplicação da política europeia de qualidade 
(REG. (CE) 2081/92 e 2082/92), focando a atenção nas grandes tendências evolutivas destes 
produtos no que respeita à sua relação com o mercado. 
 
 
OBJECTIVOS E METODOLOGIA 
O objectivo principal deste artigo é fornecer uma panorâmica geral e sectorial sobre as 
principais tendências do sector nacional dos produtos DOP/IGP, a partir da análise de 
informação quantitativa sobre a produção, os preços e a comercialização de produtos com 
nome protegido em Portugal. São estudados os sectores das Carnes de Bovino, Carnes de 
Ovino, Carnes de Caprino, Carnes de Suíno, Produtos de Salsicharia, Méis, Queijos, Azeites, 
Frutos e Hortícolas e Cereais. 
A metodologia baseia-se na análise descritiva, global e sectorial, de forma evolutiva e estática 
de um conjunto de indicadores específicos em três variáveis fundamentais: Produção, Preços e 
Comercialização. O período de análise compreende a década de 1997 a 2007. A análise 
estática tem como referência o ano de 2007, último ano para o qual dispomos de informação 
quantitativa para o sector100. 
Ao nível da produção são considerados os seguintes indicadores: Número de produtos; número 
de produtores aderentes; volumes de produção; evolução da produção; quota de mercado dos 
diferentes produtos; importância relativa da produção DOP/IGP de cada sector no seu mercado 
de referência101. No contexto da variável preço comparam-se, sempre que possível, os 
seguintes indicadores: preços mais frequentes à primeira transacção102; diferença de preços 
entre produtos DOP/IGP e produto standard103; volume de negócios gerado; e importância 
relativa do sector no contexto do segmento nacional das DOP/IGP. A variável comercialização 
compreende a análise dos indicadores: canais de distribuição utilizados; importância dos 

                                                      
 
 
100 A Informação de suporte é disponibilizada pelo extinto Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (HIDRa) e 
pelo Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP), organismo do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas (MADRP), responsável actual pela Gestão, a nível nacional, das denominações DOP, IGP e ETG.  
101 O mercado de referência de um produto é definido pelo próprio produto e pelos seus mais directos substitutos 
(Tibério, 2004: 163). No contexto deste artigo considera-se mercado de referência de um produto DOP/IGP o mercado 
definido pelo sector do produto standard, no qual o produto DOP/IGP se integra. 
102 Preços pago ao Agrupamento ou a quem vende ao consumidor final na primeira transacção. 
103 Produto de mesmo sector de referência não certificado ou comercializado sem certificação. 
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agrupamentos de produtores104na cadeia de valor; principais mercados de destino (nacional, 
regional ou local e internacional). 
A informação quantitativa analisada foi obtida em fontes de informação secundária, com 
destaque para os relatórios anuais elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e 
Hidráulica [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25], da Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural [18] e Gabinete de Planeamento e Políticas [16]. A pesquisa bibliográfica em estudos de 
investigação efectuados, estudos de caso, relatórios e documentos diversos complementam a 
análise.  
 
 
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
2.1 PRODUTOS DOP/IGP/ETG NA UNIÃO EUROPEIA 
Estima-se que existam no mercado europeu e mundial cerca de 800 produtos com nome 
protegido (DOP/IGP/ETG)105, sendo responsáveis por um volume de negócios aproximado de 
14,2 bilhões de euros [7]. Os principais países em termos de valor da produção DOP/IGP são a 
Itália (33% do total) Alemanha (25%), França (17%), Reino unido (8%), Espanha (6%), Grécia 
(4%) e Áustria (1%) [7]. Queijos, cervejas e produtos transformados à base de carne 
representam, em conjunto, cerca de 75% do volume de vendas (em valor) dos produtos 
DOP/IG na União Europeia (Figura 1). 
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Fonte: Adaptado de DGA, 2010 
Figura 7: Distribuição dos produtos DOP/IGP na EU por classes 

 
Em número de produtos, a França (22%), Itália (21%)106 e Portugal (15%) ocupam os primeiros 
lugares e o sector dos queijos (25%), frutas e hortícolas (20%) e carnes frescas (15%) são os 
mais representativos [58]. 
Na sequência do alargamento da EU e do interesse crescente por parte dos produtores, 
assistiu-se, nos últimos anos, a um crescimento súbito de pedidos de registo. O Comissário 
responsável pela Agricultura e Desenvolvimento Rural, assinala que o registo da milésima 
denominação constitui um marco importante para os regimes de qualidade, significando que 
continua a haver um enorme potencial para estes regimes que dão visibilidade aos produtos 
europeus de qualidade e valorizam as tradições agrícolas e o património rural [8]. O número de 
produtos agrícolas e géneros alimentícios de qualidade com protecção comunitária estima-se, 
actualmente, em cerca de mil produtos107 e abrange [8]: 505 Denominações de Origem 
Protegida (DOP), 465 Indicações Geográficas Protegidas (IGP) e 30 Especialidades 
Tradicionais Garantidas (ETG). 
 
 

                                                      
 
 
104 São as entidades gestoras das denominações. 
105 Até Junho de 2008 tinham sido registadas 799 denominações (446 DOP e 333 IGP) [3].  
106 A França e a Itália são responsáveis por mais de 40% dos nomes protegidos e juntamente com a Alemanha, a 
Grécia, Portugal e Espanha representam cerca de 90% de todas das denominações protegidas [3]. 
107 O «Piacentinu Ennese» (DOP), um queijo de ovelha italiano, tornou-se a milésima denominação registada ao abrigo 
da rotulagem de produtos agrícolas e géneros alimentícios de qualidade, promovida pela Comissão. 
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O MERCADO DOS PRODUTOS DOP/IGP EM PORTUGAL  
ASPECTOS GLOBAIS 
Dos 120 nomes de produtos portugueses com nome protegido, 57 são DOP, 59 são IGP e 3 
são ETG [16]. Os produtos dos sectores da salsicharia tradicional (31%), frutas (18%), queijos 
(12%) e carnes de bovino (12%) são os mais representativos. Apesar da grande diversidade de 
produtos, a sua plena integração no mercado tem ainda um longo caminho a percorrer e 
regista grande heterogeneidade (Quadro 1). 
 
 

Quadro 17: Distribuição sectorial dos produtos DOP/IGP (2007) 

Sectores Nº Produtos % Produtos 
Comercializados % 

Carne de bovino 13 11% 9 69% 
Carne de ovino 8 7% 2 25% 
Carne de caprino 5 4% 3 60% 
Carne de porco 2 2% 2 100% 
Fumeiro 37 31% 26 70% 
Mel 9 8% 6 67% 
Queijo 14 12% 13 93% 
Requeijão 1 1% 1 100% 
Azeite 6 5% 5 83% 
Frutos 21 18% 14 64% 
Vegetais e cereais 3 3% 1 33% 
Produtos de pastelaria 1 1% 0 0% 
TOTAL 120 100% 82 68% 
Fonte: GPP, 2010: 5 
 
Portugal detém cerca de 15% dos produtos DOP/IGP/ETG da União Europeia, no entanto são, 
na sua generalidade, produtos de baixo volume de produção e valor económico, pois o seu 
volume de negócios é de apenas aproximadamente de 70 milhões de euros (0,5% do valor da 
produção europeia). Os dados disponíveis (Quadro 2) não permitem ainda tirar conclusões 
sólidas sobre a tendência desde indicador, quer a nível global quer sectorial. 
 

Quadro 18: Valor da produção DOP/IGP (EUR) 
Sectores 2004 2005 2006 2007 % 
Carne de bovino    9.601.000     11.786.000    10.314.432    10.948.994  15,7
Carne de ovino    1.573.000      1.567.000         568.679         948.984   1,4 
Carne de caprino       262.000         186.000           77.026         194.423   0,3 
Carne de porco    1.192.000         761.000         132.472           46.379   0,1 
Fumeiro    2.289.000      1.826.000      1.326.957      2.048.888   2,9 
Mel       456.000         524.000         703.778         825.723   1,2 
Queijo   13.632.000    11.066.000    12.524.486    12.968.882  18,6
Azeite    5.004.000      8.995.000      8.447.718     10.107.792  14,5
Frutos   27.934.000    45.343.000    19.295.114    31.592.346  45,3
Vegetais e cereais (batata)                -                    -           189.420           50.490   0,1 
TOTAL   61.943.000    82.054.000    53.580.082    69.732.901  100 
Fonte: GPP, 2010: 5 
 
A análise estática (ano 2007) permite observar que as frutas (45%), os queijos (19%), as 
carnes de bovino (16%) e o azeite (15%) representam, em conjunto, 95% do valor global da 
produção DOP/IGP nacional. 
O tecido institucional do sector nacional dos produtos DOP/IGP é composto por setenta 
Agrupamentos de Produtores (Entidades Gestoras da Denominações) e onze Organismos 
Privados de Controlo e Certificação (OPC) [59]. 
 
ASPECTOS SECTORIAIS 
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CARNE DE BOVINO 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
No sector da carne de bovino estão protegidos treze produtos108 (11% do total a nível nacional): 
nove DOP, três IGP e uma ETG. Quatro dos produtos ainda não registam presença no 
mercado. O sector abarca cerca de 2900 explorações que colocam no mercado 
aproximadamente 2200 toneladas de carne. A distribuição da produção está representada na 
Figura 2. A Carnalentejana é líder do mercado (60%), a grande distância das carnes Mirandesa 
(12%), Barrosã (9%) e Maronesa (9%), que concorrem pelo segundo lugar no mercado. As 
carnes Arouquesa (5%) e dos Açores (3%) dividem entre si o segmento de mercado restante. 
Quatro produtos ainda não registam presença regular no mercado. 
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Figura 8: Carne de bovino DOP/IGP por produto 

 
Entre 1997 e 2007, a produção de carne de bovino DOP/IGP registou evolução positiva e 
sustentada (Figura 3), e representa 2,7% da produção de carne bovina nacional aprovado para 
o consumo [16]. 
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Figura 9: Evolução produção de carne de bovino DOP/IGP 

 
Preços e valor da produção 
As 2168 toneladas de carne de bovino DOP/IGP comercializadas no ano de 2007 
representaram um volume de negócios aproximado de 11 milhões de euros (Figura 4), 

                                                      
 
 
108 Carne Arouquesa DOP, Carne Barrosã DOP, Carne Cachena da Peneda, Carne da Charneca, Carne de Bovino 
Cruzado Lameiros de Barroso IGP, Carne dos Açores IGP, Carne Marinhoa DOP, Carne Maronesa DOP, Carne 
Mertolenga DOP, Carne Mirandesa DOP, Carnalenteana DOP, Vitela de Lafões e Carne de Bovino Tradicional do 
Montado ETG (Registo Provisório). 
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equivalente a um preço médio de 5 euros por kilograma de peso de carcaça (kg pc) à primeira 
transacção e significa cerca de 16% do valor da produção DOP/IGP nacional. 
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Figura 10: Volume de negócios gerado pelo sector da carne de bovino DOP/IGP 

 
Os preços de mercado das carnes de bovino DOP/IGP apresentam alguma variabilidade inter-
produtos e dentro do mesmo produto, conforme se trate do segmento vitelo, novilho ou vaca. 
Para a categoria “vitelo”, os preços oscilam entre o valor mínimo de 3,75 euros/kg pc na 
carnalentejana e um máximo de 9 euros/kg pc na carne Mirandesa, que juntamente com a 
carne Barrosã (7euros/kg pc) registam a maior diferença de preços no criador relativamente à 
carne não certificada (5 euros/kg pc). 
 
COMERCIALIZAÇÃO 
O acesso ao mercado das carnes de bovino DOP/IGP portuguesas é feito sobretudo através da 
grande distribuição (75%). Notam-se, contudo, praticas diferenciadas entre produtos (Figura 5). 
A carnalentejana e a Barrosã (produtos mais representativos) privilegiam as médias e grandes 
superfícies retalhistas de distribuição alimentar (95%). As carnes Mirandesa, Maronesa e 
Arouquesa apresentam uma estrutura de distribuição equilibrada por talhos, médias e grandes 
superfícies, restauração, venda directa e feiras. A restauração assume maior preponderância 
na Carne Arouquesa (30%), enquanto que a carne Maronesa privilegia os talhos locais (35% 
da carne comercializada).  
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Figura 11: Comercialização das carnes de bovino DOP/IGP 

 
Os produtos são comercializados pelos respectivos Agrupamentos de produtores (95%), os 
produtores individualmente (0,2%) ou outra entidade (4,8%) [16]. O mercado nacional (91,5 %) 
e o mercado local (8%) são os principais mercados de destino [16]. Os agrupamentos de 
produtores intervêm activamente na cadeia de valor do produto, controlando, em regime de 
exclusividade, o processo de comercialização. A exportação é inexistente. 
 
CARNE DE OVINO 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
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São oito os produtos DOP/IGP no sector da carne de ovino (7% do total nacional)109: três DOP 
e cinco IGP [16]. Apenas dois registam presença no mercado. A produção de 155 toneladas de 
carne envolve 65 explorações ovinas [16]. O Borrego do Nordeste Alentejano (153 toneladas) é 
o produto líder deste mercado. A produção de Borrego Terrincho é residual. Os restantes 
produtos não são comercializados com a respectiva denominação de qualidade. 
A produção de carne de ovino DOP representa 5,6% da produção nacional do sector [16], tem 
evoluído de forma irregular, particularmente negativa ao longo dos últimos 4 anos do período 
em análise (Figura 6). Em 2003, o mercado deste produto valia 10% do seu mercado de 
referência [12]. 
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Figura 12: Evolução produção de carne de ovino DOP/IGP 
 
No ano de 2005 foram colocadas no mercado 225 toneladas de carne de ovino DOP, de cinco 
produtos diferentes, provenientes do abate de 19 mil animais (Figura 7). O Borrego de 
Montemor-o-Novo e o Borrego do Baixo Alentejo não foram comercializados em 2006 e 2007 
[16]. 
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Figura 13: carne de ovino DOP por produto 

 
PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
O Borrego do Nordeste Alentejano são carcaças de peso superior a 13 kg e o seu preço de 
mercado mais frequente à primeira transacção oscila em torno de 6 euros/kg pc, 
significativamente superior ao preço no produtor da carne não certificada (2,5 euros/kg pc). O 
Borrego Terrincho tem peso inferior a 7 kg de pc e o seu preço no produtor (7 euros/kg pc) é 
também mais elevado que o preço da carne não certificada (5euros/kg). Os preços têm-se 
mantido estáveis ao longo do período em análise. 

                                                      
 
 
109 Borrego da Beira IGP, Borrego e Montemor-o-Novo IGP, Borrego do Baixo Alentejo IGP, Borrego do Nordeste 
Alentejano IGP, Borrego Serra da Estrela DOP, Borrego Terrincho DOP, Cordeiro Bragançano DOP, Cordeiro de 
Barroso IGP. 
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O valor da produção tem decrescido (Figura 8), resultado do crescimento negativo da produção 
e representa apenas 1,4% do valor global da produção DOP/IGP nacional. 
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Figura 14: Volume de negócios gerado pelo sector da carne de ovino DOP/IGP 

 
COMERCIALIZAÇÃO 
O Borrego do Nordeste Alentejano é comercializado através das grandes superfícies (90% do 
mercado). O Borrego Terrincho, produto de pequena escala, privilegia a restauração (60%) e o 
comércio tradicional/talhos (39%). Sempre que há produção de outros produtos deste sector, 
as grandes cadeias alimentares são o principal canal de comercialização utilizado.  
Os produtos são comercializados pelos respectivos Agrupamentos de produtores (100%) [16]. 
Os principais mercados de destino são o mercado nacional (98 %) e o mercado local (2%) [16]. 
 
CARNE DE CAPRINO 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
No sector da carne de Cabrito estão registados e protegidos cinco nomes110 (4% do total 
nacional), uma DOP e quatro IGP, e apenas três estão presentes comercialmente [16]. 
Envolvem 205 explorações que produzem aproximadamente 16 toneladas de carne, resultado 
do abate de 3 mil cabritos (peso médio de 5kg de peso de carcaça), repartidas com mostra a 
Figura 9. 
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Figura 15: Carne de cabrito DOP/IGP por tipo de produto 
 
A produção de carne de caprino DOP tem evoluído de forma negative (Figura 11) e representa 
apenas 1,8 % da produção nacional de carne de caprino aprovada para consumo [16]. 
 

                                                      
 
 
110 Cabrito da Beira IGP, Cabrito da Gralheira IGP, Cabrito das Terras Altas do Minho IGP, Cabrito de Barroso IGP e 
Cabrito Serrano Transmontano DOP. 
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Figura 16: Evolução produção de carne de caprino DOP/IGP 
 
PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
Os preços praticados variam de produto para produto (GPP, 2010: 18): Cabrito Serrano 
Transmontano (10 euros/kg pc), Cabrito de Barroso (13 euros/kg pc) e Cabrito das Terras Altas 
do Minho (14 euros/kg pc) e são mais elevados que os da carne não certificada (9 euros/kg no 
Cabrito Serrano Transmontano e 10,5 euros/kg no Cabrito de Barroso). Apesar do diferencial 
de preços positivo, os criadores não aderem às denominações. 
O valor da produção tem evoluído negativamente, resultado da quebra de produção, tendo 
atingido o valor de 194 mil euros [16], em 2007, (Figura 11) e representa apenas 0,1% do valor 
da produção DOP/IGP nacional. 
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Figura 17: Volume de negócios gerado pelo sector da carne de caprino DOP/IGP 
 
COMERCIALIZAÇÃO 
As grandes superfícies controlam a comercialização das carnes de caprino DOP, mais visível 
no Cabrito das Terras Altas do Minho e de Barroso. O Cabrito Transmontano desenvolve um 
sistema de distribuição menos dependente de um só canal, conferindo maior importância à 
restauração (Figura 12). 
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Figura 18: Comercialização das carnes de caprino DOP/IGP 
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Os produtos são comercializados pelos respectivos Agrupamentos de produtores (93%), ou 
outra entidade (7%) [16]. O mercado local (62%) e o mercado nacional (38 %) são os principais 
mercados de destino [16]. Á semelhança das outras carnes frescas DOP/IGP, a exportação é 
inexistente. 
 
CARNE DE PORCO 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
No sector da carne de suíno estão protegidos apenas dois nomes111 [16]. São processos 
relativamente recentes e a comercialização destes produtos iniciou-se em 2000 com o 
lançamento no mercado de 85 toneladas da Carne de Porco Alentejano, resultado do abate de 
cerca de mil animais. A produção deste produto evoluiu de forma positiva até 2005, ano em 
que foram comercializadas 230 toneladas de carne provenientes do abate de 230 mil animais. 
A Carne de Bísaro Transmontano é um produto ainda mais recente e iniciou a sua 
comercialização apenas em 2006 (36 animais abatidos e 3 toneladas de carne). Neste ano 
assiste-se a uma quebra brusca na produção de carne de Porco Alentejano (Figura 13). 
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Figura 19: Evolução da carne de porco DOP/IGP 
 
No ano de 2006 estiveram envolvidos na produção e carne de porco DOP 49 explorações. No 
ano seguinte foram identificadas apenas 27 explorações, 26 das quais na área de produção do 
Porco Alentejano e colocaram no mercado 20 toneladas de carne. A Carne de Porco 
Alentejano é responsável por grande fatia do mercado (Figura 14), o qual representa apenas 
0,01% do mercado nacional de carne de porco aprovada para consumo [16]. Em 2003 a quota 
de mercado era de 0,1%. 
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92%

Carne Bísaro Transmontano Porco Alentejano  
Figura 20: Carne de porco DOP/IGP por tipo de produto 

 
Preços e valor da produção 
Os preços ao agrupamento fixaram-se, em 2007 nos 2,5 euros/kg e 3,5 euros/kg no Porco 
Alentejano e no Bísaro Transmontano, respectivamente [16]. Em 2002, a Carne de Porco 
Alentejano foi comercializada a 580$00 (2,90 euros). Em 2003 e 2004 atingiu os valores de 
3,15 e 3,31, respectivamente. A evolução dos preços explica a evolução da produção e do 

                                                      
 
 
111 Carne de Bisaro Transmontano DOP e Carne de Porco Transmontano DOP. 
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valor da produção, que tem evoluído também de forma muito negativa (Figura 15). 
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Figura 21: Volume de negócios gerado pelo sector da carne de porco DOP/IGP 

 
COMERCIALIZAÇÃO 
A carne de porco DOP/IGP apresenta, globalmente, um processo de comercialização 
equilibrado. Todavia, enquanto a Carne de Porco Alentejano diversifica os seus canais, a 
Carne de Porco Bísaro iniciou o seu processo e comercialização privilegiando o canal 
restauração (Figura 16). 
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Figura 22: Comercialização das carnes de porco DOP 

 
Os produtos são comercializados pelos respectivos Agrupamentos de produtores (92%) ou 
pelos produtores individualmente (7%%) [16]. Os principais mercados de destino são o 
mercado nacional (86 %), o mercado local (14%) [16]. A carne de porco é no sector das carnes 
DOP onde os produtores individuais assumem maior protagonismo na comercialização dos 
seus produtos. A exportação é também inexistente. 
 
FUMEIRO 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
O sector dos enchidos tradicionais, com 37 produtos (uma DOP, trinta e cinco IGP e uma ETG) 
e 70% dos quais estão presentes no Mercado, é um sector particularmente rico e diversificado. 
A sua produção ascende a 190 toneladas [16]. A “Alheira de Mirandela” (100 toneladas, 53%) e 
o “Presunto de Barrancos” (30 toneladas, 16%) e alguns produtos da região de Portalegre 
distinguem-se pelos seus volumes de produção e lideram o mercado nacional destes produtos 
(Quadro 3). Os demais produtos são produções de pequena escala.  
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Quadro 19: Produção dos produtos de salsicharia DOP/IGP (2007) 

Produtos kg % 
Alheira de Mirandela 101.598            53,4  
Lombo Branco Portalegre 1.984              1,0  
Lombo Enguitado Portalegre 808              0,4  
Painho de Portalegre 9.776              5,1  
Chouriço Mouro de Portalegre 638              0,3  
Morcela de Assar de Portalegre 6.738              3,5  
Morcela de Cozer de Portalegre 165              0,1  
Farinheira de Portalegre 10.704              5,6  
Chouriço de Portalegre 10.111              5,3  
Presunto de Barrancos 29.625            15,6  
Linguiça de Portalegre 365              0,2  
Salpicão de Vinhais 2.810              1,5  
Linguiça de Vinhais 3.096              1,6  
Chouriço de Carne, Estremoz e Borba 67              0,0  
Chouriço Grosso, Estremoz e Borba 252              0,1  
Farinheira, Estremoz e Borba 1.932              1,0  
Morcela, Estremoz e Borba 362              0,2  
Paia de Lombo, Estremoz e Borba 43              0,0  
Paia de Toucinho, Estremoz e Borba -                -    
Paio, Estremoz e Borba 2.532              1,3  
Cacholeira Branca de Portalegre -                -    
Alheira de Vinhais 3.881              2,0  
Butelo de Vinhais 611              0,3  
Chouriça de Carne de Barroso 572              0,3  
Chouriça Doce de Vinhais 349              0,2  
Chouriço Azedo de Vinhais 403              0,2  
Presunto e Paleta de Campo Maior e Elvas 760              0,4  
Presunto e Paleta de Santana da Serra - -  
TOTAL 190.182 100 
Fonte: GPP (2010) 
 
A produção deste tipo de produtos envolve cerca de 30 unidades de transformação localizadas 
nas respectivas regiões de produção (Trás-os-Montes e Alentejo). 
O número de produtos com presença regular no mercado tem vindo a crescer entre 1997 (10 
produtos) e 2007 (26 produtos). Apesar disso, a produção nacional tem evoluído de forma 
irregular, com evolução negativa nos últimos seis anos. Apesar do número crescente de 
produtos com presença regular no mercado, a produção nacional de fumeiro DOP/IGP regista 
evolução irregular, com tendência negativa nos últimos seis anos (Figura 18) e representa 
apenas 1% da produção nacional dos produtos de salsicharia. A Alheira de Mirandela e o 
Presunto de Barrancos são líderes do mercado e são os principais responsáveis pela evolução 
verificada. 
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Figura 23: Evolução da produção de fumeiro DOP/IGP 
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PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
O Volume da produção ascende aos 2 milhões de euros [16], evoluiu como mostra a Figura 18 
e vale cerca de 3% do valor da produção DOP/IGP nacional. 
 

EUR

2.289.000 

1.826.000 

1.326.957 

2.048.888 

-  

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

2004 2005 2006 2007  
Figura 24: Volume de negócios gerado pelo sector da salsicharia tradicional DOP/IGP 

 
Os preços apresentam elevada variabilidade dada a grande diversidade e tipicidade de 
produtos: diferentes tipos de produtos transformados à base de carne ou de massa (pão) e 
outros ingredientes, produzidos de acordo com a tradição e o saber-fazer de cada região. A 
Alheira de Mirandela e outros produtos similares à base de pão apresentam os preços mais 
baixos do mercado. O Salpicão de Vinhais, o Presunto de Campo Maior e Elvas, a Linguiça de 
Vinhais e o Paio de Lombo de Estremoz e Borba registam os preços de mercado mais 
elevados (Figura 19). De uma forma geral, os preços dos produtos DOP/IGP são mais 
elevados que os produtos não certificados.  
 

EUR/Kg

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Alhe
ira

 de
 M

ira
nd

ela

Alhe
ira

 de
 Vinha

is

Bute
lo 

Vinh
ais

Cac
ho

lei
ra 

Bran
ca

 de
 Port

ale
gre

Cho
uri

ça
 de

 C
arne

 de
 Barr

os
o

Cho
uri

ça
 D

oc
e d

e V
inh

ais

Cho
uri

ço
 Aze

do
 de V

inha
is

Cho
uri

ço
 de

 C
arne

, E
str

em
oz e

 B
orb

a

Cho
uri

ço
 de

 P
ort

ale
gre

Cho
uri

ço
 G

ross
o, 

Estr
em

oz
 e 

Borb
a

Cho
uri

ço
 M

ou
ro 

de P
ort

ale
gre

Fari
nh

eir
a d

e E
str

em
oz

 e 
Borb

a

Fari
nh

eir
a d

e P
ort

ale
gre

Lin
gu

iça
 de

 P
ort

ale
gre

Lin
gu

iça
 de

 V
inh

ais

Lo
mbo B

ran
co

 Port
ale

gre

Lo
mbo E

ng
uit

ad
o P

ort
ale

gre

Morc
ela

 de
 Ass

ar 
de

 Porta
leg

re

Morc
ela

 de
 C

oz
er 

de
 P

ort
ale

gre

Morc
ela

 de
 Estr

em
oz e

 B
orb

a

Paia
 de

 Lom
bo

 de
 E

str
em

oz
 e 

Borb
a

Paia
 de

 Tou
cin

ho d
e E

str
em

oz
 e 

Borb
a

Pain
ho

 de
 Port

ale
gre

Paio
 de

 E
str

em
oz

 e 
Borba

Pres
un

to 
de

 B
arr

an
co

s

Pres
un

to 
e P

ale
ta de

 C
am

po
 M

aio
r e

 E
lva

s

Pres
un

to 
e P

ale
ta de

 San
tan

a d
a S

err
a

Salp
icã

o d
e Vinh

ais

Produtos DOP/IGP
Produtos sem DOP/IGP

 
Figura 25: Preços comparados dos produtos de salsicharia DOP/IGP e não DOP/IGP 

 
COMERCIALIZAÇÃO 
Numa análise global, as grandes superfícies desempenham um contributo importante na 
comercialização dos produtos de fumeiro DOP/IGP. A Alheira de Mirandela e a generalidade 
dos produtos da região de Portalegre privilegiam aquele canal. O Fumeiro de Vinhais e alguns 
produtos de Estremoz e Borba diversificam os seus canais de distribuição. As feiras sectoriais 
regionais assumem importância na comercialização do Fumeiro de Barroso e de alguns 
produtos de Estremoz e Borba. Os Presuntos de Barrancos e de Campo Maior e Elvas são 
distribuídos por grossistas (Figura 20). 
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Figura 26: Comercialização dos produtos de fumeiro DOP/IGP 

 
Os produtos são comercializados pelos produtores individualmente (65%) ou outra entidade 
(35%) [16]. Os principais mercados de destino são o mercado nacional (79,4 %), o mercado 
local (12,8%), o mercado internacional (dentro da União Europeia, 1,4% e fora da União 
Europeia, 6,4%) [16]. Os Agrupamentos de Produtores não têm qualquer intervenção na 
comercialização dos produtos de salsicharia DOP. A Exportação, sobretudo para fora da EU, 
assume alguma importância. 
 
MEL 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
Dos nove méis DOP existentes em Portugal112 apenas seis estão no mercado [16]. A produção 
de mel DOP aumentou entre 1997 e 2001, diminuiu até 2003, ano em que iniciou novo 
tendência de evolução positiva (Figura 21), sobretudo devido à entrada de novos produtos no 
mercado. A produção de mel DOP representava 2,5% da produção nacional de mel em 2007 
[16]. 
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Figura 27: Evolução da produção de mel DOP 
 
O sector envolve cerca de 360 apicultores, 22 mil colmeias e 174 mil toneladas de produção de 
mel [16]. O Mel de Barroso e o Mel do Parque de Montesinho partilham a liderança do 
Mercado. O Mel da Serra da Lousa ocupa o terceiro lugar, a grande distância dos líderes 
(Figura 22). 

                                                      
 
 
112 Mel da Serra da Lousã DOP, Mel da Serra de Monchique DOP, Mel da Terra Quente DOP, Mel das Terás altas do 
Minho DOP, Mel de Barroso DOP, Mel do Alentejo DOP, Mel do Parque de Montesinho DOP, Mel do Ribatejo Norte 
DOP, Mel dos Açores DOP. 
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Figura 28: Mel DOP por tipo de produto 
 
PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
Os preços no produtor são muito variáveis de produto para produto (Figura 23) e registam 
estabilidade ao longo do tempo. 
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Figura 29: Preços do mel DOP 

 
O volume de negócios associado a estes produtos aproxima-se dos 826 mil euros [16], vale 1,2 
% do valor da produção DOP/IGP nacional e evolui como ilustra a Figura 25.  
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Figura 30: Volume de negócios gerado pelo sector do mel DOP 

 
COMERCIALIZAÇÃO 
Os valores ponderados revelam a diversificação de canais de comercialização. Contudo três 
produtos privilegiam um canal comercial específico: grandes superfícies (Mel dos Açores); 
Feiras (Mel das Terras Altas do Minho); unidades de transformação e embaladores (Mel da 
Terra Quente) (Figura 25). 
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Figura 31: Comercialização do mel DOP 

 
Os produtos são comercializados pelos respectivos Agrupamentos de produtores (84%) ou 
pelos produtores individualmente (16%) [16]. Os principais mercados de destino são o mercado 
nacional (62 %), o mercado local (29%) e o mercado internacional – EU (8%) [16]. Os 
produtores a título individual assumem papel activo no processo e comercialização. O sector do 
Mel DOP dá os primeiros passos na internacionalização. 
 
QUEIJO 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
Os 14 queijos DOP/IGP são queijos laborados a partir de leite de ovelha (sete), de cabra (um), 
e de mistura de leite de ovelha e de cabra (quatro) e de leite de vaca (dois). 
A sua produção envolve cerca de 820 explorações e setenta unidades de transformação em 
todo o país [16], distribuídas pelos diferentes produtos como mostram as Figuras 26 e 27. 
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Figura 32: Explorações envolvidas na produção de queijo DOP 
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Figura 33: Unidades de Transformação de queijo DOP 

 
A produção de queijos DOP revela estabilidade em torno de 1,4 toneladas (Figura 28), e 
representa 2,3% da produção nacional de queijo curado [16]. 
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Figura 34: Evolução da produção de queijo DOP 

 
O Queijo de S. Jorge (queijo de vaca) com 48% do volume de produção e os queijos de 
Azeitão (12%), Serra da Estrela (7%) e Nisa (7%), todos queijos de ovelha, são os mais 
representativos (Figura 29).  
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Figura 35: Queijo DOP por tipo de produto 

 
PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
Os preços dos queijos DOP revelam estabilidade e os praticados na campanha de 2007 estão 
assinalados na Figura 30. O queijo de S. Jorge, sendo um queijo de vaca, regista preços à 
primeira transacção mais baixos. O Queijo Mestiço de Tolosa é o queijo mais valorizado, 
seguido do queijo de Azeitão e de Nisa, ambos queijos de ovelha. Na generalidade dos casos, 
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o produto DOP é mais valorizado, relativamente ao produto não DOP [16]. 
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Figura 36: Preços do queijo DOP 

 
Como se observa na Figura 31, o valor da produção destes produtos é da ordem dos 13 
milhões de euros [16] e representa perto de 19% do valor de negócio gerado pelo mercado 
nacional dos produtos DOP. 
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Figura 37: Volume de negócios gerado pelo sector dos queijos DOP 

 
COMERCIALIZAÇÃO 
As unidades de transformação e embalamento e as grandes superfícies asseguram a 
distribuição dos queijos DOP/IGP. Os queijos Rabaçal, de Cabra Transmomtano e Terrincho 
diversificam os seus canais de distribuição (Figura 32). 
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Figura 38: Comercialização de queijo DOP 

 
Os produtos são comercializados pelos respectivos agrupamentos de produtores (51%), os 
produtores individualmente (21%) ou outra entidade (28%) [16]. O mercado nacional (79 %), o 
mercado local (17%) e o mercado internacional – EU (4%) são os principais mercados de 
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destino [16]. Neste sector, os agrupamentos de produtores não detêm a exclusividade da 
comercialização e a internacionalização do sector dá os primeiros passos. 
 
AZEITE 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
No sector do azeite registam-se sete produtos DOP, com uma produção global de 2,3 milhões 
de litros, equivalente a 7% da produção nacional de azeite [16]. Após um período inicial de 
crescimento, a produção de azeite DOP em Portugal registou um período negativo. Em 
2003/2004 a tendência negativa foi invertida e iniciou-se um novo período de crescimento 
(Figura 33). 
Na produção destes produtos estão envolvidos cerca de oito mil explorações agrícolas e uma 
área aproximada de 35 mil hectares [16]. 
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Figura 39: Evolution of PDO olive oil production 

 
O Azeite de Moura é líder destacado do mercado. O Azeite de Trás-os-Montes ocupa a 
segunda posição, a grande distância da liderança (Figura 34). 
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Figura 40: Azeite DOP por tipo de produto 

 
PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
Os preços dos azeites DOP revelam alguma homogeneidade entre os 4 euros/litro (Azeite de 
Trás-os-Montes) e 6 euros/litro (Azeites de Beira Interior e Azeite do Alentejo Interior) e 
registam estabilidade [16]. O volume de negócios do sector duplicou entre 2004 e 2007 (Figura 
35) e representa 15% do valor gerado pelos produtos qualificados (label) portugueses. 
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Figura 41: Volume de negócios gerado pelo sector dos Azeites DOP 
 
COMERCIALIZAÇÃO 
As grandes superfícies são o canal de eleição na comercialização destes produtos. Os 
operadores do Azeite do Alentejo Interior e da Beira Interior privilegiam a venda directa. O 
Azeite de Trás-os-Montes diversifica os canais de comercialização (Figura 36). 
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Figura 42: Comercialização de Azeite DOP 

 
Os produtos são comercializados pelos respectivos agrupamentos de produtores (31%), os 
produtores individualmente (7%) ou outra entidade (7%) [16]. Os principais mercados e destino 
são o mercado nacional (85 %), o mercado local (9,5%) e o mercado internacional (dentro de 
EU, 4,4% e fora da EU, 1%) [16]. O sector do Azeite DOP é o sector em que os agrupamentos 
de produtores revelam menor intervenção na cadeia de valor do produto. A internacionalização 
do sector é ainda incipiente, apesar de se tratar de um importante sector da economia em 
regiões específicas do país. 
 
FRUTOS 
PRODUTOS E EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
O conjunto dos 21 produtos DOP/IGP do sector dos frutos incluem produtos diversificados 
distribuídos pelo sub-sector da maçã (cinco produtos), castanha (três), azeitona de conserva 
(dois), cereja (dois), abacaxi (dois), pêra (um), pêssego (um), ameixa (um), amêndoa (um), 
maracujá (um), e citrinos (um), a maioria com presença regular no mercado [16]. O volume de 
produção das frutas frescas DOP/IGP tem vindo a aumentar (Figura 37) e representa 7% da 
produção nacional para as diversas categorias de produtos considerados [16]. 
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Figura 43: Evolução da produção de frutos frescos DOP/IGP 
 
A "Pêra Rocha do Oeste" é o produto mais importante e representa 92% dos frutos DOP/IGP 
(Figura 38). Os restantes são produtos de pequena escala. 
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Figura 44: Frutos DOP/IGP por tipo de produto 
 
O sector envolve cerca de 1200 explorações agrícolas a nível nacional que cultivam 5.500 
hectares. A Pêra Rocha do Oeste (62% das explorações e 54% da área), os Citrinos do 
Algarve (13% das explorações e 18 % da área) e a Maça de Alcobaça (12% das explorações e 
16 % da área) são os produtos mais importantes (GPP, 2010: 34). 
 
PREÇOS E VALOR DA PRODUÇÃO 
Dada a grande variedade de produtos, os preços são, também, muito variáveis e não dispomos 
de informação que permita comparar com os preços dos produtos DOP/IGP nos respectivos 
mercados de referência (produto não certificado). O valor da produção neste sector eleva-se a 
35 milhões de euros, a sua evolução regista alguma irregularidade (Figura 39) e representa 
45% do valor gerado pelo sector dos produtos DOP/IGP nacionais. 
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Figura 45: Volume de negócios gerado pelo sector das frutas DOP/IGP 
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COMERCIALIZAÇÃO 
Os frutos DOP/IGP portugueses são comercializados pelos respectivos agrupamentos de 
produtores (90%), os produtores individualmente (1%) ou outra entidade (9%) [16] através das 
grandes superfícies (98%) e do pequeno comércio tradicional (2%). Os principais mercados de 
destino são o mercado internacional (dentro da EU, 58%, fora da EU, 29%), o mercado 
nacional (12 %), o mercado local ou regional (1%) [16]. Ou seja, o sector das frutas DOP/IGP é 
um sector internacionalizado e a Pêra Rocha contribui para esse facto. 
 
HORTÍCOLAS E CEREAIS 
O processo de registo de nomes de produtos no sector dos hortícolas e cereais são muito 
recentes, existindo apenas três nomes protegidos113. A Batata de Trás-os-Montes, único 
produto no mercado, iniciou o seu processo de comercialização em 2006 (547 toneladas), 
reduzindo o seu volume de comercialização em 2007 (187 toneladas) e representa apenas 
0,03% da produção nacional deste produto [26]). A Batata de Trás-os-Montes é comercializada 
pelo respectivo Agrupamento de Produtores (100%) para o mercado nacional (100 %), através 
das grandes superfícies (99%) e do comércio tradicional (1%) e o preço médio de mercado é 
de 0,30 euros/kg [16].   
 
 
CONCLUSÕES 
Os produtos agro-alimentares com denominação protegida (DOP/IGP/ETG) no âmbito da 
política europeia de qualidade ultrapassam já o milhar. Cerca de oitocentos registam presença 
regular no mercado e proporcionam um volume de negócios superior a 14 bilhões de euros.  
Portugal representa cerca de 15% desses produtos (120), mas apenas 0,5% (70 milhões de 
euros) do volume de negócios global. Estes indicadores informam da pequena escala, da fraca 
presença no mercado, e do baixo valor económico da generalidade dos produtos DOP/IGP 
portugueses, que valem apenas 0,56% do volume de negócios gerado pela indústria agro-
alimentar nacional. 
Os produtos qualificados portugueses distribuem-se pelas denominações DOP (48%), IGP 
(49,5%) ETG (2,5%). O sector da salsicharia tradicional (31%), das carnes frescas (24%), frutos 
(18%) e queijos (12%) são os mais representativos em número de produtos. Em volume de 
negócios, os sectores mais importantes são: Frutos (45%), queijos (19%), carnes frescas (17%) 
e azeite (15%). 
 
SECTOR DAS CARNES FRESCAS 
- Os produtos com nome protegido de carne de bovino perfazem 11% dos nomes 
protegidos e 16% (11 milhões de euros) do valor da produção DOP nacional. A produção e o 
volume de negócios associado registam um crescimento sustentado no período em análise 
(1997-2007). O mercado nacional e regional absorvem a totalidade da produção e os 
agrupamentos de produtores controlam o processo de comercialização, sobretudo através das 
grandes cadeias de distribuição alimentar. A Carnalentejana (60%) é o produto líder do 
mercado. 
- As carnes de ovino e caprino registam fraco desempenho no mercado, pois 
representam, em conjunto, 11% do nome dos produtos, mas apenas 1,7% do valor da 
produção DOP/IGP nacional. A sua evolução tem sido negativa. O Borrego do Nordeste 
Alentejano (carne de ovino), com 58% do mercado e o Cabrito de Barroso (60%), lideram os 
respectivos mercados. Os agrupamentos de produtores detêm a exclusividade da 
comercialização e colocam o produto no mercado nacional através da grande distribuição. 
- O mercado da carne de porco DOP/IGP é definido essencialmente pela Carne de 
Porco Alentejano, tem evoluído negativamente e vale apenas 0,1 % do mercado DOP/IGP 
nacional. Neste sector, os produtores individuais assumem algum protagonismo na cadeia de 
valor do produto. 
- No sector das carnes frescas a exportação é inexistente. 
 
 
                                                      
 
 
113 Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas IG, Batata de Trás-os-Montes IGP e Batata Doce de Aljezur IG. 
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SECTOR DO FUMEIRO TRADICIONAL 
- Os produtos de salsicharia tradicional representam 31% dos produtos DOP/IGP 
nacionais, mas apenas 3% do volume de negócios. Estes indicadores evidenciam a grande 
diversidade destes produtos de pequena escala produzidos em regiões específicas do país. Os 
agrupamentos de produtores não têm qualquer intervenção ao nível da produção e 
comercialização dos produtos. A exportação para fora da União Europeia tem alguma 
expressão. 
 
SECTOR DO MEL 
- Os nomes protegidos neste sector representam 8% do total de produtos DOP/IGP, mas 
o seu valor comercial é de apenas 1,2%. Apesar da sua pequena dimensão, o sector tem 
evoluído de forma positiva, diversifica os seus canais da comercialização e aposta na 
internacionalização, através da participação activa dos produtores individuais. 
 
SECTOR DOS QUEIJOS 
- O sector dos queijos DOP/IGP tem crescido lentamente, significa 19 % do volume de 
negócios e 12% dos nomes protegidos, o que o torna um dos sectores mais importantes no 
nicho dos produtos qualificados. Os agrupamentos de produtores possuem unidades de 
laboração, comercializam os seus produtos, mas, enquanto entidades gestoras da fileira, não 
impedem a intervenção dos produtores individuais. A internacionalização é uma aposta. 
 
SECTOR DO AZEITE  
- A par dos queijos, o sector do azeite DOP/IGP é dos mais importantes do segmento. 
Representa 7% da produção nacional de azeite e 15% do total do valor da produção DOP/IGP. 
É o sector em que os agrupamentos de produtores revelam menor intervenção na cadeia de 
valor do produto, abrindo espaço á iniciativa privada. Apesar da importância económica 
regional e nacional do sector, internacionalização é ainda incipiente. O Azeite de Moura lidera o 
mercado. 
 
SECTOR DAS FRUTAS 
- O sector das frutas DOP/IGP é um sector internacionalizado, tem evoluído 
positivamente e é o líder do mercado do segmento DOP/IGP em Portugal (45% do volume de 
negócios e 18% do número de produtos). A Pera Rocha do Oeste (92%) lidera o sector e 
representa 7% da produção nacional de frutas frescas. 
Em síntese, pode afirmar-se que alguns produtos DOP/IGP portugueses evidenciam 
tendências evolutivas bastante positivas (carnes de bovino, mel, queijos, azeite e frutos 
frescos). Todavia, o facto de 32% dos produtos não registarem presença no mercado, 
associado ao baixo peso económico da generalidade dos produtos comercializados no seu 
mercado de referência, mostra o longo caminho a percorrer por este sector tendo em vista a 
sua afirmação comercial. Os produtos são comercializados pelo respectivo agrupamento de 
produtores (87%), pelos produtores individuais (2%) ou outra entidade (11%) e têm o mercado 
nacional como destino predominante. Em geral é adoptada uma política de distribuição 
intensiva e de diversificação dos canais de distribuição. A nível do processo de comercialização 
registam-se práticas diferenciadas entre os diversos sectores de produtos e entre produtos do 
mesmo sector. De uma forma global, os pequenos retalhistas não assumem grande 
importância no processo de distribuição, o qual é controlado sobretudo pelos super e 
hipermercados. A restauração não possui também um papel relevante na distribuição dos 
produtos DOP/IGP portugueses. 
A informação quantitativa analisada neste artigo não permite avaliar as causas e as diferenças 
das dinâmicas observadas. Todavia, alguns estudos de caso realizados fazem referência a 
alguns aspectos que destacamos. Em termos gerais, podemos referir que o sector nacional dos 
produtos DOP/IGP tem vindo a evoluir sustentadamente, mas a quota de mercado de cada um 
dos produtos é baixa, no contexto dos mercados de referência correspondentes. Para explicar 
esta situação, Tibério [46] identifica alguns factores: (i) a diversidade de recursos, dinâmica e 
capacidade das entidades gestoras para diferenciar e comercializar os produtos, (ii) a génese 
"top-down" de alguns processos de registo e de gestão da DOP/IGP, (iii) a natureza e 
dimensão produtiva e comercial de cada produto, (iv) a forte implantação de processos 
tradicionais de comercialização. A propósito do desenvolvimento das fileiras DOP/IGP na 
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região de Trás-os-Montes (Portugal), Tibério [49, 50, 47] afirma que aquelas têm ainda grande 
espaço para melhoria, não revelando, no entanto, grandes limitações de natureza estrutural 
pois, na maioria dos casos, o seu desenvolvimento está mais dependente da sua posição 
competitiva (ambiente interno) do que da atractividade do seu mercado de referência (ambiente 
externo). 
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RESUMO 
Nas últimas décadas, observou-se demanda crescente por produtos cultivados via tecnologias 
limpas, que minimizam a produção de resíduos e emissões, desperdícios e custos supérfluos, 
que resultem em impactos positivos e significativos para a saúde de trabalhadores, produtores 
rurais e consumidores e que contribuam para a preservação ambiental e o desenvolvimento 
rural sustentável. No Brasil, a produção orgânica é uma das iniciativas mais bem estabelecidas 
nesse domínio. Com vistas à elaboração de programas de apoio à produção orgânica, 
analisou-se a sustentabilidade desse sistema produtivo nas principais regiões cafeeiras 
brasileiras. Foram entrevistados cafeicultores orgânicos e convencionais, bem como 
representantes de outros segmentos da cadeia produtiva e de instituições de ensino, pesquisa 
e extensão rural. Os resultados indicaram que, nos últimos anos, cafeicultores abandonaram o 
sistema orgânico em função de sua baixa rentabilidade e da saturação da oferta desse produto, 
que associados às dificuldades intrínsecas desse nicho de mercado (certificação, auditorias, 
rotulagem), tornou o café orgânico não competitivo frente às lavouras convencionais. 
Simultaneamente, a produção orgânica associada a sistemas agroflorestais, tem se mostrado 
economicamente viável, especialmente nos territórios em que a paisagem natural foi altamente 
antropizada. Essa combinação, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
regional, contribui na recomposição da diversidade ambiental.  
Palavras-chave: Produção orgânica; Sustentabilidade; Café.    
 
 
INTRODUÇÃO 
Conceito de agricultura orgânica: investigações a partir da agroecologia 
O processo de inovação tecnológica da agricultura ocorreu simultaneamente à consolidação do 
capitalismo. Houve necessidade de liberação de mão-de-obra para a indústria nascente, bem 
como para a produção de alimentos e a visão de que a produção agrícola poderia ocorrer em 
parceria com a natureza foi rechaçada, pois era preciso aumentar a produtividade.  
O aprofundamento da modernização da agricultura – a Revolução Verde – visava aumentar a 
produtividade agrícola para resolver o problema da fome mundial: entre 1950 e 1984 a 
produção alimentar dobrou e a disponibilidade alimentar por habitante aumentou 40%. [1]. Esse 
processo de modernização surgiu em um período em que se acreditava, de forma errônea, que 
a fome resultava de produção insuficiente de alimentos [2].  
Ao final da década de 1980 a Revolução Verde esgotou o potencial dos insumos mecânicos e 
químicos para melhorar os rendimentos agrícolas, embora a população mundial crescesse a 
taxas consideráveis [3]. Nos países em desenvolvimento a modernização agrícola determinou 
alguns efeitos nefastos sobre sua articulação produtiva e econômica sob três aspectos [4]: (i) 
técnica, em que se requer nova conceitualização da natureza, dada a introdução da tecnologia; 
(ii) social, ou seja, empobrecimento, favelização, êxodo rural e exploração da força de trabalho 
rural; e (iii) econômica, que se refere aos maiores custos que pacotes tecnológicos associados 
podem representar para os países em desenvolvimento.  
No caso brasileiro, a Revolução Verde, cujo auge ocorreu na década de 1970, levou à 
introdução de pacotes tecnológicos com vistas a maximizar o rendimento dos cultivos, 
desrespeitando diferenças ecológicas entre eles. Apesar de proporcionar dinamismo à 
agricultura em seus aspectos estruturais, apresentou caráter excludente, ao reforçar as 
disparidades regionais no país, a concentração de riquezas e desgaste ecológico a ponto de se 
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comprometer a continuidade de aumentos de produtividade agrícola [1], sobretudo do setor das 
commodities. 
Nos anos 1970, a importância da agroecologia ressurgiu via retomada do estudo do uso de 
tecnologias pré-existentes, quais sejam, práticas agrícolas de povos rurais antigos [5]. Em meio 
aos efeitos da Revolução Verde, alguns teóricos perceberam ser necessário redescobrir a 
natureza, sua importância para sistemas de cultivo que fossem rentáveis econômica e 
socialmente e ao mesmo que respeitassem o meio ambiente. Portanto, a ciência agroecológica 
representava a retomada de uma concepção diferente daquela que buscava suprir limitações 
ecológicas por meio de conhecimento e tecnologias e sem considerar as leis da natureza [1].  
Efetivamente, a visão produtivista da agricultura se confrontou com discussões que 
amalgamaram conceitos alternativos, tais como agricultura biodinâmica, orgânica, organo-
biológica e agricultura natural, que fomentaram movimentos a partir dos anos 1970, como: 
agricultura ecológica, regenerativa, biológica e permacultura, aglutinados em agricultura 
alternativa, então agroecologia [6] e, por fim, sustentável. Portanto, agroecologia e agricultura 
sustentável são conceitos que foram efetivamente lançados em 1972 na Conferência de 
Estocolmo, na Suécia.  
O ponto comum entre as diferentes correntes que formam a base teórica para a agricultura 
orgânica é a busca de um sistema de produção sustentável no tempo e no espaço, mediante o 
manejo e a proteção dos recursos naturais, sem utilização de produtos químicos agressivos à 
saúde humana e ao meio ambiente, mantendo o incremento da fertilidade e a vida dos solos, a 
diversidade biológica e respeitando a integridade cultural dos agricultores [7].  
Nessa perspectiva, a agroecologia também pode ser definida como uma ciência que busca o 
entendimento do funcionamento de agrossistemas complexos, bem como das diferentes 
interações neles presentes, tendo como princípio a conservação e a ampliação da 
biodiversidade dos sistemas agrícolas como base para produzir auto-regulação e 
consequentemente, a sustentabilidade [1]. Nesses sistemas, prevalecem condições de 
crescimento ricas e equilibradas e as pragas, doenças e os problemas do solo são tratados sob 
orientação alternativa, sem uso de agroquímicos.  
Em síntese, no pensamento agroecológico, a natureza é respeitada como geradora da 
produção agrícola e a ação antrópica se limita a ajustes que corrijam eventuais perturbações. 
Agroecologia tem os agroecossistemas como unidades de estudo e procura entender seu 
funcionamento de modo a integrar princípios ecológicos, agronômicos e sócio-econômicos para 
avaliar o impacto e o efeito tecnologias sobre os sistemas agrícolas [1].  
O termo agricultura orgânica – que é uma prática agrícola – vem se firmando como referência a 
todas aquelas formas e, principalmente, como sinônimo de agroecologia – que é uma ciência – 
desde a década de 1990 [8]. Vale ressaltar que a agricultura orgânica não induz ao retorno de 
métodos anteriores à Revolução Industrial, mas combina técnicas agrícolas conservacionistas 
tradicionais com tecnologias modernas. Afinal, os agricultores orgânicos se caracterizam por 
usar sementes certificadas, equipamentos modernos, bem como práticas de conservação do 
solo e da água [9]. 
Nos anos 1990, estudos apontaram que sistemas agrícolas bem manejados quase sempre 
utilizam menos fertilizantes e pesticidas químicos sintéticos por unidade de produção em 
comparação com sistemas convencionais. Esses estudos concluíram que a redução do uso de 
insumos, permite menores custos aos sistemas orgânicos, sem necessariamente reduzir sua 
rentabilidade. Outros atributos que destacaram foram: práticas alternativas requerem mais 
informação, treinamento, tempo e habilidade por unidade produzida e dificilmente as políticas 
governamentais apóiam e/ou promovem práticas alternativas. 
Desde o final dos anos 1990, os estudos que têm Agricultura Orgânica como objeto enfatizam 
a importância da certificação para aumentar sua rentabilidade, por conseguinte, seus 
benefícios econômicos, sociais e ambientais. Esta é mais uma diferença em relação ao sistema 
agroecológico: esse não fornece normas e regulamentações técnicas reconhecidas 
internacionalmente, porque não se trata de uma prática agrícola, mas de uma ciência. Dessa 
forma, agricultura orgânica conquista dimensões maiores para comercialização na medida em 
que estar certificado garante ao agricultor a obtenção de prêmios no mercado. E ao 
consumidor, o selo ‘orgânico’ significa a aquisição garantida de um produto com origem em 
propriedades que respeitam valores sociais e ambientais. 
Existem atualmente mais de 60 países com regulamentos técnicos para agricultura orgânica 
em alguma fase de discussão ou implantação. Entretanto, a adoção de normas internacionais 
não adaptadas às realidades locais dos países de Baixa Renda (PBR), como clima, estrutura 
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social e econômica, leva à geração de barreiras técnicas invertidas, pois prejudicam o 
desenvolvimento da produção e do mercado interno desses países [10].  
Os fundamentos e princípios pelos quais a agricultura orgânica se pauta, se tornam efetivos 
conforme esses sistemas de produção conquistam mercado consumidor seja ele doméstico ou 
externo. E a certificação é o instrumento que viabiliza maior rentabilidade para os agricultores 
ou que permite a inserção dos mesmos, sobretudo via cooperativas, no mercado internacional. 
Mesmo que a certificação homogenize – tendo em vista seus critérios – os agricultores, os 
sistemas orgânicos guardam especificidades, isto é, a produção de orgânicos apresenta 
diferentes características de uma região para outra dentro de um mesmo país. 
A diferenciação do produto é o núcleo da rentabilidade da cadeia de orgânicos, ou seja, sua 
competitividade advém do alcance de mercados específicos e, assim, garantidos. A 
organização da produção orgânica está voltada para atender às expectativas do consumidor 
[11] ou a produção orgânica se reforça por contar com nichos de mercado [12]. Nessa 
perspectiva, atender as expectativas do consumidor equivaleria a usar tecnologias de produção 
que atendessem à demanda existente, reduzindo-se, assim, procedimentos e minimizando-se 
a questão ecológica [13].  
O objetivo principal da agricultura orgânica é inserção no mercado, estabelecendo-se – 
contrariamente às proposições da agroecologia – uma ruptura entre o produto em si e a 
maneira como ele é produzido. Assim, é possível estabelecer padrões de procedimento com 
vistas à certificação, que muitas vezes se sobrepõem à concepção de necessário equilíbrio do 
agrossistema [14]. Por outro lado, no processo de comercialização em si, são ressaltados os 
valores sociais e ambientais da produção orgânica [15]. Agricultura orgânica só tem razão de 
ser – em relação ao ponto de vista agroecológico – ao se inserir no mercado e atender às 
exigências de consumidores específicos. 
 
1.2 Comercialização de café orgânico: mercado, certificação e associativismo 
A certificação é o elemento uniformizador entre os diferentes sistemas de cultivo orgânico, uma 
vez que todos eles terão que cumprir pré-requisitos para serem reconhecidos como orgânicos. 
Porém, estrangulamentos permanecem, isto é, a certificação não se encerra em si mesma 
como solução. Ao mesmo tempo que a certificação ao possibilitar ampliação da 
comercialização do café, no caso da temática desse estudo, contribui para a promoção do 
desenvolvimento regional [17]. 
A dimensão da certificação de orgânicos em terras agriculturáveis do mundo pode ser ilustrada 
como segue. Em 2008, havia 67 milhões de hectares de terra, manejados organicamente por 
1,4 milhões de produtores certificados; as vendas globais alcançaram US$ 50,9 bilhões, mais 
do que o dobro alcançado em 2003 [16]. Pequenos produtores de países subdesenvolvidos, 
que sob a lógica meramente produtivista não conseguiriam sobreviver no mercado 
internacional, se defrontam com possibilidade de reversão desse quadro ao certificar seus 
cafezais como orgânicos. A produção orgânica é encarada como um meio para alicerçar 
sustentabilidade econômica para agricultores de pequeno e médio porte. Além disso, assenta-
se no respeito à biodiversidade e observação de valores sociais. 
O estabelecimento de normas privadas internacionais para agricultura orgânica ocorreu no 
início da década de 1980, por meio da International Federation of Organic Agriculture 
Moviments (IFOAM). Essas normas levam em consideração o contexto europeu para clima, 
tecnologia, cultura, economia. No entanto, os países exportadores de café orgânico acatam 
essas normas sem questionamentos, ou melhor, muitas vezes sabem de sua estrutura 
deficiente para atender agricultores orgânicos, nas áreas de pesquisa, assistência técnica, 
crédito para custeio e investimento. É com base no estabelecimento dessas regulamentações e 
leis, que certificadoras exercem sua função. Em suma, o núcleo da legislação para orgânicos 
tem origem em países desenvolvidos, como Estados Unidos, União Européia e Japão.  
Os agricultores orgânicos de países não desenvolvidos visam os mercados desses países e 
procuram seguir suas legislações por meio de certificadoras.  
A principal certificadora brasileira é o Instituto Biodinâmico – IBD (Tabela 1), que também é a 
única do Brasil credenciada pela IFOAM. Ela segue padrões específicos da União Européia 
(Regras CEE 2092/91), dos Estados Unidos (Regras NOP), do Japão (Regras JAS). Esse 
processo certificador representa um custo importante para os agricultores, o que por vezes, 
pode reduzir sua competitividade. Vale dizer que a certificação não se sobrepõe a barreiras 
tarifárias e não-tarifárias impostas para produtos convencionais pelos países desenvolvidos.  
Dados de 2004 indicam que o mercado mundial de orgânicos movimentou US$ 26,5 bilhões e 
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apenas US$ 100 mil couberam ao Brasil (0,4%) [17]. Estatísticas do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento revelam que o País exportou 37 mil toneladas em produtos 
orgânicos de agosto de 2006 a setembro de 2008. Os principais alimentos são a soja orgânica, 
o açúcar e o café, que, juntos, registraram US$ 9,5 milhões em exportação.  
Para aumentar a competitividade, a certificação não basta. É necessário apoio governamental 
em termos de regulamentação do setor, criação de um sistema de credenciamento de 
certificadoras e o controle do cumprimento das regras estabelecidas no marco regulatório. O 
reconhecimento internacional de regras dos países exportadores poderia dirimir custos 
adicionais de certificação [17]. Não existe controle por quaisquer órgãos federais a respeito de 
informações sobre os sistemas orgânicos. A produção orgânica de café não conta com 
incentivos para exportação e a assistência técnica aos produtores fica, em boa parte dos 
casos, a cargo de extensionistas de entidades públicas estaduais. 
  

Tabela 1. Principais certificadoras de café orgânico do Brasil. 

Certificadora Padrões e normas 
adotados Aceitação Cadastramento 

BCS Öko-Garantie 
Regulamentos do 
Brasil, UE, dos EUA 
e do Japão 

Principais 
importadores do 
Brasil, como: EUA, 
Canadá, Colômbia, 
Japão, China etc 

Produtor deve entrar 
em contato e 
solicitar orçamento 

Ecocert 
Regulamentos do 
Brasil, UE, dos EUA 
e do Japão 

Validade de um ano. 
É acreditada para 
todos os principais 
mercados mundiais: 
UE, EUA, Japão, 
Coréia do Sul etc. 

Custo é 
estabelecido pelo 
tempo de trabalho 
estimado para o 
projeto mais custos 
associados*. As 
tarifas são iguais 
para todos. 

Instituto Biodinâmico 
(IBD) 

Normas próprias 
baseadas nas 
principais 
regulamentações, 
sendo creditada pela 
Ifoam. 

Validade de um ano. 
É acreditada para 
todos os principais 
mercados mundiais: 
UE, EUA, Japão, 
Coréia do Sul etc. É a 
única creditada pela 
Ifoam 

Modalidade em 
Grupo, o custo anual 
varia de R$ 150 a 
R$ 300 por produtor. 
Na modalidade 
individual, em 
grande e médio 
porte, o custo anual 
é de R$ 3.000 

Fonte: http://www.organicsnet.com.br 
 
 
METODOLOGIA 
O estudo foi elaborado com base no levantamento de dados primários, obtidos por meio de 
entrevistas semi-estruturadas. Os produtores constituem as principais fontes de dados para 
caracterizar o cultivo de café orgânico no país, de modo que estabelecer um diálogo baseado 
em um roteiro, previamente elaborado, permite ampliar e aprofundar o nível de informações 
obtidas. Foram realizadas entrevistas com produtores, extensionistas, gerentes de 
cooperativas, exportadores e pesquisadores. Com produtores, buscou-se por informações que 
que esclarecessem o tipo de certificação, área plantada, comercialização, motivo pelo qual 
passou para o manejo orgânico, produtividade, colheita, mão-de-obra, custo de produção, 
preço e forma de comercialização. E nas entrevistas com pesquisadores, a preocupação foi 
obter dados a respeito da cadeia produtiva: implicações da certificação, importância de 
cooperativas, insumos (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Coleta de dados: localização e tipo de entrevistado. 
Estado Região Município Cargo/função Quantidade 
São Paulo 
(SP) Média Mogiana 

Mococa Produtor 1 
Divinolândia Produtor 1 
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Baixa Mogiana 

Espírito Santo do 
Pinhal Produtor 1 

Serra Negra Produtor de café 
convencional 1 

Alta Paulista Adamantina Produtor de café 
convencional 1 

Pontal do 
Paranapanema Teodoro Sampaio Produtor - Agroflorestal 3 

Oeste / Alta 
Paulista Adamantina Instituição de Pesquisa 

e Extensão 2 

Minas 
Gerais 
(MG) 

Cerrado Patrocínio Produtor 
convencional/orgânico 1 

Sul  

Andradas Produtor 2 
Ouro Fino Produtor 2 
Paraisópolis Produtor 1 

Poço Fundo 
Produtor 3 
Cooperativa 1 

Guaxupé Cooperativa 1 
Nova Resende Cooperativa 1 

Mato 
Grosso do 
Sul (MS) 

Sul Glória de 
Dourados Produtor  1 

Paraná 
(PR) Norte 

Londrina Produtor 3 
São João do Ivaí Produtor 1 

Londrina Instituição de Pesquisa 
e Extensão 2 

Espírito 
Santo (ES)  Sudoeste 

Venda Nova do 
Imigrante 

Instituição de Pesquisa 
e Extensão 2 

Iúna Produtor 1 
Irupi Produtor 1 

Bahia (BA) Sul Ibicoara Produtor 2 

Fonte: Elaborado no estudo. 
 
O levantamento dos custos de produção baseou-se em metodologia desenvolvida pelo Instituto 
de Economia Agrícola (IEA), 1972, de Custo Operacional Total (COT) [17]. Essa metodologia 
avalia não só o desembolso necessário à produção, como o custo de reposição do capital 
efetivamente empregado. A análise de custos de produção é um dos principais instrumentos de 
gestão disponíveis. Permite aos cafeicultores consolidarem o acompanhamento da lavoura, 
racionalizar a produção, bem como representa ferramenta para subsidiar políticas específicas 
para a cafeicultura.  
 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1. Considerações sobre a amostra de produtores de café orgânico 
A amostra é composta de pequenos e médios produtores, embora haja grandes produtores de 
café convencional que destinam alguns hectares de suas propriedades para o orgânico, com o 
objetivo principal de compor seu portfólio, para ganhar clientes de um nicho de mercado 
específico. Os produtores pequenos, médios e familiares que exportam café orgânico são 
cooperados. Esses produtores optaram pelo sistema orgânico em função de sua consciência 
ambiental e social, ou de programas específicos capitaneados por entidades como a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), ou da busca por redução de seus custos, 
ou ainda, devido a expectativas de conseguir preço maior em relação ao que obtinham com o 
café convencional. 
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Alguns cafeicultores, especialmente aqueles que se mantêm no mercado mesmo com 
modestos cafezais, encaram esse cultivo como uma forma de contribuir para a 
sustentabilidade. De modo geral, os produtores utilizam mão-de-obra familiar e, durante a 
colheita, contratam diaristas. Outros, como um entrevistado do Estado do Espírito Santo do 
Pinhal-SP e um entrevistado de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, contratam funcionários 
o ano todo.  
Muitos cafeicultores consorciam o café orgânico com produtos como mandioca, banana – que 
constitui importante fonte de renda – e apicultura, como ocorre na região de Ouro Fino, Estado 
de Minas Gerais. Dois produtores de Londrina, no Estado do Paraná, desistiram de produzir 
café orgânico devido à baixa remuneração que obtinham. Segundo eles, o custo elevado da 
mão-de-obra representou um dos maiores obstáculos, bem como a insuficiência de assistência 
técnica e a queda significativa da produtividade do cafezal, com a conversão para o orgânico. 
Cafeicultores do Estado do Mato Grosso do Sul destinam sua produção apenas para o 
mercado local. Eles optaram por abandonar a certificação do IBD, porque ela não serviria para 
agricultores familiares, na medida em que eles necessitariam de assistência técnica muito mais 
do que de fiscalização.  
A despeito da existência de crescente demanda para os orgânicos, sobretudo internacional, a 
manutenção da escala de produção tem sido, para alguns produtores, um problema para 
garantir sua rentabilidade e, também, sua continuidade nesse manejo. A maior cooperativa 
brasileira, a COOXUPÉ, localizada no estado de Minas Gerais, não exporta café orgânico há 
10 anos, porque seus cooperados não conseguiram combinar escala de produção com 
qualidade.  
Entrevistados de uma empresa exportadora de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, 
informaram que mesmo certificado, é difícil o café orgânico apresentar boas cotações, logo, 
remuneração ao produtor. Ademais, não há lotes homogêneos, destacando-se que há uma 
mistura de peneiras, do 14 ao 17. Na torrefação isso representa baixa qualidade e, por 
conseguinte, menores preços.  
Em Ibicoara, no Estado da Bahia, os dois produtores entrevistados são sócios em uma 
exportadora criada com objetivo de vender apenas suas sacas de café orgânico. Cada um 
possui em média 20 hectares de cafezal orgânico e investem maciçamente na qualidade desse 
produto. Em 2009-2010, exportaram 640 sacas com preço 100% superior ao do convencional, 
além de terem vendido em torno de 50 sacas para empresas nacionais, como Native, de São 
Paulo, e Maratar, localizada na Bahia. Eles possuem certificação do IBD e afirmam que a 
produção de orgânicos somente é viável, porque eles se valem do seu próprio canal de 
comercialização e porque seu café é de elevado padrão de qualidade, ou seja, o ágio que 
obtêm não está ligado diretamente ao selo de orgânico, mas muito mais à qualidade do café.  
De modo geral, são pequenos e médios produtores que optaram pela produção de café 
orgânico em função de consciência social e ambiental e também por buscarem maiores ganhos 
face à queda de preços do café convencional, bem como por acreditarem que o custo de 
produção seria menor.  
As Cooperativas exercem papel imprescindível para a cafeicultura orgânica, em termos de 
assistência técnica e acesso ao mercado. A consorciação do café com outras culturas é 
recorrente, destacando-se vagem, tomate e bananeira. A maioria deles tem a BCS como 
certificadora. O mercado externo é o principal destino do café orgânico brasileiro, embora dois 
produtores – um do Estado de Minas Gerais e outro da Bahia – afirmem que o mercado interno 
está muito bom. Para outro produtor, também da Bahia, a exportação de café orgânico se 
mantém como direcionamento principal da produção e pode pagar preços maiores desde que a 
qualidade do café seja elevada. Ou seja, a permanência no mercado requer manutenção de 
altos padrões de qualidade e escala para atender uma demanda crescente. No Brasil, a 
exportação de café pelo agricultor familiar se dá por meio de parcerias ou, como os dados da 
Tabela 3 indicam, principalmente via cooperativas. Em 2010, duas cooperativas do sul do 
estado de Minas Gerais – Coopfam e Coopervitae – e uma de Rondônia – Coocaram – 
exportaram 6.660 sacas de café orgânico, tendo os EUA como destino principal.  
Em 2010, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região (Coopfam-MG) 
exportou 3.820 sacas para EUA, Japão e Europa ao preço médio de R$ 800. A Coopervitae, 
localizada em Nova Resende-MG, exportou 960 sacas de café orgânico para EUA e Itália ao 
preço médio de R$650. 
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Tabela 3. Cooperativas brasileiras: volumes exportados de café orgânico (2010). 

Cooperativa 
Volume 
exportado 
(sacas) 

Destino das 
Exportações Total (R$) 

Preço por 
saca 
(médio 
R$) 

Cooperativa dos 
Agricultores Familiares 
de Poço Fundo e Região 
(COOPFAM-MG) 

3.820 EUA, Europa e 
Japão 3.056.000 800 

Cooperativa  
COOPERVITAE 960 EUA e Itália 624.000 650 

Cooperativa dos 
Produtores Rurais 
Organizados para Ajuda 
Mútua (COOCARAM-RO) 

1.880    

Cooperativa Regional 
dos Cafeicultores do 
Vale do Rio Verde Ltda  
(COCARIVE-MG) 

Não exporta café convencional, nem orgânico 

Cooperativa Regional de 
Cafeicultores de Guaxupé  
(COOXUPÉ-MG) 

Não exporta café orgânico há 10 anos 

COOPARAÍSO Nunca exportou café orgânico 
Fonte: Resultados do estudo. 
 
Em 2011, por outro lado, o setor orgânico viria aumentando seu espaço no mercado doméstico 
brasileiro. Os principais motivos seriam o ‘Real forte’, a fase de bonança da economia brasileira 
e a crise financeira mundial, que poupou países produtores e atingiu economias desenvolvidas 
da Europa e os EUA, principais compradores de orgânicos. Estatísticas da Organics Brasil 
mostram que, no biênio 2009-2010, o país registrou um recuo de 932.116 mil hectares para 
331.637 mil na área certificada para exportação. Esse levantamento foi feito com base em 
dados das seguintes certificadoras: IBD, IMO, BCS e Ecocert, que, juntas, representam 98% da 
área certificada para exportação..  
Alguns autores destacam entraves para a expansão mercadológica dos produtos orgânicos, 
quais sejam [10]: descontinuidade da oferta de orgânicos; demanda superior à oferta; 
campanhas promocionais insuficientes sobre os diferentes segmentos de mercado; falta de 
segurança sobre a qualidade do produto; elevados custos de conversão e de certificação; 
estrutura de crédito insuficiente; existência de diferentes selos de certificação; confundindo o 
consumidor; expansão limitada de sistemas de produção; falta de tecnologias com enfoque 
agroecológico; ausência de levantamento sistematizado de informações de mercado e a 
competição com outras formas de agricultura agroecológica. 
Especialmente no início da década de 2000, ocorreu, no Brasil, uma dada estruturação com 
vista à produção de café orgânico. Destaca-se o município de Machado, localizado em Minas 
Gerais, quando em 2001, houve a assinatura de convênio entre a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento e Ensino de Machado (Fadema) – entidade vinculada à Escola Agrotécnica 
Federal de Machado (EAFM) – e o Banco do Brasil para impulsionar a cafeicultura orgânica. 
Seu principal objetivo consistia em viabilizar infra-estrutura (armazém de peneira, seleção, 
preparo e classificação de grãos de origem orgânica certificados) que permitisse a preparação 
do café verde dentro dos padrões exigidos pelo mercado internacional – representado pelas 
certificadoras. Os beneficiados eram os produtores filiados à Cooperativa Nacional de 
Cafeicultores Orgânicos.  
A iniciativa pioneira de Machado-MG não conquistou êxito. O principal motivo seria a produção 
em grande extensão de terra, ou melhor, destinou-se a esse cultivo muitos hectares de terra, 
determinando exigência por maior número de diaristas. Por outro lado, o sistema orgânico de 
produção de café se espalhou por outros importantes estados produtores. 
Esses produtores possuem no máximo 10 hectares com pés de café no sistema orgânico; 
utilizam mão-de-obra familiar, exceto no período da colheita. Trata-se de um cultivo intensivo 
em mão-de-obra, o que para uma extensa área pode desencadear um custo irreparável. Os 
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gastos com operações – adubação, pulverização, roçada, arruação, secagem e beneficiamento 
– em dias/homens são maiores do que com insumos.  
O cafeicultor de Andradas-MG, com custo total por hectare de R$ 1.665,42 e de R$ 169,35 por 
saca produzida por hectare, declarou que produzir café orgânico requer muito esforço da parte 
do agricultor tanto em termos de trabalho despendido, quanto em estudar e avaliar os insumos 
a serem usados. É preciso estar atento à lavoura em si e na sua relação com o agrossistema. 
Basicamente, seus rendimentos provêm da cafeicultura orgânica e, por isso, tem se dedicado a 
aprimorar técnicas de manejo.  
Na propriedade de Poço Fundo-MG, para qual o custo total por hectare foi de R$ 1.596 e R$ 
135,23 por saca, o rendimento do agricultor não se concentra no café, existindo cultivo de 
frutas e hortaliças orgânicas.  Ambos são membros da Cooperativa dos Agricultores Familiares 
de Poço Fundo e Região (Coopfam), a qual desempenha papel vital para a comercialização do 
seu café, que tem por destino primeiro a exportação.  
O crescimento do mercado interno para orgânicos tem aumentado o interesse de grandes 
redes supermercadistas. Em 2010, a segunda maior empresa do setor procurou os diretores da 
Coopfam com vistas a firmar um contrato de compra e venda. No entanto, seus cooperados 
ainda não possuem escala para atender tamanha demanda.  
Em Iúna-ES – e demais municípios do sudoeste desse Estado, a permanência no sistema 
orgânico de produção foi comprometida em função da morosidade da certificadora em renovar 
o seu selo de orgânico. O produtor cujos dados estão descritos na Tabela 4 foi aquele com 
maior produtividade na região e, por meio de uma comparação com os outros 4, é possível 
deduzir que sua relação receita bruta e custos, bem como sua produtividade, foram baixos no 
biênio 2009-2010. Desse modo, sua desistência do cultivo de café orgânico não encontra 
explicações em insuficiência de demanda ou de remuneração, mas de acesso a mercados. 
Afinal, como ele mesmo afirmou, trata-se de uma demanda exigente e é preciso ter 
conhecimento e orientação no manejo, o que eles não tinham.  
Parece mais adequado encarar a certificação como um primeiro passo para obtenção de 
maiores ganhos do café orgânico. Em outras palavras, na cadeia de orgânicos, há aspectos 
anteriores à colocação do café pronto para exportar que exercem impacto sobre custos e 
rentabilidade, os quais estão relacionados a fatores como assistência técnica, mercado de 
insumos e crédito. 
 

Tabela 4. Caracterização das propriedades para as quais foram analisados os custos de 
produção de café orgânico. 

Município/Estado Certificadoras 

Área com 
produtos 
orgânicos 
(ha) 

Número de pés 
de café 

Preço/Saca 
(R$) 

Andradas MG Certifica Minas; 
Ecocert; BCS 9 13.200 430 

Andradas MG BCS; Ecocert 480 5.000 480 

Teodoro Sampaio SP Não 
certificados 2 

4.000 e 1.600 
árvores 
frutítferas e 
florestais 

250 

Poço Fundo MG BCS; Ecocert 2,4 6.000 430 
Iúna ES BCS 10 25.000 380 

Fonte: Resultados do estudo. 
 
2. Custos de produção do café orgânico 
No Pontal do Paranapanema-SP, tem sido utilizado o sistema agroflorestal (SAF). O custo 
principal desse sistema é representado pelo custo da implantação: preparo do solo e plantio 
das mudas de café e de árvores frutíferas e florestais. Porém seu custo operacional é muito 
baixo, algumas vezes igual a zero, pois os produtores da região possuem gado leiteiro e 
utilizam no cafezal a urina das vacas e o esterco de curra. Outro item do custo operacional, é a 
poda para controle do sombreamento, a qual é realizada pelo próprio cafeicultor.   
Por outro lado, no Pontal do Paranapanema o custo de implantação é ainda mais baixo que 
nos SAF em geral, pois recebem doações de mudas de floresta e de café. Os cafeicultores 
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desse município não exportam e afirmam que preferem o mercado regional. Eles aceitariam 
apoio para fomentar a venda de café orgânico na região, porém não para exportá-lo. Para 
ilustrar, apresenta-se o custo de produção de um cafeicultor que não aduba, não pulveriza e 
que utiliza apenas sua mão-de-obra e de sua esposa. Sua produtividade foi de 15 sacas de 
café por hectare, gerando-lhe uma receita de R$ 7.500,00, pois, uma vez que seu café não é 
certificado, foi vendido ao preço do convencional. 
As vantagens da produção orgânica – especificamente os sistemas agroflorestais – podem ser 
assim apresentadas: aumento do teor de matéria orgânica no solo; aumento da fertilidade; 
melhor estruturação; auxílio no controle de nematóides, especialmente em solos arenosos e 
degradados; redução da temperatura do solo; maior retenção de umidade; aumento da 
biodiversidade local; redução dos riscos econômicos com geadas; auxílio na manutenção das 
infestações de pragas e doenças –  a exemplo da  ferrugem, bicho mineiro e broca –  em níveis 
abaixo daqueles que configuram prejuízos econômicos significativos; redução da temperatura 
ambiente, por meio do sombreamento; geração de renda adicional, por exemplo, frutas, 
essências e lenha proveniente das podas para controle de sombreamento; baixo custo de 
condução. 
Quanto à região do Sul de Minas Gerais, são apresentados dados de dois produtores de 
Andradas e um de Poço Fundo, onde predominam pequenos agricultores e a cafeicultura 
possui grande relevância socioeconômica. Todos eles são cooperados da Cooperativa dos 
Agricultores Familiares de Poço Fundo (COOPFAM), de modo que todos exportam suas sacas 
de café orgânico. Eles iniciaram a produção orgânica em princípios da década de 2000 e, de 
modo geral, possuem consciência dos valores sociais, econômicos e ambientais envolvidos. 
Vale destacar que possuem relativa compreensão de que a certificação, bem como o 
cooperativismo, não garantem remuneração estável em patamares elevados, pois esses 
fatores não seriam capazes de controlar o mercado internacional. Em outras palavras, 
acreditam que para se manter produzindo café orgânico, o agricultor não deve ter como único 
objetivo a obtenção de preço alto por saca. O produtor 1, de Andradas-MG, destaca-se por sua 
produtividade de 38,8 sacas por hectare, logo, receita de R$ 16.684. Sabendo-se que utiliza 
mão-de-obra diarista somente durante a colheita, seu custo de operações por hectare e por 
saca produzida é baixo: R$ 646,65 e 149,53, respectivamente. Tampouco utiliza maquinário, 
tendo em vista que seu terreno é montanhoso. 
  

Tabela 5. Custos de produção de café orgânico (2009-2010). 

Produt
or Município 

Receit
a Bruta 
(R$) 

Rendimento 
(sc/ha) 

Custo por unidade de área 
 (R$/ha) 

Custo por unidade produzida 
(R$/sc) 

Insumos Operaçõ
es Total Insumos Operaçõ

es Total 

1 Andradas 
MG 16.684 38,8 82,2 646,7 726,8 19,1 1.49,5 168,6 

2 Andradas 
MG 4.720 9,83 430,5 1.234,7 1.665,4 262,7 7.53,3 169,4 

3 
Teodoro 
Sampaio 
SP 

7.500 15 0 0 0 0 0 0 

4 
Poço 
Fundo 
MG 

12.183 28,33 342,4 1.254,1 1.596 29,0 106,2 135,2 

5 Iúna 
ES 5.320 14 100* 113,1 213,1 71,4 80,8 152,1 

* O agricultor não soube informar a quantidade de sulfato usado para pulverização, logo o 
custo pode apresentar um desvio em relação ao custo real. 
Fonte: Resultados do estudo. 
 
O produtor 2, também de Andradas-MG, tem investido na compra de maquinário com vistas a 
reduzir sua necessidade de contratação de mão-de-obra, embora o faça apenas na colheita. 
Seu custo total por hectare de café orgânico foi de R$ 1.665,42 e por saca produzida R$ 
169,35 por hectare. Mesmo que em proporção diferente, as operações concentram a maior 
parte dos gastos por hectare de ambos os produtores de Andradas: 88,96% para o produtor 01 
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e 74,13% para o produtor 02.  
O cafeicultor orgânico do Espírito Santo, tem produtividade próxima do produtor do Pontal do 
Paranapanema-SP, com 14 sacas por hectare, porém com receita bruta maior – R$ 12.183,33. 
Nesse Estado o sistema orgânico entrou em decadência a ponto de fazer com que todos os 15 
produtores voltassem ao cultivo convencional, com certificação de Comércio Justo (Fairtrade),  
via COOFACI (Cooperativa: Cooperativa dos Agricultores Familiares do Território do Caparaó). 
As dificuldades na comercialização constituíram a principal razão para essa crise.  
O produtor de Iúna-ES, cujos custos são apresentados na Tabela 5, informou que os 
cafeicultores tiveram problemas burocráticos com a certificadora (BCS) a ponto de ficarem sem 
selo de orgânico no melhor período para comercialização, em 2010. Além disso, eles não 
dispunham de assistência técnica e enfrentavam dificuldades para obter crédito, pois a 
Agricultura Orgânica é considerada atividade de risco pelo Banco do Brasil. Em síntese, 
embora na safra 2009-2010 tenha auferido receita de R$ 5.320 por hectare, custo total por 
hectare de R$ 213,05 e R$ 152,18 por saca, desistiu do sistema orgânico e optou pelo cultivo 
convencional, certificado como Comércio Justo. 
 
3. Caracterização regional da produção de café orgânico 
Estado de São Paulo 
Nesse Estado são encontrados cafeicultores orgânicos principalmente nas seguintes regiões: 
1) Mogiana, desde os municípios de Espírito Santo do Pinhal e Mococa até próximo à divisa 
com o Estado de Minas Gerais; e 2) Pontal do Paranapanema, onde se destaca o município de 
Teodoro Sampaio, onde a introdução do Sistema Agroflrestal tem se mostrado extremamente 
importante para o desenvolvimento rural local, por gerar divisas adicionais e reter os 
proprietários no campo.  
No município de Santo Antônio do Pinhal-SP, com predomínio do café orgânico e não 
agroflorestal, observou-se dois modelos principais de produção orgânica: 1) pequenas 
propriedades com mão-de-obra familiar; e 2) o cafeicultor não tem essa atividade como sua 
única fonte de renda e o destino da produção é a exportação. O primeiro modelo se caracteriza 
por um cultivo em área com pelo menos 20 hectares e o destino das sacas beneficiadas é o 
mercado local, via grandes empresas torrefadoras. Em 2008-2009, foram vendidas 2.000 sacas 
de café para uma das maiores torrefadoras nacionais. 
 
Estado de Minas Gerais  
Sul de Minas Gerais: 
É a região brasileira em que o café orgânico está mais estabilizado como atividade 
socioeconômica. São produtores familiares que exportam seu café via Cooperativa 
(COOPFAM). Sua dinâmica produtiva está atrelada à da Cooperativa, a começar pela 
certificadora, BCS e ECOCERT, com orientaçoes quanto ao uso de insumos e demais 
componentes do manejo e, principalmente, pela comercialização. Em 2009-2010 a Cooperativa 
exportou 3.820 sacas para Europa, EUA e Japão, ao preço médio de R$ 800 e vendeu para 
grandes empresas nacionais 1.054 sacas, com receita de R$ 843.200. Esse Estado conta com 
um programa próprio de Certificação: a Certifica Minas. 
Cerrado:  
Há um único cafeicultor orgânico nessa região, que possui propriedade com 20 hectares 
destinados a esse tipo de manejo. Embora seja cooperado a uma Cooperativa regional,  ele 
não exporta, ou seja, vende para empresas nacionais. Sua última safra (2009-2010) ainda não 
foi vendida, enquanto a de 2008-2009 rendeu-lhe 230 sacas, que foram vendidas para uma 
torrefadora com sede em Minas Gerais ao preço de R$ 787 a saca. Possui 10 funcionários 
contratados.  
 
Estado do Mato Grosso do Sul 
Das 200 famílias associdas à APOMS (Associação dos Agricultores Orgânicos do Mato Grosso 
do Sul), apenas 20 se dedicam ao café orgânico e a quantidade produzida por todos eles 
estaria entre 1.500 a 3.000 sacas. Não exportam seu café e preteriram o IBD, em função do 
alto custo que representa para eles e por não lhes fornecer nenhum tipo de apoio ou 
orientação. Assim, vendem suas sacas ao preço do café convencional, embora busquem a 
certificação por meio da Lei 10.831. Sua comercialização é basicamente no mercado local, em 
feiras específicas e em cafeterias. A colheita é manual e seletiva, por isso contratam diaristas 
durante essa fase do processo produtivo. 
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Estado do Paraná-PR 
Trata-se de um Estado também tradicional na produção de café. Nos últimos anos, sua 
competitividade tem decaído. Os custos, no sistema convencional, estão bastante altos 
(agroquímicos, maquinário). Nesse contexto, a agricultura familiar apresenta maiores 
empecilhos para se manter do seu cafezal, especialmente quando tem que arcar com insumos.  
Após um programa da Emater, 15 famílias da região norte do Estado converteram seus 
cafezais para o sistema orgânico. No entanto, esses agricultores não conseguiram se sustentar 
financeiramente face à queda de produtividade e os custos com a mão-de-obra, em função do 
valor elevado da diária nessa região. Apenas um agricultor ainda se mantém no manejo 
orgânico. 
 
Estado do Espírito Santo-ES 
Tradicional produtor de café convencional. No sistema orgânico, a produção é eminentemente 
familiar e as propriedades têm em média 6 hecatres. Esses cafeicultores utilizam insumos de 
suas propriedades – como o esterco de gado, palha de café, capim elefante – e não contam 
com mecanização, dada a topografia do local. Limitam o uso de diaristas à colheita, pagando 
em média R$ 35 a diária.  
Os produtores do sudoeste desse Estado se defrontaram com ineficiências da certificadora 
(Chão Vivo-ES com BCS) que lhes deixaram, em 2009-2010, sem o selo de orgânicos durante 
o melhor período para comercialização. Ademais, sempre enfrentaram dificuldades para vender 
suas sacas beneficiadas, embora tenham criado a ACAOF (Associação de Orgânicos), com 
sede em Irupi, a qual está fora de operação. Atualmente, esses produtores têm vendido o café 
orgânico a preço do convencional Fair Trade, via COOFACI (Cooperativa dos Agricultores 
Familiares do Território do Caparaó).  
 
Estado da Bahia-BA 
Associação Biodinâmica dos Agricultores e Agricultoras de Ibicoara (ABDI) – certificada pelo 
IBD – em seu início contava com um grupo de 34 cafeicultores orgânicos e no último ano 2009-
2010, esse grupo se reduziu para apenas 7 membros. Por outro lado, foi expressivo o volume 
de café comercializado nesse último ano: os dois principais produtores exportaram 640 sacas 
com margem de ganho 100% acima do preço do café convencional. Nos últimos 5 anos 
alcançaram produtividade média de 39 sacas por hectare. 
Portanto, é possível destacar as seguintes características da cultura do café orgânico no 
Estado: esses produtores não têm acesso a um importante insumo orgânico, a torta de 
mamona e por isso usam esterco, que representa um alto custo em função do processo de 
limpeza. As propriedades têm, em média, uma área de 20 hectares sob manejo orgânico do 
café. Um dos produtores destacou que o mercado nacional é ainda inexpressivo, pagando 
preços baixos por saca de café beneficiada. Para esse cafeicultor, ele e seu sócio,têm 
conseguido boas cotações de exportação para suas sacas de café orgânico, pois investem 
muito em qualidade e criaram um canal próprio de comercialização, que foi a exportadora da 
qual são donos. 
É possível notar que embora os cafeicultores das regiões produtoras brasileiras sigam os 
fundamentos de sistema orgânico de produção, e contem com selos das mesmas 
certificadoras, o contexto regional determina diferenças de rentabilidade. Mourão et al [20] 
propõe idéia semelhante ao afirmarem que “o desenvolvimento regional da cafeicultura nas 
diversas regiões precisa ser compreendido como a interação entre diversos fatores externos e 
internos à região, capazes de transformar um impulso externo de crescimento econômico em 
desenvolvimento para toda sociedade.”  
 
 
CONCLUSÕES 
As principais vantagens da produção orgânica são: 1) respeito à saúde do trabalhador; 2) 
equilíbrio do agroecossistema; 3) perspectiva de receber preço mais elevado, em relação ao 
café convencional; e 4) propriedades familiares com possibilidade de inserção no mercado 
internacional, com produto de alto valor agregado.  
As principais desvantagens são: 1) requer orientação quanto à maneira de uso de adubos e 
fertilizantes; 2) é um sistema intensivo em mão-de-obra, o que, em alguns casos, acaba por 
representar um custo elevado a ponto de inviabilizar a atividade; 3) a burocracia e o custo 
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envolvidos com a certificação podem representar entraves; 4) esse sistema de produção não 
modifica situação de dependência de demanda externa e dos preços no mercado externo.  
Para a sustentabilidade econômica do café orgânico, os desafios mais significativos se referem 
à comercialização. Em relação ao manejo convencional, os pequenos e médios agricultores 
estão em vantagem devido ao processo certificador, porém a manutenção no mercado 
internacional requer combinação de escala, alta qualidade e preço elevado. Aos cafeicultores 
que destinam seu produto somente ao mercado interno, o principal desafio é encontrar fontes 
seguras e que considerem o respeito a valores sociais e ambientais, quanto ao escoamento do 
produto. 
Em termos regionais, a produção orgânica de café está bem estabelecida no Sul do Estado de 
Minas Gerais, onde a produtividade é favorecida pelas condições de solo, clima e altitude, e a 
bebida alcança bons níveis de qualidade. Esse sistema produtivo se mostrou significativo não 
apenas para a geração de renda e manutenção dos produtores no campo, mas também para o 
alcance da cidadania. Os municípios de Poço Fundo, Campestre e Machado tornaram-se 
referência em termos de cafeicultura orgânica, a qual tem contribuído de forma significativa 
para o desenvolvimento regional sustentável.  
No Oeste do Estado de São Paulo, Pontal do Paranapanema, o sistema agroflorestal tem se 
mostrado muito promissor quanto à sua contribuição ao desenvolvimento sustentável. Ele 
representa uma alternativa viável para regiões com condições climáticas consideradas 
marginais para o cultivo do café e onde o ambiente natural foi extremamente alterado pelas 
ações do homem. 
A produção de café sob manejo orgânico tem ocorrido em regiões tradicionalmente produtoras 
café convencional e a cargo de pequenos e médios agricultores, especialmente cafeicultores 
familiares. Dessa forma, o café orgânico desempenha importante papel para a manutenção 
desses agricultores na zona rural e para a geração de renda na região – tendo em vista o 
prêmio recebido pelo produto orgânico – ademais, tende a reforçar a importância do 
cooperativismo no tocante às negociações internacionais para a venda do café. 
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RESUMO 
A floresta assume um papel de destaque na estrutura económica e ecologia das áreas de 
montanha, constituindo a sua principal ocupação e potenciando um conjunto alargado de 
produtos e funções essências para as comunidades locais e sociedade em geral. A grande 
incidência de fogos florestais, a falta de ordenamento e de um quadro legislativo protetor tem 
contribuído para uma gestão pouco eficiente e mesmo desarticulada do potencial existente. 
Para além destes aspectos, a sua importância estética e didática valorizam os espaços 
serranos e complementam o seu papel protetor de solos e encostas. 
Os espaços florestais de montanha têm conhecido intervenções com diferentes significados, 
em termos de usos, bens e valores que produz, constituindo os produtos lenhosos os mais 
representativos, a que se juntam, na atualidade a pressão antrópica associada aos aspectos 
lúdicos e recreativos. 
A desarticulação produtiva que as serras da Cordilheira Central conheceram desde meados do 
século passado tem originado alterações na ocupação, que se traduzem na regressão 
populacional, nos modos de vida, no declínio das atividades tradicionais e na reconfiguração da 
paisagem. O alargamento das manchas florestais e zonas de vegetação arbustiva e herbácea 
traduzem o recuo do sistema agro pastoril e a ausência de políticas de gestão concertada com 
a sua especificidade territorial.  
Palavras-chave: Floresta, Montanha, Uso do Solo e Ordenamento 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
Os atuais espaços de floresta das áreas de montanha em Portugal configuram importantes 
recursos e serviços, mas representam, em simultâneo, áreas de grande vulnerabilidade em 
matéria social e ambiental. Muitos dos problemas que estes espaços apresentam resultam da 
inexistência de estratégias de gestão, ajustadas às suas condições e especificidade territorial, 
e da rutura do modelo de ocupação tradicional. 
Os espaços florestais de montanha têm conhecido intervenções com diferentes significados, 
em termos de usos, bens e valores que produz, constituindo os produtos lenhosos os mais 
representativos, a que se juntam, na actualidade a pressão antrópica associada aos aspectos 
lúdicos e recreativos. Para além destes aspectos, a sua importância estética e didáctica 
valorizam os espaços serranos e complementam o seu papel protector de solos e encostas. 
A desarticulação produtiva que as serras da Cordilheira Central conheceram desde meados do 
século passado tem originado alterações na ocupação, que se traduzem na regressão 
populacional, nos modos de vida, no declínio das actividades tradicionais e na reconfiguração 
da paisagem. O alargamento das manchas florestais e zonas de vegetação arbustiva e 
herbácea traduzem o recuo do sistema agro-pastoril e a ausência de políticas de gestão 
concertada com a sua especificidade territorial.  
As áreas protegidas, integradas nesta Cordilheira, conheceram transformações significativas, 
em que a sua classificação não tem contribuído para travar o êxodo rural e a desarticulação da 
estrutura produtiva, que tem promovido mudanças na ocupação do solo. 
Para uma leitura das dinâmicas de ocupação do solo na cordilheira central, estabeleceu-se 
uma metodologia de análise e quantificação espacial com suporte em Sistemas de Informação 
Geográfica (S.I.G.). O tratamento da base de informação geográfica foi realizado com recurso a 
imagens do Corine Land Cover para os anos de 1990, 2000 e 2006 permitindo identificar, 
quantificar e cartografar as tendências de uso do solo ocorridas durante a última década e 
meia, à escala global, concelhia e das áreas protegidas. Esta abordagem permitiu avaliar as 
reconfigurações das paisagens destas serras, face as factores humanos que têm contribuído 
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para a sua alteração, quer por novos padrões de comportamento, quer por políticas menos 
ajustadas às realidades físicas e produtivas existentes. 
 
 
2. A GESTÃO DA FLORESTA E OS TERRITÓRIOS DE MONTANHA 
A floresta assume um papel de destaque na estrutura económica e ecologica das áreas de 
montanha, constituindo a sua principal ocupação e potenciando um conjunto alargado de 
produtos e funções essências para as comunidades locais e sociedade em geral. A grande 
incidência de fogos florestais, a falta de ordenamento e de um quadro legislativo protector tem 
contribuído para uma gestão pouco eficiente e mesmo desarticulada do potencial existente. 
Para além destes aspectos, a sua importância estética e didáctica valorizam os espaços 
serranos e complementam o seu papel protector de solos e encostas. 
As intervenções públicas sobre a montanha nunca tiveram carácter específico em Portugal. 
Porém, a gestão da floresta e dos baldios e a implementação de um modelo administrativo 
concreto (com poder de intervenção), procedeu à desregulação das comunidades e do 
tradicional sistema produtivo serrano. Assim, ao nível da desarticulação da estrutura 
organizativa e das transformações dos modos de vida, convergiram dois grandes processos de 
acção. Um relativo à intervenção administrativa do Estado, com influência directa na posse e 
uso das terras, especialmente sobre a floresta; outro desencadeado pelos diversos interesses 
do sistema económico e dos modos de apropriação efectuados ao longo do tempo, traduzidos 
numa exploração desordenada, sobrepondo-se ao equilíbrio secular de uso da montanha pelas 
comunidades locais. Em termos de posse de terra, os espaços de montanha revelam, na sua 
generalidade, uma repartição por três entidades: privados, administração pública e comunidade 
local. Esta última gere os baldios que, atendendo à sua expressão territorial e funções que 
representavam para as populações, assumem relevância na organização e gestão da 
montanha. Estes terrenos e o seu aproveitamento de forma comunitária pelas populações 
constituíram, desde sempre, uma preocupação dos governos, quer pela sua utilidade pública, 
quer pela possibilidade de controlo socioeconómico das comunidades. A questão dos baldios 
envolveu três momentos de importância capital para a sua compreensão: a desamortização, 
seguida da florestação e finalmente a acção da colonização interna [16]. As comunidades 
locais procederam à sua destruição para obtenção de madeiras, lenha, carvão e espaço para 
práticas agro-pastoris, originando extensas áreas incultas [13]. Mais tarde, estas foram alvo de 
florestação por parte do Estado (arborização dos baldios) com o intuito da valorização territorial 
e económica das regiões mais desfavorecidas, nomeadamente as serras, procedendo depois à 
sua gestão. Tal permitiu ao Estado submeter a graus diferentes de controlo os espaços 
florestados e a arborizar, impondo certa submissão ao Regime Florestal estabelecido. 
A palavra baldio está associada a áreas áridas ou incultas, designados também de maninhos, 
especialmente na montanha. É definido baldio como o terreno ou propriedade comum particular 
de moradores ou vizinhos de um local ou região [3]. A desamortização dos baldios conduziu 
muitos destes territórios à gestão por organismos administrativos que os venderam ou 
aforaram. A inexistência de uma legislação clara, afastada de tradições e costumes, levou a 
interpretações variadas consoante os interesses de quem detinha o poder, capacitando para 
um maior controlo social [16]. Esta situação tinha especial significado nas áreas montanhosas, 
face à debilidade económica das suas comunidades e ao papel subsidiário dos baldios, pelos 
bens e serviços que permitiam obter. 
As polémicas e controvérsias sobre os baldios do continente intensificaram-se de 1938 a 1944, 
aparecendo a florestação como uma imposição de carácter nacional. Com o início da 
arborização levantou-se uma onda de protesto das populações contra o desapossessamento 
dos seus baldios [16]. Os serviços florestais eram vistos como novos usurpadores. A pressão 
da lei desamortizadora levanta a ameaça da venda dos baldios em Hasta pública. Quando eles 
se vendiam por este processo somente os mais abastados tinham possibilidades de os 
adquirir, já que a maioria não tinha posses suficientes. Esta situação levava à apropriação 
destes terrenos por proprietários estranhos às comunidades locais ou à sua arborização  pelos 
Serviços Florestais. Este processo implicou a arborização das encostas e dos terrenos menos 
férteis, expandido, em grande escala, as áreas cobertas por pinhal e reduzindo a criação e 
pastoreio de gado ovino e caprino, bem como a actividade agrícola que tinha sido alargada à 
sua custa nas últimas décadas do século XIX. 
A partir da década de 50 do século XX, os Serviços Florestais incrementam a expansão da 
florestação, apoiando-se na degradação do solo, o que se traduziu na sua imposição, por 
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vezes camuflada, sobre as áreas de baldio, cujos argumentos eram: a abertura de caminhos 
para reduzir o isolamento das povoações, criação de postos de trabalho resultantes da 
exploração florestal e obtenção de maiores rendimentos pelas comunidades rurais, 
representadas pelas juntas de freguesia. Estas intervenções foram muito contestadas  pelas 
comunidades serranas em virtude das limitações ao uso do solo e à deambulação de gados 
(quadro 1). 
 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens da florestação dos baldios 
Vantagens Desvantagens 
- Intervenção ao nível da gestão do território 
- Alargamento da mancha florestal 
- Incremento da actividade industrial 
- Desenvolvimento do emprego 
- Aumento das receitas a arrecadar pela 
administração local  
- Criação de empresas familiares 

- Conflito com as comunidades locais 
- Diminuição dos efectivos pecuários 
- Restrições à deambulação de gados 
- Desaparecimento de suplementos 
económicos do agregado familiar 
- Desarticulação da organização comunitária 
 

 
A aplicação do plano de florestação resultou, num fracasso, pela estranheza que o processo 
constituía para as comunidades serranas, nomeadamente para o que estes espaços 
representavam para o seu modo de vida agro-pastoril, pois através da deambulação dos gados 
obtinham um rendimento adicional para a manutenção de forma mais satisfatório do agregado 
familiar [16]. 
A partir da década de 70 do século passado ocorre a queda do intervencionismo directo do 
Estado, isto é, de uma orientação que prevaleceu desde o primeiro quartel do século XIX, que 
deveria caber ao governo central a responsabilidade de promover e executar a arborização, em 
vez de apelar prioritariamente à iniciativa individual e à organização associativa através de 
incentivos e apoios [15]. O esgotamento do modelo de intervencionismo directo, a par do êxodo 
rural e agrícola e da incidência dos fogos florestais, têm levado à redefinição das orientações 
de administração territorial e florestal das serras, potenciado o associativismo, a 
municipalização da gestão florestal e o desenvolvimento de entidades com capacidade para a 
sua gestão. O carácter multifuncional da floresta emerge com as novas procuras e práticas 
económicas e sociais, associadas aos seus recursos naturais e culturais, reforçando a 
montanha como espaço de consumo [10].  
Neste sentido, as características naturais relevantes, especialmente as classificadas como 
“áreas protegidas”, começam a ser alvo de uma procura turística mais intensa, que surge quer 
como complemento aos lugares de destino tradicional, quer como forma principal de turismo. A 
sua “redescoberta” é acompanhada pelo incremento de equipamentos, infra-estruturas e 
serviços de apoio que, constituindo um alargamento e qualificação desta oferta, dinamizam a 
actividade económica, a criação de emprego e trazem melhorias para a população local. 
Contudo, esta interacção ambiente/economia, como resultado da actividade turística, gera 
impactes significativos nos recursos naturais que lhe servem de suporte e nos próprios 
recursos histórico-culturais, constituintes do espaço turístico de recepção.  
O sector florestal é valorizado desde o século XVI, através da chamada Lei das Árvores, de 
1565, devido às queixas apresentadas contra a falta de madeira e lenhas para as 
necessidades existentes. Tal conduziu a uma política de arborização sistemática nos incultos 
dos baldios e das propriedades privadas, à escala municipal, o que se tornará a maior 
preocupação das futuras políticas florestais [5]. Segundo esta autora, a partir do século XVII 
surge uma verdadeira obsessão das instituições centrais no respeitante ao fomento da 
florestação face à sua crescente procura e consequente especulação. Durante este século, o 
processo de apropriação dos baldios e maninhos levou à regressão de pastos comuns e a 
novas formas de apropriação do solo, nomeadamente das áreas menos férteis e de relevo 
menos favorável [13-14] 
Na primeira metade do século XIX, as invasões francesas e as resoluções liberais provocaram 
modificações na floresta, com muitas alterações de proprietário, a par da progressiva 
apropriação de terras comunitárias. Estas mudanças implicaram uma crescente exploração da 
floresta com o incremento de cortes e novas plantações rentabilizadas pela inflação face ao 
aumento da procura. A partir de meados do século XIX foram criados instrumentos para a 
ocupação dos incultos, nomeadamente nas zonas de charneca e serra. O alastramento do 
pinheiro bravo para o interior do país, ocupando as áreas mais isoladas e inóspitas, a par do 
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seu rápido crescimento, rentabilizava as plantações florestais. A expansão e transformação da 
mancha florestal foram sobretudo orientadas pela iniciativa privada, quase à margem da 
administração geral das matas, cuja actividade ficou reduzida ao pequeno património do estado 
[5]. Só nos últimos anos do século XIX os Serviços Florestais se lançaram definitivamente na 
arborização das dunas e alguns baldios. As primeiras disposições sobre o regime florestal 
datam de 25 de Novembro de 1886 e autorizavam a venda de matas, com área inferior a 100 
hectares, se a sua posse em domínio público fosse dispensável ao regime florestal. Por acção 
desses serviços, baldios arborizados iam sendo sujeitos ao regime florestal. Contudo, 
continuou a ser permitido aos compartes o aproveitamento de lenhas, matos e combustíveis 
dos baldios arborizados, mas nos termos que as autoridades dos serviços florestais 
determinassem, através dos regulamentos impostos. 
A ordenação da floresta é iniciada em 1888, quando são criados os primeiros perímetros 
florestais serranos do Gerês e Estrela. Na última década do século XIX, com maior capacidade 
técnico-científica e jurídica, opera-se uma intervenção estatal directa nos processos de 
florestação, nomeadamente nas terras comunitárias dos baldios serranos. 
No início do século XX, o Ministério das Obras Públicas e Indústria sofre remodelação levando 
à reorganização dos serviços florestais, cuja nova orgânica dá maior relevância à florestação 
dos incultos, com destaque para a arborização das serras, através da implementação do 
regime florestal  em 1901. A sua aplicação estruturou-se em três modalidades:O regime total 
nos terrenos pertencentes ao estado; O regime parcial nos terrenos baldios (sob administração 
local); O regime parcial de polícia florestal, nas propriedades particulares. 
A sua aplicação confrontou-se com grandes resistências locais em virtude das restrições ao 
usufruto dos terrenos comuns. Nesta época, os sistemas agro-silvo-pastoris serranos e as 
populações sem terra, com direitos garantidos pela tradição, dependiam dos recursos dos 
baldios que forneciam pastos, matos, lenhas, madeira, água, pedra e parcelas de cultivo [5]. Na 
segunda década do século XX alarga-se a área privada de pinhal, que vai colonizando os 
incultos do interior, a norte do Tejo, pela alienação e partilha dos baldios. 
No início do Estado Novo, a política agrária orienta-se no sentido da ocupação dos incultos, 
ficando amplas áreas de baldio sob a acção do regime florestal e outros são reconhecidos 
como tal, surgindo em 1935 A memória sobre o reconhecimento dos baldios no norte do Tejo. 
Em 1936, a remodelação do Ministério da Agricultura leva à criação da Junta de Colonização 
Interna (JCI), sendo um dos objectivos o reconhecimento dos baldios. Em 1938 a Lei de 
Povoamento Florestal determina as modalidades genéricas à arborização em todos os 
perímetros florestais. Neste período o Estado é autorizado, assim como as Câmara Municipais 
e Juntas de Paróquia, a dividir em glebas e alienar, no todo ou em parte, os baldios que lhes 
pertencem, desde que não se destinem a arborização [16]. Ao nível dos baldios, e face ao 
complexo regime jurídico, verificou-se a sua importância para as comunidades serranas, 
constituindo um forte entrave à arborização maciça nas serras. 
A Junta de Colonização Interna (JCI), que alicerçava a sua política no acréscimo da área 
cultivada e no aumento dos rendimentos das populações rurais, através de melhoramentos 
fundiários e intensificação da exploração familiar, percebia os baldios e a propriedade 
comunitária como sistemas arcaicos que mantinham na miséria as populações serranas. 
Assim, pretendia dividir os baldios e reconvertê-los em propriedade privada, enquanto os 
Serviços Florestais eram contrários a esta política, preferindo a sua conservação sob a forma 
indivisa, isto é, convertidos em propriedade pública. 
Em 1936 foi suspensa a alienação de baldios e em 1939 declarado que os terrenos baldios 
próprios para colonização deveriam ser sujeitos a um processo de reserva, com vista à 
instalação de casais agrícolas. Em 1946 o governo reconheceu a concorrência entre os 
Serviços Florestais e a JCI, admitindo a reserva de baldios quando a aptidão agrícola era mais 
favorável de forma a permitir a fixação de casais , enquanto os restantes seriam entregues aos 
Serviços Florestais. A colonização dos baldios foi retomada em 1948, sendo a JCI a determinar 
a área de instalação de casais e dando orientações aos Serviços Florestais sobre as áreas que 
poderiam ser arborizadas. Existe também a preocupação com os proprietários que possuíam 
terras contíguas aos baldios e de que eram usufrutuários alienando uma parcela, com vista à 
melhoria da situação económica, com pastagens, matos e lenhas. A Junta de Colonização 
Interna procede à divisão de baldios, distribuindo-os pelos moradores pobres. Os baldios 
dispensáveis do logradouro comum e próprios para culturas, foram divididos em glebas, com o 
mínimo de um hectare, aforadas ou vendidas em hasta pública a chefes de família que 
tivessem sido compartes por mais de um ano na sua fruição [16]. As áreas registadas no 
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reconhecimento dos baldios da JCI, não correspondiam à realidade, pois a informação 
recolhida em campo, junto da população, proprietários e entidades autárquicas eram 
deturpadas por desconhecimento ou por interesses particulares. Da área de baldios nacionais 
reservados sujeitos a aproveitamento entre 1950 e 1965, 26,1% foram entregues aos Serviços 
Florestais, 1,5% às Juntas de freguesia, 17% destinados a logradouro, 4% para licitar em hasta 
pública e 51,7% dividido em glebas beneficiando 17077 famílias. 
O período de 1956-64 corresponde ao de maior florestação nas serras [5]. Grande parte das 
intervenções realizadas até esta data revelam um desconhecimento das realidades locais e 
muitos dos terrenos comunitários arborizados pelo Estado Novo foram-no sobretudo por 
resinosas, que potenciam a ocorrência de fogos. 
Após 1974, a arborização dos baldios é severamente criticada como referência a uma política 
repressiva do Estado Novo, o qual procedeu de modo ilegal e violento à apropriação de 
terrenos de usufruto comunitário, com incidências territoriais e socioeconómicas negativas, isto 
é, uma redução drástica das práticas de exploração territorial, em especial do pastoreio, e uma 
aceleração do despovoamento das serras. Esta desestruturação teve significado e formas 
distintas, em função das características físicas e socioeconómicas de cada espaço serrano, 
originando algum emprego nas fases de florestação, resinagem, corte e outros, como são 
exemplo os guardas florestais. Mas a luta e indignação das comunidades serranas contra a 
florestação foi permanente, face à forma autoritária como aconteceu. A gestão actual dos 
baldios, vinculada às freguesias, pode constituir um novo caminho para o desenvolvimento 
rural, criando novos usos e funções, em favor das comunidades, onde os aspectos ambientais, 
lúdicos e recreativos deverão ser potenciados. 
A floresta constitui a forma de ocupação com maior expressão das áreas de montanha, 
cobrindo mais de 80% do seu território, e a mais rentável face às condições topográficas, 
geológicas e climáticas [7]. A sua expansão foi potenciada desde o início do século XX, 
constituindo um símbolo do estado novo, em virtude das políticas encetadas para 
aproveitamento dos terrenos incultos, nomeadamente os baldios. Assim, as políticas florestais 
representam as intervenções mais significativas sobre os territórios serranos, com implicações 
directas na ocupação e uso do solo e na transformação da sua organização socio-económica, 
especialmente em resultado do modo de apropriação dos baldios pelas diferentes entidades 
gestoras. 
Segundo a Direcção Geral de Florestas [6-7] em Portugal Continental a floresta ocupa 3,34 
milhões de hectares (38% do território), sendo cerca de 58% destinada predominantemente à 
produção lenhosa e constituída sobretudo por pinheiro bravo e por eucalipto. No regime de 
propriedade domina o sector privado (87%), incluindo-se a restante área no sector público do 
Estado (3%) e nos baldios (10%). No que respeita à estrutura fundiária, predominam as do tipo 
minifundiário, isto é, mais de 85% das explorações têm menos de 5 hectares.  
A área florestal teve um aumento significativo no século XX, em resultado de uma acção 
sistemática de arborização , pela consolidação orgânica da Administração pública florestal e a 
institucionalização do Regime Florestal no início do século [6]. O Plano de Povoamento 
Florestal, lançado nos anos 30 e concretizado nas duas décadas seguintes, assegurou 
sobretudo condições de apoio às florestas do Estado. Em 1960, foi criado o fundo de fomento 
florestal, especialmente dirigido às florestas privadas. 
O valor ambiental e ecológico da floresta é de difícil quantificação, pela sua influência no clima, 
na paisagem e no bem-estar social. A evolução da floresta pode perspectivar-se à luz de um 
modelo, onde se articula as dinâmicas naturais com as intervenções humanas [4]. A floresta, 
pela sua dimensão material, representa um valioso recurso na exploração da madeira, resinas, 
pastoreio extensivo, caça e outras actividades lúdicas e desportivas, revelando-se de grande 
interesse para a estrutura económica das comunidades locais e do país, impulsionando 
indústrias, comércio e serviços, como é reconhecido pela política florestal. 
A oposição e interação entre terras altas e terras baixas são permanentes nestas 
comunidades, sobre as quais se estabelecem os fluxos populacionais e as actividades agro-
pastoris. No passado a zona intermédia da serra, de menor acessibilidade e composta por 
grandes áreas de uso comunitário, permitia alargar as actividades agrícolas e pastoris, de 
forma extensiva, correspondendo a verdadeiras zonas de pastagem e de complemento 
económico pelo aproveitamento da floresta e dos matos. Actualmente, as formas de 
apropriação e uso destes espaços ligados às dinâmicas económicas e políticas ambientais 
provocam, por si mesmas, a ruptura de equilíbrios antigos e tendem a substituir uma economia 
agrária em crise, por novas actividades e lógicas espaciais, com destaque para o incremento 
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florestal, desactivação de estruturas agrárias e pastoris tradicionais e criação de equipamentos 
de apoio ao recreio e lazer. O escalonamento, em função da topografia e clima, oferece uma 
diversidade de condições que permitem o desenvolvimento do sistema agro-silvo-pastoril, 
fundado sobre a exploração de diferentes patamares ecológicos e a complementaridade com 
as zonas baixas. Para além da articulação e organização vertical do território, existem outras 
formas ligadas às dinâmicas económicas e/ou políticas. Estas provocam, por si mesmas, a 
ruptura de equilíbrios antigos e tendem a substituir uma economia agrária tradicional em crise, 
por novas actividades e lógicas espaciais [10]. Neste sentido, as escalas de gestão ancestrais 
de vertente, vale ou maciço desarticulam-se, sendo obrigadas a organizar o seu sistema a uma 
outra escala, regional, nacional e internacional, muitas das vezes desfasadas da especificidade 
do geosistema montanhoso, mas de acordo com os interesses e as exigências do sistema 
económico das áreas urbano-industriais de que a montanha está dependente. Neste sentido, 
os espaços de montanhas apresentam-se desarticulados e com significativas mudanças na 
organização dos seus usos. As áreas mais elevadas foram progressivamente florestadas, 
ocorrendo um recuo das actividades pastoris; noutros casos, os incultos e os matos passam a 
dominar, em resultado da regressão agro-pastoril e dos incêndios. Com a recente exploração 
da energia eólica no país, está em franco crescimento a instalação hélices nos pontos mais 
elevadas originando outra função para a montanha e perturbação na percepção paisagística.  
 
 
3. A OCUPAÇÃO FLORESTAL DAS SERRAS DA CORDILHEIRA CENTRAL 
As políticas florestais representam as intervenções mais significativas sobre os territórios 
serranos, com implicações directas na ocupação e uso do solo e na transformação da sua 
organização socioeconómica, especialmente em resultado do modo de apropriação dos baldios 
pelas diferentes entidades gestoras. 
A exploração florestal sofreu durante o século XX um grande impulso, para o qual concorreram 
a crescente procura de madeira para a construção e indústria e as preocupações de 
rentabilização das parcelas menos próprias para a agricultura, nomeadamente as incultas e os 
baldios, onde o pinho obteve o protagonismo da ocupação, justificam aquela evolução. Esta 
situação gerou conflitos entre pastores, pequenos proprietários e entidades governamentais, 
pelas incompatibilidades criadas no uso do solo, constituindo uma das primeiras políticas de 
gestão da montanha e um forte revés para a organização destas comunidades e 
aproveitamento produtivo em termos agro-pastoris. Estas imposições de florestação e de 
limitação do uso de determinadas áreas, especialmente dos baldios, despoletaram um 
sentimento de frustração com as entidades administrativas e a perda de certas actividades 
tradicionais, de que se destaca a transumância 
A preocupação pelas questões ligadas à reflorestação e a políticas mais activas de gestão da 
propriedade e uso dos recursos é notória, de modo a reduzir o flagelo dos fogos florestais e a 
ocupação ordenada com espécies adaptadas às condições edáficas e de valorização 
paisagística. A intervenção sobre a posse da terra constitui, também, uma preocupação antiga 
e conflituosa, que tem marcado a história de apropriação destes espaços serranos, pelo que 
deverá existir uma acção clarificadora da propriedade e uso do solo, alicerçado num modelo 
eficiente de ordenamento. 
Numa visão de conjunto, verificamos que a economia tradicional baseada na agricultura, 
pecuária e silvicultura teve, a partir dos anos cinquenta, grandes dificuldades de sobrevivência. 
As estruturas agrárias apresentam-se desarticuladas e a continuidade das pequenas parcelas 
são um obstáculo à revitalização económica, quer por especialização agrícola quer por 
conversão em unidades de recreio. Em simultâneo, regista-se o alargamento das áreas 
ocupadas com matos e florestas, a expansão das áreas incultos e pastagens. Refira-se que de 
2000 a 2006 a incidência de fogos florestais penalizou fortemente estes espaços reduzindo em 
cerca de 50% a sua área florestal, sendo as espécies resinosas as mais afectadas. 
Globalmente podemos verificar uma ocupação diferenciada do solo, apresentando os 
concelhos das serras da Estrela e Malcata uma maior ocupação agrícola e extensas áreas com 
vegetação arbustiva e herbácea. A Sudoeste, os conjuntos territoriais da Gardunha, Alvelos e 
Moradal, e da Lousã e Açor representam áreas de domínio florestal, onde sobressaem as 
espécies resinosas, embora haja um alargamento das manchas com floresta mista (figura 1). 
Aqui as repercussões dos fogos foram as mais significativas, levando ao abandono das zonas 
agrícolas de culturas anuais. 
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Figura 1: Ocupação do solo Cordilheira Central, com base no  
Corine Land Cover, em 1990, 2000 e 2006 
 
Na actualidade, verifica-se que as zonas com cobertura arbustiva ou herbácea (421,4 mil ha) e 
as zonas descobertas sem ou com pouca vegetação (22,5 mil ha), cobrem cerca 48% do 
terriório. Na mancha florestal sobressaem as espécies resinosas (114, 6 mil ha em 2006), com 
destaque para o pinheiro bravo, embora registe perdas face à incidência de fogos florestais. As 
resinosas registam um decréscimo de cerca de 40,5% desde 1990, tendo desde o início deste 
século registado uma redução de 36,5% A ocupação agrícola é constituída pelas culturas 
anuais e por zonas heterogéneas onde se intercalam os espaços agrícolas com os florestais e 
culturas anuais associadas às permanentes. A desarticulação da base produtiva tradicional, 
associada às actividades agro-pastoris, conduziu ao alargamento dos incultos e do coberto 
arbustivo, bem como à expansão de espaços florestais mistos.  
 

Quando 2: Ocupação do solo na Cordilheira Central, com base 
no Corine Land Cover, em 1990, 2000 e 2006 

Uso do Solo  1990 2000 2006 

Var.(h
a) 
2000-
06 

Var.(h
a) 
1990-
06 

Var.(
%) 
1990-
06 

Var.(
%) 
2000-
06 

Tecido urbano contínuo 110,1 132,0 84,4 -47,6 -25,7 -23,3 -36,0 
Tecido urbano 
descontínuo 

3588,7 4505,0 7076,3 2571,
3 

3487,
6 

97,2 57,1 

Áreas agrícolas c/ cult. 
anuais 

51185,
6 

51578,
5 

49229,
1 

-
2349,
4 

-
1956,
5 

-3,8 -4,6 

Culturas permanentes 27699,
2 

28635,
0 

28684,
1 

49,1 985,0 3,6 0,2 

Pastagens 2774,3 2963,5 3332,7 369,2 558,4 20,1 12,5 
Zonas agrícolas 
heterogéneas 

190142
,6 

184375
,1 

186029
,1 

1654,
1 

-
4113,
5 

-2,2 0,9 
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Territórios agro-
florestais 

2070,3 2042,6 2243,1 200,5 172,8 8,3 9,8 

Folhosas 37600,
6 

46596,
0 

42563,
5 

-
4032,
5 

4962,
9 

13,2 -8,7 

Resinosas 192608
,7 

180579
,8 

114608
,5 

-
65971
,3 

-
78000
,1 

-40,5 -36,5 

Floresta mista 61617,
0 

65852,
8 

57667,
3 

-
8185,
5 

-
3949,
7 

-6,4 -12,4 

Zonas com floresta 
arbustiva ou herbácea 

322497
,7 

332812
,7 

421362
,3 

88549
,6 

98864
,7 

30,7 26,6 

Zonas descobertas ou 
com pouca vegetação 

40244,
0 

33464,
0 

22353,
1 

-
11110
,9 

-
17890
,9 

-44,5 -33,2 

Fonte : Corine Land Cover 1990,2000 e 2006 
 
As zonas agrícolas heterogéneas, com 186 mil ha, correspondente a 19,9% do total, revelam 
formas complexas de associação agro-florestal, de caris familiar, com a ocupação de espaços 
topográficos pouco privilegiados para a sua prática.No período de 1990 a 206 regista-se um 
aumento superior a 20% em pastagens e 20,6% nas zonas arbustivas ou herbáceas, que 
ilustram a desarticulação das actividades tradicionais ligadas á agro-pastoricia e o recuos das 
zonas florestais, resultantes de incêndios e de ausência de politicas efectivas de valorização 
silvícola. 
 
 
4. AS TRANSFORMAÇÕES DE USO DO SOLO NAS ÁREAS PROTEGIDAS OS 
DESAFIOS DE ORDENAMENTO 
No conjunto territorial da Cordilheira existem três áreas classificadas como protegidas, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 19/93: o Parque Natural da Serra da Estrela, a Reserva Natural da 
Serra da Malcata e a Paisagem Protegida da Serra do Açor. Todas constituem referências 
internacionais pelas suas particularidades naturais, geomorfológicas e biológico. Estas 
classificações constituem para estas áreas de montanha, pelos seus planos de ordenamento, 
as referências estruturantes da gestão territorial. Há ainda a considerar espaços integrados na 
Rede Natura e Biótipos Corine.  
Estes territórios apresentam formas de ocupação diferenciadas em função da sua dimensão, 
da intervenção/apropriação das comunidades locais e das políticas agro-florestais 
implementados. No seu conjunto representam importantes áreas florestais e de vegetação 
arbustiva e herbácea, em que matagais, carrascais e pastagens pobres têm uma presença 
constante e dominante na Malcata e Açor, embora tenha conhecido uma redução significativa, 
na sequência da florestação dos anos 90 com folhosas no Açor e resinosas na Malcata, 
implicando acréscimos de 20,8% e 12,6% respectivamente. 
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Figura 2: Ocupação do solo nas Áreas Protegidas da Cordilheira Central,  
com base no Corine Land Cover, em 1990, 2000 e 2006 
 
A ocupação agrícola está ausente no Açor, tendo expressão nas outras áreas, especialmente 
pela presença de culturas anuais e manchas agro-florestais. Na Estrela a apropriação humana 
é mais significativa e o povoamento mais disseminado, com alguns aglomerados com 
dinâmicas sociais e económicas importantes, pela prestação de serviços à população e 
geração de emprego. No geral verifica-se a diminuição progressiva das áreas agrícolas e o 
aumento das folhosas e de incultos, com implicações directas no despovoamento e 
envelhecimento da população. Esta situação não é desejável do ponto de vista de conservação 
dos valores paisagísticos e ecológicos, já que as áreas agrícolas assumiam a função de 
compartimentação das grandes manchas florestais, com efeitos positivos na diminuição do 
risco de incêndios e no aumento da biodiversidade. 
No seu conjunto representam importantes espaços florestais e de vegetação arbustiva e 
herbácea, em que matagais, carrascais e pastagens pobres têm uma presença constante e 
dominante na Malcata e Açor, embora tenha conhecido uma redução significativa, na 
sequência da florestação dos anos 90 com folhosas no Açor e resinosas na Malcata (Fig. 3). A 
ocupação agrícola está ausente no Açor, tendo expressão nas outras áreas, especialmente 
pela presença de culturas anuais e manchas agro-florestais. No PNSE a apropriação humana é 
mais significativa e o povoamento mais disseminado, com alguns aglomerados com dinâmicas 
sociais e económicas importantes na estruturação funcional do emprego e prestação de 
serviços. As zonas agrícolas heterogéneas e a floresta de resinosas correspondem às 
ocupações mais significativas, contudo verificaram um recuo de 28,7% e 42,2%, 
respectivamente desde 1990.  

 
Quando 2: Ocupação do solo nas áreas classificadas da Cordilheira Central, 

com base no Corine Land Cover, em 1990, 2000 e 2006 
 

Uso do solo 1990 2000 2006 

Var 
(ha) 
1990-
06 

Var(h
a) 
2000-
06 

Var % 
1990-
06 

Var % 
2000-
06 
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Tecido urbano contínuo 53,2 53,2 54,9 1,7 1,7 3,2 3,2 
Tecido urbano 
descontínuo 

401,7 534,2 818,9 417,3 284,7 103,9 53,3 

Áreas agrícolas com 
cult. anuais 

4407,0 4899,4 3776,4 -630,6 -
1123,
0 

-14,3 -22,9 

Culturas permanentes 1517,2 1758,7 1309,3 -208,0 -449,5 -13,7 -25,6 
Pastagens 239,7 279,6 508,1 268,4 228,5 112,0 81,7 
Zonas agrícolas 
heterogéneas 

17545,
3 

16763,
4 

16692,
8 

-852,5 -70,6 -4,9 -0,4 

Territórios agro-
florestais 

       

Folhosas 2387,9 2621,2 3785,1 1397,
2 

1164,
0 

58,5 44,4 

Resinosas 19474,
6 

19173,
6 

14502,
9 

-
4971,
8 

-
4670,
8 

-25,5 -24,4 

Floresta mista 4207,6 4276,1 3450,6 -757,0 -825,5 -18,0 -19,3 
Z. com floresta 
arbustiva ou herbácea 

49865,
2 

50137,
1 

55747,
2 

5882,
0 

5610,
2 

11,8 11,2 

Z. descobertas sem ou 
com pouca vegetação 

16884,
9 

16362,
7 

16151,
9 

-733,0 -210,8 -4,3 -1,3 

Fonte: I.A. CLC. 1990, 2000 e 2006 
 
Assim, se o recuo das actividades agrícolas e da densidade populacional é comum a toda a 
área, a florestação toma especial significado na Malcata, onde a presença humana é reduzida 
e os interesses associados a industria madeireira, com o alagamento da área ocupada por 
folhosas contraria a tendência das outras áreas. As zonas com vegetação arbustiva e herbácea 
revelam decréscimo na RNSM e PPSA, ao contrário do PNSE que verificou desde 2000 um 
aumento, em cerca de 3245 ha, equivalente a mais 25,7%. 
Na Reserva Natural da Malcata a agricultura de subsistência, ainda praticada, concentra-se 
maioritariamente junto ao rio Bazágueda, no limite sul, observando-se searas de centeio nas 
encostas menos declivosas da parte norte da Área Protegida, bem como pequenos olivais e 
soutos dispersos. Com o abandono das zonas de acesso mais difícil, a mancha florestal 
aumentou nas últimas décadas, tendo os proprietários privados e os próprios serviços da 
Reserva, aproveitado os fundo comunitários disponíveis para esse efeito. Como consequência 
ocorreu um acentuado alastramento da superfície ocupada por espécies exóticas. As zonas de 
vegetação arbustiva ou herbácea representam 59,3% da ocupação total da Reserva, tendo-se 
reduzido em cerca 12,6% durante a década de 90, em consequência da florestação encetada 
com espécies folhosa e principalmente resinosas. Os povoamentos de pinheiro-bravo, pinheiro 
negro e eucalipto ocupam, em conjunto, mais de um terço da superfície da Área Protegida 
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Fonte: I.A. CLC. 1990, 2000 e 2006 
Figura 3: Variações no uso e ocupação do solo (ha) nas áreas protegidas 

da Cordilheira Central entre 1990 e 2000. 
 
Os objectivos prioritários de ordenamento assentam basicamente em três âmbitos: a protecção 
e recuperação da natureza, em especial as espécies locais mais emblemáticas da área, a 
intervenção junto dos agricultores e produtores florestais no sentido de adopção de práticas de 
exploração do solo sustentáveis e a valorização das populações e produções locais. Durante a 
década de 90 a evolução da ocupação do solo na Paisagem protegida da Serra do Açor regista 
a redução das áreas incultas, cobertas com vegetação arbustiva e herbácea em mais de 32%, 
e o reforço da floresta, especialmente de folhosas que tiveram um incremento superior a 20%, 
com destaque para carvalhos e eucaliptos, que se mantém até à actualidade. Na reserva é 
também significativa a floresta mista, correspondente à associação de várias espécies, das 
quais se destacam o pinheiro. No conjunto as áreas protegidas assistiram a mudanças nas 
paisagens como resultado das transformações ocorridas nas estruturas produtiva e 
organizacional, que concorreram para a perda significativa de população, diminuição das 
actividades agro-pastoris e alargamento das áreas de floresta e incultos. Esta situação levou 
ao abandono de extensas áreas agricultadas em torno dos aglomerados populacionais e 
fundos de vale, à perda de inúmeras estruturas funcionais de apoio às actividades tradicionais - 
socalcos, muros, caminhos, moinhos e fontes- que contribuíram para o policromatismo da 
paisagem e sua identidade funcional. 
A ligação entre a agricultura e floresta, no passado traduzida numa relação de 
complementaridade, tende a desaparecer, quer pelo abandono das terras de produção 
agrícola, quer pela expansão desordenada da floresta, quer ainda pela acção do fogo. Esta 
complementaridade pressupunha equilíbrio e gestão sustentável dos recursos, na medida em 
que o seu aproveitamento era feito em função das necessidades e no entendimento (empírico) 
do desempenho das árvores na sustentação do solo, na biodiversidade e protecção das bacias 
hidrográficas. As comunidades valorizavam a floresta pelo aproveitamento da madeira e 
resinas, pelo matos que constituíam um apoio para a pastorícia, pela diversidade de espécies 
animais e vegetais, que representavam um suplemento alimentar, e pela protecção que 
proporcionava face às duras condições climáticas. A multifuncionalidade resulta num conjunto 
de benefícios que poderão ser agrupados em benefícios para a comunidade rural (empresas 
agrícolas familiares, emprego agrícola, mercados locais de produtos e factores de produção, 
manutenção das tradições culturais das zonas rurais); benefícios ambientais (biodiversidade, 
conservação dos solos) e benefícios nacionais (paisagem rural, qualidade e segurança 
alimentar e bem estar animal). Tais benefícios variam com as técnicas de produção utilizadas, 
com a localização e com a dimensão das empresas agrícolas 
 
 
CONCLUSÃO 
Os espaços de montanha têm conhecido intervenções, com diferentes significados ao longo 
dos tempos, constituindo as políticas do sector florestal as que estabeleceram maiores 
alterações, que na forma de uso e ocupação do solo, quer na forma de relação das 
comunidades com o poder e o território que progressivamente foram apropriando. O 
alargamento das manchas florestais e zonas de vegetação arbustiva e herbácea traduzem o 
recuo do sistema agro-pastoril e a ausência de políticas de gestão concertada com a sua 
especificidade territorial.  
As intervenções na floresta e a classificação como espaços protegidos são os aspectos mais 
marcantes, em termos de gestão e ordenamento das serras portuguesas, embora ambas 
negligenciando, em grande medida, os modos específicos de organização destas comunidades 
e uma valorização efectiva dos recursos. 
As serras da Cordilheira Central sofreram um empobrecimento pela decadência do sistema 
produtivo, que se tornou arcaico e incapaz de suster as suas comunidades, pela conflitualidade 
social instalada, em função da perda de direitos de uso da terra, em resultado de políticas 
públicas não respeitadoras de direitos e costumes ancestrais e da privatização de muitas 
áreas, introduzindo desigualdade, insegurança e outros modelos de apropriação. Muitos destes 
processos foram conduzidos de forma desequilibrada e sem uma planificação objectiva, face 
às condições ecológicas destes espaços, tornando-os ambientalmente mais frágeis e menos 
diversificados. Nas últimas décadas registaram, simultaneamente, processos de degradação 
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ecológica e um considerável despovoamento, acompanhado de um incorrecto utilização das 
pastagens e florestas face às condições ecológicas e formas de ocupação tradicional no âmbito 
do sistema agro-silvo-pastoril associado aos modos de vida destes espaços.  
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RESUMO 
O artigo sintetiza a abordagem neoclássica para a microeconomia do meio ambiente. Mostra 
como a abordagem custo-benefício, pertencente à Teoria Economica do Bem-Estar, é utilizada 
pela Economia do Meio-Ambiente – e como as externalidades são aí definidas e abordadas 
pela microeconomia marginalista. Apresenta, igualmente, os métodos tradicionais de inclusão 
das externalidades; bem como uma discussão a respeito do valor das externalidades e da 
unidade de medida em que este valor é expresso. Perpassa a dicotomia curto-prazo versus 
longo-prazo, e contrapõe os modelos estáticos e dinâmicos. Conclui, enfim, pela necessidade 
de novas adaptações no ferramental neoclássico. 
Palavras-chave: Economia do Meio Ambiente, Microeconomia Neoclássica. 
 
INTRODUÇÃO 
A análise que enquadra os efeitos do impacto ambiental em benefícios e adversidades é um 
capítulo da Teoria Econômica do Bem-Estar, e sugere que se entenda o mundo fenomênico em 
termos de sua contribuição em unidades de utilidade para o bem-estar dos agentes 
econômicos. 
Assim, todos os recursos, agentes, fenômenos e ações direta e indiretamente envolvidos com a 
atividade econômica deveriam ser computados nas categorias de custos ou benefícios. 
A lógica subjacente à Teoria Econômica do Meio Ambiente vê os impactos ambientais como 
fenômenos econômicos fora do mercado, aí localizados pela ação oportunista da iniciativa 
privada. Daí chamar estes impactos de externalidades: o que está fora do mercado. 
Para esta Teoria, a poluição é produzida no particular e forçada ao público. Isso ocorreria 
basicamente porque, sendo o direito de propriedade difuso na esfera pública, ficaria difícil 
mobilizar e organizar uma ação social proibitiva, fiscalizatória ou de sanção contra o dano. Em 
[4] observa-se: 
A maximização do bem estar no regime de mercado competitivo não incorpora a deterioração 
ambiental e o esgotamento dos recursos, pois estes são de propriedade coletiva. Assim, a 
otimização econômica convencional implica na maximização dos lucros privados e na 
socialização dos problemas ecológicos e sociais. 
Os economistas que tratam do meio ambiente pelo viés neoclássico (microeconomia 
marginalista) propõem que o caminho para solucionar o problema das externalidades seja 
justamente internalizá-las, isto é, trazê-las para a arena do mercado. 
Estes estudiosos acreditam que, depois de internalizadas as externalidades, as imperfeições 
ao livre jogo do mercado seriam removidas, podendo os empreendimentos refletir, finalmente, 
sua real viabilidade econômica. 
Crêem, igualmente, que é pela mensuração quantitativa dos custos e benefícios (ligados ao 
empreendimento) que se pode chegar a internalizar as externalidades. Daí o vínculo entre 
Teoria Econômica do Bem-Estar e Economia do Meio Ambiente: a Análise Custo-Benefício 
pertence ao arcabouço teórico da primeira, mas é largamente utilizada no contexto da 
segunda. A  Teoria Econômica do Bem-Estar é, por sua vez, uma componente da vertente que 
trata marginalisticamente dos fenômenos da natureza. O tratamento marginalista, em 
economia, é preponderantemente relacionado às formulações microeconômicas. 
Dito isso, o artigo vai se concentrar na visão da Escola Econômica Neoclássica, já que esta 
parece possuir, graças a sua formulação matemática, importante aceitação junto à comunidade 
acadêmica. 
Além desta introdução e da conclusão, o artigo é estruturado em 5 seções. A seção 1 vai 
introduzir os parâmetros do modelo neoclásico: modelo de agente, de ambiente, de processos, 
etc. A seção 2 vai se deter sobre as externalidades, e registrar os esforços para o refinamento 
do instrumental neoclássico que procura relevá-las. A seção 3 vai discorrer sobre os trabalhos 
seminais de inclusão das externalidades. Os modelos de Coase e Pigou, hoje tradicionais, 
serão aqui expostos. A seção 4 vai discutir os termos de tratamento das externalidades, ou 
seja, qual seu valor e qual a unidade de medida deste valor. A seção 5 vai apresentar a 
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polêmica curto-prazo versus longo-prazo. Isto é, de que grande parte da atual discussão sobre 
impacto ambiental confina-se a considerações de equilíbrio estático de curto-prazo, enquanto o 
conceito de sustentabilidade exige que se remeta a equilíbrios dinâmicos de longo-prazo. 
 
1. ANÁLISE MARGINALISTA MICROECONÔMICA  
Os microeconomistas imaginam um mundo onde o comportamento agregado é simplesmente a 
soma cumulativa dos comportamentos dos agentes tomados individualmente. 
Um dos pressupostos da microeconomia é o de que o agente (modelo do agente) é um ser 
racional, cuja lógica auto-promotora conhece e apreende todas as informações relevantes no 
sistema (preços relativos, quantidades disponíveis e suas distribuições nos vários mercados), 
procurando, igualmente, maximizar o bem-estar próprio e coletivo. 
Maximização e otimização podem ser, então, entendidos como vocábulos perfeitamente 
intercambiáveis, sendo o princípio da otimização aquele pelo qual as pessoas tentam escolher 
o melhor padrão de consumo ao seu alcance. 
O leitmotiv do agente racional seria a busca da maximização de seu bem-estar: da utilidade no 
caso dos consumidores, e do lucro no caso dos produtores. Mas essa busca acontece em um 
mundo que precisa, igualmente, ser evidenciado: são os pressupostos estruturais do modelo. 
Neste mundo ideal haveria perfeita concorrência entre os agentes, ou seja, nenhum produtor 
ou consumidor seria suficientemente grande para afetar os níveis de preços individualmente.  
Eles seriam, todos, tomadores de preços no mercado, e não formadores ou fixadores de 
preços.  
Os produtos transacionados deveriam ser homogêneos, isto é, possuírem características 
idênticas para um mesmo nicho de mercado, independente de onde ou por quem tenham sido 
fabricados. 
Existiria perfeita mobilidade dos fatores de produção, no espaço e a um custo desprezível, e 
estes poderiam se combinar em proporções contínuas e variadas sem alterar o nível do 
produto. 
Haveria ainda perfeita disponibilidade e conhecimento, por parte dos agentes, de todas as 
informações relevantes. Existiria, igualmente, ajustamento instantâneo de todo o sistema. 
Além disso, nenhuma barreira impediria o ingresso ou a saída de novas firmas concorrentes no 
mercado. Não se processariam, assim, reservas nem custos elevados que implicassem 
quaisquer dificuldades para a entrada ou saída dos negócios. 
Por fim, e como corolário da observância das condições supra-citadas, admite-se o pleno 
emprego da renda e, consequentemente, dos fatores (não financeiros). 
Neste mundo, de oferta instantânea (aqui, a produção não levaria tempo); de transporte e 
distribuição instantâneos dos produtos; de informações completas, disponíveis e instantâneas; 
de formação instantânea dos preços relativos (dos vários produtos nos vários mercados); e, 
enfim, de trocas instantâneas; é que operaria o agente representativo microeconômico. 
Este mundo ideal tem uma arena de interação, o mercado, totalmente sem obstruções ou 
imperfeições: não haveria intromissão de governo, monopólios, sindicatos ou de qualquer outra 
externalidade - positiva ou negativa. 
A idéia de que seria possível alcançar um ponto de ótimo global através da ação individual dos 
agentes, amparados nestas concepções ideais de si e do mundo, onde tudo é instantâneo, 
perfeito e completo, é a crença fundamental da Teoria do Bem-Estar. 
Neste mundo ideal, o mercado alocaria de modo eficiente todos os recursos para realmente 
atingir o ponto de ótimo pessoal e social. 
 
2. AS EXTERNALIDADE 
Aparentemente o mundo real não funciona conforme pressupõe idealmente a microeconomia 
marginalista. Se qualquer uma das condições referidas no modelo neoclássico não for 
observada, haverá uma divergência entre as maximizações individuais e as maximizações 
sociais. 
Tudo se passa como se, no modelo, fosse introduzida alguma espécie de imperfeição: nos 
agentes representativos ou no ambiente de sua interação, o mercado. 
Se alguns agentes (mas não todos) constituem a imperfeição, então, à medida que uns se 
saem melhor que outros na maximização individual, perceber-se-á uma redistribuição da renda 
social. 
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Se a falha estiver, de outro modo, localizada no mercado, então os sinais aos quais os agentes 
têm acesso serão incompletos. Ou poderão ser perfeitos, mas não a constituição estrutural do 
sistema, que é o que lhes permitiria 'fazer a coisa certa'. 
De qualquer forma, o fato é que, apesar do que estivesse acontecendo aos agentes 
individualmente, o ótimo social não seria alcançado. Dito de outra maneira, os agentes podem 
não estar otimizando sua utilidade pessoal (por 'culpa' própria ou do sistema) de forma a 
otimizar também o bem-estar global. 
Caso seja um consumidor, o certo é que estará perdendo conhecimento e/ou controle sobre 
sua função de utilidade. Caso seja um produtor, estará perdendo conhecimento e/ou controle 
sobre sua função de produção. Tanto em um caso como no outro, estará encontrando 
obstáculos 'ao melhor dos mundos'. 
O resultado de um mercado menos que perfeito é lançar por terra a idéia de que os valores 
representam, na íntegra, a escassez. 
Se, por exemplo, o conhecimento sobre as quantidades existentes de um insumo não são 
completas, como querer que seu preço de mercado seja o sinal correto de sua disponibilidade - 
efetiva ou potencial? 
Se o mundo e os agentes não são, enfim, perfeitos, não há porque admitir que o mercado, 
enquanto gestor de alocação, o seja. 
Nas palavras de [5]: 
Quando alguma das imperfeições de mercado não permite que os preços de equilíbrio sejam 
os preços ótimos, o benefício social marginal de uma unidade extra de um bem não é igual ao 
seu custo social marginal. Sendo assim, existirá um custo social para este bem que difere do 
preço de mercado. Ou seja, a curva de custo (ou benefício) marginal social difere da curva de 
custo (ou benefício) marginal privado e, portanto, o preço e a quantidade de equilíbrio não 
serão (o ótimo global). 
As externalidades são um conceito importante na Teoria do Bem-Estar, já que são uma 
exceção ao processo de otimização em regime de concorrência perfeita; ou seja, na prática 
funcionam como uma 'imperfeição' de mercado. 
A teoria das externalidades nasceu a partir da constatação de que nem todos os bens e 
serviços relevantes para o sistema produtivo (ou para os agentes nele envolvidos) participam 
do mercado. Isto é, observou-se que a inclusão no mercado não era, ao contrário do que se 
acreditava, universal e obrigatória. 
Várias são as definições de externalidade, dependendo de como se lhe aborda. De qualquer 
forma, parece haver convergência em torno de alguns aspectos. De acordo com [4]: 
As externalidades manifestam-se quando os preços de mercado não incorporam 
completamente os custos e benefícios dos agentes econômicos, sendo, portanto, uma 
manifestação de falha de mercado, uma vez que o sistema de preços deixa de organizar a 
economia de forma socialmente 'ótima', ou seja, os custos privados são distintos dos custos 
sociais. 
Como se vê, o enfoque é nos aspectos microeconômicos: refere-se ao mercado, seus agentes, 
seus sinais, seu comportamento 'normal' (considerar custos e benefícios) e sua(s) falha(s). 
Depois de um breve levantamento de definições de externalidade em outros autores, [1] 
conclui: 
 
Em suma, a idéia a reter é a de que se produz uma externalidade quando a atividade de um 
indivíduo influencia involuntariamente o nível de utilidade ou a função de produção de outros 
agentes econômicos que não estão diretamente envolvidos nessa atividade, e o efeito dessa 
influência não é compensado pelo sistema de preços, ou seja, são os efeitos secundários não 
compensados pelo sistema de preços, de uma atividade econômica ou social, efeitos esses 
que não foram considerados pelos agentes econômicos (indivíduos, firmas, ...) no seu 
processo de decisão. 
Embora intuitivo, vale dizer que as externalidades podem ser positivas ou negativas. As do 
primeiro tipo são as que promovem vantagens em termos de bem-estar, através do aumento da 
utilidade dos consumidores ou do lucro (ou capacidade produtiva) dos produtores/empresas. As 
do segundo tipo são o inverso: promovem a escalada de mal estar, desutilidade e/ou prejuízo. 
Logo, a externalidade é um fato econômico que, por algum motivo, é desconsiderado no 
processo de otimização pessoal ou social. Se qualquer quantidade ou preço é percebido de 
forma menos do que completa, o resultado é a falha do mercado como instância gestora 
eficiente. 
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Isso assume grande relevância justamente pelo reconhecimento que normalmente está 
associado ao mercado. A imagem do mercado como a melhor arena para a solução dos 
problemas de distribuição de recursos é central no modo como se organiza a sociedade 
moderna e contemporânea. 
A ação errônea a que são levados os agentes implica uma utilização ineficiente dos recursos 
escassos, sendo que a produção efetivada pode estar acima ou abaixo daquela do nível ótimo 
global. A única certeza é de que dificilmente estaria no nível ótimo. 
No esforço por manter sua aceitação e a legitimidade, os marginalistas passaram a dedicar 
tempo crescente à consideração das imperfeições de mercado em seus modelos. No caso das 
externalidades, a tentativa é de anular ou minimizar os efeitos perniciosos que implicam à 
teoria neoclássica. 
Se o problema reside no fato de que são efeitos não captados pelo mercado, a solução  
estaria, segundo crêem, na articulação do modelo original: isto é, busca-se internalizar as 
externalidades. Parte-se do princípio de que a falha é de mercado (não da lógica do modelo 
neoclássico), e de que não há falha que não seja contornável mediante ajustes na abordagem 
analítica. A tática, não a estratégia, precisaria de reparos. Assim, os neoclássicos concluem que 
(ver [12]): 
A solução para o problema de externalidades e do usuário que não paga é tanto a 
internalização dos benefícios como dos custos, primeiramente enunciado por Coase, e mais 
tarde referido como a Solução de Coase (1960), e/ou a intervenção do estado com impostos e 
subsídios para estimular as condições ótimas, primeiramente enunciado por Pigou (1949) e 
mais tarde referido como Solução de Pigou. 
Parte considerável da pesquisa sobre externalidades das últimas cinco décadas tem em Coase 
e Pigou seus referenciais teóricos (direta ou indiretamente). Remissões às técnicas para a 
apreensão do valor econômico total (através de tentativas empíricas de captação dos custos e 
benefícios ambientais) e aos estudos das taxações pigouvianas são passagem obrigatória para 
todo aquele que procura se inteirar do 'estado da arte' em Economia do Meio Ambiente. 
 
2.1 Microeconomia das Externalidades: o ponto ótimo de poluição e de 
despoluição 
O ponto de produção privada diferirá do ponto socialmente ótimo sempre que as externalidades 
não forem levadas em consideração. No entanto, deve ser ressaltado que embora os preços e 
quantidades não sejam os mesmos, não são, do mesmo modo, iguais a zero. 
Ou seja, de acordo com esse modelo, a produção socialmente ótima não é zero. Assim, se se 
admite que produção e poluição estejam positivamente correlacionadas, admite-se também 
que o nível socialmente ótimo de poluição não é zero. 
A poluição zero só faria parte de um ponto ótimo caso os custos de controle (de poluição) 
fossem nulos, situação inexistente na realidade. Já que a produção existe e não é zero, é 
preciso reconhecer que há recursos limitados (escassos) para minorar ou reverter a poluição; o 
que implica em custos positivos de controle. 
Em síntese, sendo todos os recursos escassos por natureza, tanto aqueles que promovem a 
poluição quanto os que a tentam anular, e dadas as necessidades positivas que devem ser 
satisfeitas nos indivíduos, não há ótimo de bem-estar com níveis zero de produção ou poluição. 
O que interessa apreender, daqui, é a sinalização do nível ótimo de despoluição, o qual 
antecederá à pesquisa de obtenção, agora sim, do nível ótimo de poluição; pertencente a outro 
modelo e, por isso, ligeiramente modificado. 
O ótimo de despoluição pressupõe a maximização do bem-estar social dada a existência da 
poluição e através de sua remoção. O ótimo de poluição sugere que a geração da poluição, ela 
própria, obedeça à maximização do bem-estar social. O último diz respeito à oferta de poluição, 
e o primeiro à demanda por sua extinção. No primeiro caso, considera-se inicialmente que a 
despoluição implica custos relacionados ao tratamento dos resíduos. Mas que, por outro lado, 
despoluir traga, também, benefícios em termos de melhora de bem-estar. 
De acordo com o modelo, investir-se-á em despoluição até o ponto em que a última unidade de 
gastos adicionais iguale os benefícios marginais provindos de um ambiente mais limpo. Ou 
seja, até o ponto em o custo marginal de tratamento iguala o prejuízo social marginal. 
Esse modelo concentra-se na maximização do bem-estar dos agentes para o tratamento das 
externalidades negativas, ou seja, pressupondo que a poluição já foi dejetada. Mas e se a 
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questão fosse a maximização do bem estar relacionada ao nível de poluição possível de ser 
produzido? Isto é, qual seria o nível ótimo de (produção) de poluição? 
Falar em produção positiva é falar, igualmente, em poluição diferente de zero. A poluição 
implica necessariamente em custos para sua reversão. Assim, para manter níveis baixos de 
poluição, será preciso despender recursos. A respeito do tratamento marginalista deste aspecto 
[5] esclarece: 
O raciocínio é que, para um determinado nível de poluição ser ótimo (e assim também os 
correspondentes níveis de produção e de controle), não pode valer a pena gastar nem mais 
nem menos em controle, senão o ponto não é ótimo. Só valerá a pena gastar mais do que se 
ganha (o custo marginal de controle) se o ganho adicional for maior. Mas o ganho adicional é 
justamente o quanto se evita de degradação ambiental, ou seja, o dano marginal. 
Em suma, vale frisar que no ótimo de despoluição relevam-se os custos de tratamento das 
externalidades, e que no ótimo de poluição consideram-se os custos de controle de produção 
dessas externalidades. 
Depois de abordar as possíveis relações entre a produção, o controle e a eliminação da 
poluição vis-à-vis os níveis pessoais e sociais de satisfação, o problema passa a ser de ordem 
prática. Se os custos e benefícios sociais derivados da interação com as externalidades 
ambientais realmente existem, como a Teoria Econômica tem tratado a inclusão destas 
externalidades? 
 
 
3. TRATAMENTO DE INCLUSÃO DAS EXTERNALIDADES 
A abordagem das externalidades via instrumental marginalista ocorre, geralmente, no contexto 
de duas escolas alternativas: a Escola de Pigou e a Escola de Coase. Ambas as escolas 
pretendem dar conta (utilizando caminhos diferentes) da inclusão do fenômeno das 
externalidades nas considerações da teoria econômica tradicional. 
 a) Escola de Pigou: a partir da década de 20 propagou-se a idéia de que a 
internalização do efeito das externalidades se desse pela imposição de uma taxa ao poluidor. 
Considera-se, implicitamente, o direito de todos os agentes de não sofrerem efeitos perversos 
de externalidades. Dito diferentemente, não há precedência do direito do poluidor sobre o 
direito da vítima da poluição. O direito de propriedade sobre o meio ambiente é social, não 
privado. 
Para o caso de as externalidades serem positivas, isto é, de aumentarem o nível agregado de 
bem estar, a taxação deveria ser, em compensação, negativa – um subsídio. 
Ao se reconhecer que o poluidor possa realizar o ato poluidor, isto é, que o agente possui o 
direito de propriedade sobre o meio ambiente, podendo, portanto, poluí-lo, ao Estado caberia 
comprar-lhe este direito em nome do bem-estar comum. Algo como uma subvenção para não 
poluir.  
Caberia ao Estado ditar o quantum da taxa ou subsídio, a melhor maneira de transmitir esta 
informação aos agentes, e zelar pela observância no seu recolhimento e/ou pagamento. 
Especulando sobre a pretensa superioridade do uso da taxa em relação ao uso do subsídio, [1] 
esclarece: 
A conclusão é pois a de que há muitos pressupostos sobre o comportamento dos agentes e 
muitos tipos de hipóteses institucionais que podem conduzir a qualquer resultado desejado. Daí 
que muitos autores admitam que não há assimetrias básicas entre subsídios e taxas (..). 
Quanto aos agentes que possivelmente tenham sofrido as conseqüências dessas 
externalidades, Pigou não preconizou nenhum tipo de ação compensatória. Esse mecanismo 
de taxa deveria, teoricamente, induzir à despoluição. 
Pelo menos no que diz respeito às deseconomias externas, a elevação dos custos de produção 
deveria pressionar para baixo a intensidade do uso dos recursos responsáveis pelo impacto 
ambiental. 
Como se percebe, o sistema de taxação se concentra em reequilibrar o nível ótimo de bem-
estar global (é uma tentativa de resgate do ótimo de Pareto), sem aparente preocupação com 
as implicações redistributivas daí decorrentes. 
A taxa deveria ser igual ao valor marginal da externalidade no ponto ótimo.  Ou seja, no ponto 
máximo de acumulação do valor da poluição. Desta forma, teria a função de complementar a 
sinalização via preços no sentido de refletir o que, em outras circunstâncias, caracterizaria a 
concorrência perfeita. 
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Por outro lado, alguns autores chamam a atenção para a possibilidade de os subsídios 
poderem estar, de fato, estimulando (e não reprimindo) a poluição. 
A idéia é de que algumas empresas poderiam forçar níveis superiores de poluição, inclusive 
adotando tecnologias pouco avançadas, apenas para receberem prêmios mais elevados. 
Neste sentido, parece que o sistema de taxas induziria mais facilmente à adoção de 
tecnologias mais limpas e poupadoras de recursos. 
Em termos de legitimação social, à sociedade é mais aceitável (filosoficamente falando) que o 
poluidor pague pelos danos que perpetra, ao invés de que por eles receba. Além do que o 
sistema de taxas amplia, e não o contrário, como acontece com os subsídios, a dotação 
orçamentária dada. 
Por último, vale ressaltar que esse sistema de contraprestação entre poluição e taxa acaba 
sendo, aparentemente, bem sucedido para a integração dos fenômenos da poluição no campo 
da análise econômica tradicional. 
 b) Escola de Coase: surgindo nos anos 60, essa abordagem propõe que o ótimo social 
seja restabelecido não pela intervenção estatal, mas pelo livre jogo de negociação entre os 
agentes. 
Em aberto confronto ao sistema Pigouviano, a Escola de Coase argumenta que melhor seria 
deixar os agentes barganharem entre si, o que seria mais afinado à perspectiva neoclássica de 
mercado competitivo e, por isso mesmo, mais barato. 
Certamente que este enfoque privilegia uma interação entre os agentes, mas não uma 
interação qualquer. Incita, antes, a uma interação engajada, no sentido de que os indivíduos 
compartilhem perdas e interesses simultâneos e recíprocos. Nas palavras de [1]: 
A ênfase desta perspectiva é que há uma influência eminentemente recíproca dos custos e 
benefícios produzidos pelas externalidades. Assim, a responsabilidade pela má afectação dos 
recursos devido à externalidade, não pertence necessariamente ao agente que a produz, mas 
também deve ser partilhada pelos agentes que se consideram vítimas dessa externalidade. 
Decididamente, Coase modifica a maneira de se considerar o direito de propriedade. Se não 
modifica a parte onde todos têm direitos equânimes ao meio ambiente, acresce que equânime 
também deve ser o direito de reclamar seus direitos, e mais, de fazer que valham. O corolário 
disso é a constatação de que, na prática, nem sempre parece fácil distinguir entre vítima e 
algoz (da externalidade ambiental). 
A depender do rigor com que seja sancionada uma empresa, pode ser que os custos sociais de 
sua desaceleração econômica sejam maiores do que o benefício da não poluição. 
O fato é que, direito por direito, uns o tem de poluir, outros de exigir que não sofram influências 
da poluição. Bem ao contrário de Pigou, o direito aqui é, primordialmente, centrado no 
particular. E considerando que muitas disputas em torno de problemas ambientais são melhor 
apreendidas pelas partes diretamente interessadas, melhor seria deixar a elas a condução da 
negociação acerca de perdas e danos. 
Até porque, como pregam Coase e seus seguidores, ao Estado seria dispendioso e difícil, 
senão impossível, inteirar-se apropriadamente de um grande número de disputas. Por isso, é-
lhes aceitável indicar, como entrave principal à participação estatal, a tomada de informações 
sobre as condições ou circunstâncias nas quais estas disputas se dão. Bem como sobre a 
natureza de cada uma delas. 
Assim, Coase exorta ao uso da negociação voluntária entre as partes interessadas sempre que 
o número de vítimas e poluidores fosse pequeno. Esta negociação seria capaz da recondução 
ao ótimo de Pareto em condições vantajosas, se comparada ao sistema de taxas pigouvianas. 
Para Coase, em certos casos a solução de imposto (taxas pigouvianas) não seria nem 
adaptável nem conducente ao ótimo. 
Para Coase é indiferente, pelo menos no que se refere à alocação ótima dos recursos, quem 
finalmente indenizará quem. A idéia é de que as transferências sejam feitas para perseguir a 
melhora de uns agentes sem piorar, contudo, a situação dos outros. Não há, a princípio, 
nenhuma consideração ética. 
Normalmente seria de esperar que o ônus social da indenização devesse recair, única e 
exclusivamente, sobre quem pratica o ato danoso. Embora isso pudesse parecer justo, a visão 
coasiana insiste na assertiva de que, para efeitos puramente de alocação de recursos, tanto 
faz. 
Ou seja, para Coase, justiça moral e eficiência econômica não se conjugariam, 
necessariamente, ao mesmo tempo. Poderia acontecer a segunda sem necessarimente 
observar-se a primeira. 
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Em síntese, Pigou argumenta que cabe às taxas a responsabilidade de incluir as 
externalidades, e ao Estado a função de aplicar essas taxas. Já Coase acredita que a livre 
negociação dos agentes, envolvidos na disputa em torno dos custos e benefícios decorrentes 
da poluição, seria o suficiente para incluir adequadamente as externalidades. 
Já que o assunto é a inclusão das externalidades no cálculo econômico, neste ponto assume 
importância a possibilidade de mensurá-las. Ou seja, é lícito saber qual é o valor das 
externalidades, e quais são as unidades de medida deste valor. 
 
4. VALOR E UNIDADE DE MEDIDA DAS EXTERNALIDADES 
Se o mercado possui imperfeições, como a economia tem lidado com a mensuração ou 
quantificação das externalidades? O primeiro passo é o reconhecimento de que há, sim, 
valores que podem ser fornecidos pelo mercado, mas de que há outros que só meios políticos 
(vias institucionais) podem fornecer. 
Considerando que o valor de qualquer ser, bem ou serviço possa ser analisado a partir de suas 
unidades componentes, os economistas propõem o que se denominou valor econômico total 
(VET). Inicialmente, dele fariam parte: o valor de uso, o valor de opção e o valor de existência. 
O valor de uso pode ainda ser subdividido em valor de uso direto e valor de uso indireto, 
ambos estando associados ao uso que se possa fazer de tais seres, bens ou serviços no 
momento presente. Neste sentido poder-se-ia dizer valor atual de uso. 
O valor de uso direto, como o próprio nome sugere, deriva do uso estar mais ou menos 
relacionado à atividade fim que o promove. Por exemplo, em uma atividade de serralheiros, a 
extração da madeira da floresta implica, em si, uma lógica; muito embora a pesca e a caça, por 
exemplo, possam e devam estar associados à presença dos serralheiros na floresta. 
O valor de uso indireto provém de todas as condições que viabilizariam a existência e a 
permanência daquelas atividades consideradas fins, bem como de outras colaterais. No 
exemplo dos serralheiros, provém “(d)a proteção das bacias hidrográficas, (d)a ciclagem de 
nutrientes, (d)a regularização do clima e (de) todas as demais funções exercidas pelas florestas 
(..).” (Ver [6]) 
O valor de opção se refere aos usos (diretos e indiretos) que se realizam, não mais no 
presente, mas no futuro. Isso certamente implica considerar a alocação intertemporal de bens e 
serviços (e as taxas de desconto presente e futura), e mais, supor que os indivíduos possuam 
preferências (curvas reveladas de utilidade) quanto ao consumo e produção futuros. 
Haveria ainda o quase-valor de opção. Este viria do resguardo estratégico de certos níveis 
quantitativos e qualitativos dos referidos seres, bens e serviços. A idéia é de que, no futuro, e 
considerando os conhecimentos e os avanços tecnológicos como progressivos, seria possível 
aproveitar esses recursos de maneiras ainda nem conhecidas nem vislumbráveis do ponto de 
vista do presente. 
Por último, ter-se-ia o valor de existência. Este valor estaria completamente desvinculado de 
qualquer uso que se possa fazer, no presente ou futuro, de um ser, bem ou serviço. Não 
possui, portanto, caráter utilitarista. O juízo de que é possível atribuir valor a algo pelo simples 
fato de que esse algo exista, é a base deste conceito. Algumas pessoas gostam, por exemplo, 
de saber que uma espécie animal ou vegetal não corre risco de extinção. Ou, até, de saber que 
há áreas completamente preservadas, como parques ou reservas ecológicas. 
O caráter não utilitarista se evidencia no momento em que é possível dizer que algumas 
pessoas se portam desta maneira mesmo que, elas próprias, talvez nunca visitem 
pessoalmente esses parques ou reservas. Aqui, o valor é considerado para além da 
perspectiva puramente  humana. Isto é, de que a Natureza e a Vida devem ser valiosas, 
independentemente da relação que tenham com os seres humanos. 
O valor de existência poderia ser compreendido dentro deste contexto intangível, ou seja, 
dentro da característica do que fosse pouco ou nada palpável. Assim,  mesmo conceitos como 
ética, estética, cultura e outros, teriam relevância em termos de valor. Se fosse o caso de 
escrever em fórmulas, ter-se-ia: 
Valor Econômico Total = Valor Atual de Uso + Valor de Opção + Valor de Existência 
  
Valor de Opção = Valor de Uso do Indivíduo + Valor de Uso dos Descendentes + Valor de Uso 
dos Outros Indivíduos 
 
As equações acima dizem apenas que é possível transferir, do presente para o futuro, consumo 
e produção para o uso próprio, ou dos descendentes, ou da comunidade no geral (os outros). 
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Depois disso, o problema dos economistas se concentra na unidade de medida do valor 
econômico total e, inserido nele, das externalidades. 
No esforço de atribuir valores comparáveis à série de elementos naturais, alguns economistas 
da linha ecológica sugerem a energia como unidade básica de medida. Nesta direção, passa a 
ser conveniente analisar, ainda que muito resumidamente, as duas primeiras leis da 
termodinâmica. 
A primeira lei da termodinâmica diz que tudo que se extrai do meio ambiente volta 
necessariamente a ele, ainda que transformado em peso e volume. Em outras palavras, a 
matéria e a energia que se utiliza não é destruída, mas modificada. A segunda lei da 
termodinâmica diz que os recursos energéticos não são recicláveis. Isto é, que uma vez 
dispersa a energia, não haveria como reconcentrá-la. A energia dissipada só iria contribuir para 
o aumento da entropia do sistema. 
Na tentativa de resgatar a compatibilidade das unidades de medida com as preferências dos 
agentes do modelo neoclássico, outros economistas elegem a moeda (e não a energia) como 
unidade de medida mais apropriada. A respeito disso, [6] registra:. 
A mensuração com base na energia, conforme proposta pela economia ecológica, embora 
satisfaça a condição de uniformidade para custos e benefícios, não apresenta significado 
algum em termos de revelação de preferências individuais. Desta forma, a valoração monetária 
constitui-se no melhor indicador das preferências individuais. Ou seja, qualquer rejeição das 
preferências com base de decisões ambientais implica uma rejeição do uso de valores 
monetários ou valores econômicos. 
Percebe-se, aqui, uma volta à esfera do estritamente humano. Se o homem também é, como 
tudo, matéria e energia, a Natureza e seus recursos só restritamente são moeda. Conquanto 
haja progressos em ambas as escolas, na que trabalha com a energia como unidade e na que 
usa a moeda como parâmetro de medida, seu sucesso é apenas parcial – pois grande 
quantidade dos recursos ambientais possuem o caráter da irreversibilidade, da incerteza e da 
singularidade. Nas palavras de [6]: 
A irreversibilidade ocorre quando o ativo ambiental, dada a sua degradação em função da 
intensidade de uso, apresenta pouca ou nenhuma capacidade de regeneração e os benefícios 
derivados são perdidos para sempre. A incerteza está associada, muito provavelmente, à 
ignorância quanto aos funcionamento do ecossistema. Sendo o futuro desconhecido, este traz 
consigo custos potenciais se o ativo ambiental é eliminado e a oportunidade futura é perdida. A 
singularidade diz respeito à não possibilidade de substituição dos ativos ambientais no caso de 
sua extinção. A sua eliminação impede que todo tipo de valor seja a ele associado. Esta 
característica está associada às espécies e ecossistemas únicos e/ou em extinção e seu valor 
de existência(..). 
 
4.1 Métodos de Valoração das Externalidades 
Embora os métodos de valoração difiram de um autor para outro, é possível classificá-los como 
pertencentes a três grandes grupos. 
 a) os métodos que utilizam as informações do mercado. Os mais usados são: modelo 
de preços de propriedade e de salários ou despesas com produtos semelhantes ou substitutos; 
 b) os métodos baseados no conceito de preferências individuais. São obtidos 
diretamente pelo levantamento das contribuições efetuadas para preservação ambiental ou, 
indiretamente, através de questionários; 
 c) os métodos que procuram captar modificações nos padrões ambientais - sejam 
essas modificações fruto da evolução natural do ambiente, ou da ação antrópica nele. Estes 
métodos procuram, ainda, relacionar modificações de caráter diverso: e.g. comparar a evolução 
na saúde das populações das cidades com a poluição do ar. 
Nos métodos do tipo (a) e (b) os valores emergem geralmente da disposição a pagar ou da 
disposição a receber dos indivíduos envolvidos. No método tipo (c) desloca-se o foco dos 
indivíduos para o meio ambiente, que possui características próprias. Daí que este último se 
baseie mais em informações técnicas e menos em pressuposições teóricas, como os dois 
primeiros. 
A disposição a pagar refletiria a medida de valor (ou a utilidade) que os agentes associam às 
mercadorias ou serviços que desejam consumir ou produzir. Este valor adviria da relação que 
costumam fazer entre os benefícios que esperam obter da posse deste bem ou serviço, frente 
aos custos que sua privação (pelas externalidades) possa significar. 
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A idéia é de que, se alguém dá muito valor a um determinado bem ou serviço, pode ser que lhe 
seja vantajoso pagar (uma quantia X qualquer) para que um eventual acontecimento (e.g. 
externalidades) a eles não impeça o acesso. Este configuraria o caso Coaseano típico. 
A disposição a receber segue a mesma linha, mas na direção oposta. A única modificação é 
que, agora, o indivíduo estaria disposto a receber um quantum (em dinheiro) para concordar 
com a privação do acesso ao bem ou serviço desejado. 
Em (a), o modelo de preços de propriedade é o método que tenta captar o grau de correlação 
entre as diferenças nos valores e nas características dos bens e serviços. Por exemplo, se 
duas casas são muito semelhantes, à exceção marcante de onde estão construídas, este 
método tentará relacionar a diferença em seus preços de mercado com o fato de estarem em 
ruas ou bairros diferentes. 
Esta mesma técnica pode ser utilizada para estudar o diferencial de preços de mercado em 
relação a uma infinidade de outras características, por exemplo: a qualidade do ar, o tamanho 
da área verde circundante, o nível de exposição ao ruído, a proximidade (ou distância) do 
centro da cidade (ou da zona industrial), o temperamento da vizinhança, o acesso às vias 
rápidas (dos carros), etc.  
O sistema de questionário, em (b), busca evidenciar a preferência dos indivíduos, seja em 
relação a produtos ou a suas características. Procura revelar (expressar) o formato das curvas 
individuais de preferência (utilidade). Assim, na ausência de um mercado de fato (como 
acontece com as externalidades), pode-se buscar uma elaboração de mercados hipotéticos. 
Conforme [7] explica: 
Esta técnica (mercados hipotéticos) se vale de pesquisas que procuram identificar o valor de 
uso, ou mesmo de existência, que as pessoas associam à melhoria hipotética do meio 
ambiente. Assim, o valor de uso de um local pode ser medido por uma pesquisa que indicasse 
quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pela preservação destes ativos ambientais: por 
exemplo, pela entrada ou licença para usar um local livre de poluição. O valor econômico total 
pode também ser medido se, na pesquisa, for indagado quanto estas pessoas estariam 
dispostas a pagar em impostos, ou pelo aumento de preços dos combustíveis poluentes, para 
que, por exemplo, parques, lagos ou rios jamais fiquem expostos à poluição ou para que a vida 
animal ali seja preservada. 
Os métodos que integram (a) e (b) são baseados em informações retiradas dos mercados, 
sejam estes reais ou hipotéticos; e são, por isso, nomeados de métodos diretos. Os métodos 
indiretos, do qual faz parte o grupo (c), não procuram medir apenas o estado das expressões 
do mercado, isto é, não se ocupam propriamente só da esfera humana. 
Tentam relacionar as modificações nos padrões ambientais, pressupondo que existam e 
estejam acessíveis ao conhecimento humano, com alterações em ecossistemas naturais e 
(mesmo) antrópicos. Buscam, depois, associar algum método que possibilite sinalizar em 
valores econômicos estas relações. Desta forma se comportam, por exemplo, o método de 
produção sacrificada e o método da redução da produtividade. 
O método de produção sacrificada trabalha com as relações entre existência de externalidades 
e suspensão produtiva. A idéia é que externalidades negativas possam promover modificações 
adversas nos padrões ambientais, implicando, geralmente, em queda da qualidade das funções 
ambientais, tais como fornecimento de recursos, receptividade e assimilação de dejetos. 
Assim, ter a produção sacrificada (no todo ou em parte) por causa de impactos ambientais 
negativos significa admitir a cessão de benefícios, que existiriam caso a produção (e o 
consumo) se realisasse(m). Perdem os produtores, os consumidores e a Natureza. Por outro 
lado, o valor da produção sacrificada poderia ser suficientemente elevado para que justificasse 
cobrir (com vantagem) os custos das medidas de resguardo e/ou resgate daquelas funções, ou 
seja, cobrir os custos que evitassem os prejuízos. 
De forma similar, a redução da produtividade implica em queda da produção. A diferença está 
em que, no caso da produção sacrificada, a queda acontece em termos absolutos, enquanto, 
no caso de queda na produtividade, a queda ocorre em termos relativos. 
A disfunção ambiental prejudicaria a habilidade de produzir cada vez mais unidades com 
menos insumos, ou, o que é o mesmo, forçaria produzir cada vez menos bens e serviços com 
os mesmos insumos. Poderia, até, no caso de deseconomias extremas, exigir um número 
crescente de insumos para a produção de um patamar progressivamente inferior de bens e 
serviços. 
Em qualquer dos casos descritos, percebe-se deficiências e ineficiências econômicas. Isto é, o 
desperdício ou a má alocação de recursos (muitas vezes não renováveis), se choca 
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frontalmente com a segunda lei da termodinâmica. As externalidades ambientais negativas 
podem, então, incentivar a intensificação no uso dos resursos ambientais, o que estaria 
contribuindo para o aumento da entropia do sistema natural. 
 
 
5. DINÂMICA MICROECONÔMICA 
O instrumental microeconômico até agora utilizado se ocupa apenas do equilíbrio estático de 
curto prazo, isto é, da alocação ótima dos recursos dentro de um horizonte temporal quase (ou 
totalmente) instantâneo. Nas palavras de [2]: 
(..)Ao contrário do que supõe esse modelo (neoclássico), há enormes disparidades de poder 
entre os agentes, os quais estabelecem tipicamente relações assimétricas. A própria lógica 
concentradora do sistema promove o acirramento da competição, na disputa por recursos 
escassos e por fatias de mercados que devem ser mantidas e ampliadas. Essa competição 
imperfeita intensifica e reforça a lógica externalizadora e incentiva a depleção dos recursos do 
Meio Ambiente porque se baseia em escalas crescentes de produção e na diversificação 
permanente, com crescente obsolescência e desperdício. Os sistemas de custeio das 
empresas refletem essa lógica, pois adotam visão de curto prazo e restringem-se aos custos 
valorizados pelo mercado. Dessa forma, não prestam para orientar a manutenção do padrão de 
vida no longo prazo, questão fundamental do ponto de vista do Meio Ambiente. 
Para que se compreenda a extensão e a profundidade de conceitos como sustentabilidade e 
esgotabilidade, é necessário invocar outras definições, como a de crescimento e 
desenvolvimento econômico. 
Uma elevação temporalmente constante da renda per capta e do produto interno bruto têm sido 
considerados, normalmente, sinal inequívoco de enriquecimento material de uma região ou 
nação. De forma similar ao que ocorre no crescimento econômico, falar em desenvolvimento 
significa remeter-se a uma situação onde os índices de sua medida estão em trajetória 
ascendente. Desenvolvimento implica também em aumento, ainda que, às vezes, em aumento 
de qualidade: a uma melhora. 
Assim, pode-se dizer que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que dura, que 
permanece no tempo. Deve ser, resumidamente, uma melhora quantitativa e qualitativa 
crescente no índice de vida das populações humanas, presentes e futuras. Com relação a este 
aspecto do desenvolvimento sustentável, i.e. a alocação intergeracional de bem estar, [9] nota 
que: 
Any society setting itself the goal of sustainable development should therefore develop 
economically and socially in such a way that it minimises those activities the costs of which are 
borne by future generations, and, where such activities are unavoidable, due allowance is made 
for compensating future generations for those costs. 
O problema das externalidades assume proporções dramáticas quando o horizonte temporal é 
estendido para o longo prazo. Dado que o sistema é fechado (primeira lei da termodinâmica) e 
finito (princípio da escassez), não é possível desconsiderar indefinidamente as conseqüências 
dos impactos ambientais. 
Os custos que fogem da contabilização econômica, as externalidades, e que acabam minando 
a capacidade da Natureza de seguir cumprindo adequadamente suas funções, têm papel 
central neste panorama de saturação do desenvolvimento no longo prazo. 
Daí que o conceito de desenvolvimento econômico sustentável implica em transferir o enfoque 
da análise do curto prazo para o longo prazo. Significa ter de adaptar o instrumental 
marginalista de equilíbrio estático (maximização de curto prazo) à evidência da necessidade de 
sustentabilidade. Ou seja, passa a ser preciso buscar um padrão de desenvolvimento afinado 
com um equilíbrio dinâmico (maximização de longo prazo). 
As condições a serem observadas para evitar a exaustão ou o desgaste ambiental, isto é, para 
garantir a compatibilidade entre crescimento econômico e equilíbrio ecológico são enumeradas 
em [1]: 
i) Utilização dos recursos renováveis a uma taxa menor ou igual à taxa de regeneração global 
(incluindo a taxa natural e a artificial produzida pelo homem). 
ii) Utilização eficiente dos recursos não renováveis, determinada pelo progresso técnico e pela 
taxa de substituição desses recursos por recursos renováveis. 
iii) Rejeição de resíduos a uma taxa menor ou igual à taxa a que são absorvidos pela 
capacidade auto-depuradora do ambiente. 



 

986 
 

Em suma, é preciso respeitar a capacidade de recepção de resíduos pelo meio ambiente, sua 
capacidade de regeneração dos resíduos já efetivados, e a capacidade humana, via tecnologia, 
de transferir o uso de bens não renováveis para renováveis. 
A limitação não estaria, então, apenas na relação do meio ambiente com os resíduos (que nele 
entram e saem), mas também na própria capacidade humana em transformar recursos naturais 
em resíduos. Isto é, na taxa de produção da poluição. Recepção e regeneração diriam respeito 
à relação da poluição com a natureza. Já a produção de poluição seria responsabilidade do 
homem. 
Os esforços dos economistas vêm se concentrando no desenvolvimento de modelos que 
consigam internalizar o fenômeno das externalidades num contexto de equilíbrio dinâmico de 
longo prazo. 
 
CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que a ação humana no meio ambiente não é, em princípio, sustentável. 
Geralmente, são os desdobramentos da ação do homem (o processo produtivo em si) que 
impactam negativamente o equilíbrio natural, gerando exaustão e saturação. 
É o processamento humano em si, a produção, que cria externalidades, das quais as negativas 
são de especial interesse. Tanto o processo de transformação produz externalidades, quanto o 
faz o uso e o ulterior descarte do bem ou serviço. Portanto, há que atentar para a obrigatória 
ligação que existe entre produção direta e indireta de externalidades (antes, durante ou depois 
da atividade de transformação) e a sustentabilidade do desenvolvimento. 
A sustentabilidade requer um conhecimento claro e perfeito das possibilidades de trajetória da 
ação humana vis-a-vis o Meio Ambiente. Afinal, imperfeições nos cálculos (ou na teoria que 
balisa os cálculos) podem levar ao descontrole sobre níveis sustentáveis de ação e, 
consequentemente, à esgotabilidade. Sustentabilidade e esgotabilidade são conceitos 
simétricos mas, vale lembrar, antagônicos. 
Se o conceito de sustentabilidade remete à idéia do que dura e perdura, “a extinção é para 
sempre” [13]. Rigorosamente, sustentável deveria ser a trajetória (de interferência sobre a 
Natureza) que legasse à posteridade pelo menos o mesmo, ou quiçá mais, do que se herdou. 
De acordo com [2]: 
De acordo com o conceito de sustentabilidade, em uma economia sustentável as gerações 
futuras poderiam desfrutar de um padrão de vida igual ou superior ao atual. O termo 
sustentável não se abre a muita disputa: quer dizer permanência, durabilidade e manutenção 
da existência. Então, desenvolvimento sustentável é o capaz de se manter ao longo do tempo. 
Isso significa durabilidade tanto da produção quanto da base de recursos que a viabilizam. 
Só que, para traçar trajetórias de ação humana sustentáveis, seria preciso ter uma idéia clara e 
perfeita de tudo o que existe, desde a matéria mais condensada até a energia mais discreta; e 
conhecer não apenas a estrutura de tudo, mas se inteirar igualmente do comportamento destas 
estruturas no tempo: saber a dinâmica interativa dos ecossistemas. Seria preciso ter, num 
sinônimo para a terminologia neoclássica, onisciência. 
Sob o pressuposto de um conhecimento menos que perfeito, é forçoso concluir que é 
impossível definir em termos exatos (portanto, absolutos) quais seriam os níveis de 
sustentabilidade. Não poder saber de forma precisa o caminho que deveria ser trilhado para a 
sustentabilidade tem graves conseqüências no que respeita à esgotabilidade. 
Conhecimento menos do que perfeito significa, aqui, descontrole sobre custos e benefícios e, 
consequentemente, sobre o rumo das ações no meio ambiente. Logo, sobre a esgotabilidade e 
a sustentabilidade. 
A racionalização pela análise de custo-benefício permite vislumbrar, então, uma flagrante 
inconsistência de princípios. A realidade das extrações de recursos e das rejeições poluidoras 
só em casos muito especiais tem confirmado a direção e sentido da análise de custo-benefício. 
A extinção (ou esgotabilidade), enquanto exemplo extremo, é uma maneira de visualizar o que 
se diz. Segundo a metodologia de custos e benefícios, haveria um ponto natural de saturação 
(PS), além do qual todo o sistema se desestruturaria. Dado que a partir de (PS) os custos 
tenderiam ao infinito, o cálculo econômico deixaria de fazer sentido, portanto, qualquer valor 
monetário ulterior, mesmo da categoria de benefícios, seria inócuo. 
Sendo a extinção/esgotabilidade o ponto de saturação, o fato é que a extinção de uma espécie 
(ou a esgotabilidade de um recurso) qualquer deveria implicar custos (tendentes a) infinitos. 
Com a extinção/esgotabilidade da(o) referida(o) espécie/recurso, todo o sistema econômico 
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neoclássico convergiria para o déficit absoluto. E como a extinção/esgotabilidade é para 
sempre, o déficit seria, igualmente, irreversível. 
Pela lógica do modelo microeconômico, o vislumbre de custos tão elevados deveria ir tolhendo 
a ação predatória. Mais, a realização de um déficit infinito deveria bloquear toda e qualquer 
ação futura do homem sobre a natureza. Entretando, nada remotamente assemelhado a isso 
parece acontecer de fato. 
A conclusão parece simples: ainda que a microeconomia neoclássica consiga internalizar as 
externalidades, os agentes econômicos reais não agem segundo prevê os modelos teóricos. É 
novamente tempo dos marginalistas checarem seus modelos teóricos, no sentido de 
incorporarem essas (e outras) imperfeições observadas – novamente adaptando e 
complexificando seus pressupostos e ferramentas de trabalho. 
 
Observações 
Este artigo é baseado em [8]. Pesquisas recentes confirmam a atualidade e a aceitação  geral 
do tradicional instrumental neoclássico na abordagem econômica do meio ambiente (e.g. [3], 
[9], e [10]). A seção 3 é baseada em [1], e a seção 4 é baseada em [6]. 
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RESUMO 
Nesta comunicação apresentamos uma discussão baseada numa análise de documentos 
oficiais relativos à Crise Hídrica Mundial, bem como numa pesquisa realizada na literatura 
sobre os Comitês de Bacia Hídrica atualmente existentes no Brasil, e num trabalho de campo 
no Comitê de Bacia Hídrica do Rio Paraíba, na Paraíba – Brasil.  Nosso objetivo é apresentar 
uma interpretação dos discursos que delineiam a referida crise, partindo da perspectiva teórica 
da Ecologia Política.  A idéia principal que defendemos é a de que o discurso que apresenta 
como iminente a crise hídrica mundial e apresenta como principal estratégia para seu 
enfrentamento a precificação dos recursos hídricos tem como objetivo criar as condições 
necessárias à emergência de um mercado internacional de águas, possibilitando a remoção de 
eventuais obstáculos nacionais ao controle corporativo das águas. 
Palavras-chave: Crise Hídrica Global; Mercado de Águas  
 
INTRODUÇÃO E DISCUSSÃO 
A idéia da escassez de água  começa a ganhar visibilidade na agenda política internacional no 
final da década de setenta  do século passado, graças a uma disseminação de discursos 
distribuídos pela ONU e pelo Banco Mundial. Nesses discursos, afirmava-se que para a água 
continuar sendo um recurso natural capaz de atender às demandas da humanidade, deveria 
ser redefinida, passando a ser de domínio público e a ter valoração econômica.  Uma síntese 
desses discursos que pode ser entendida com a chave inaugural da discussão [escassez + 
cobrança] é apresentada  no texto da Declaração de Haia  (2000) citado a seguir: 
A água é vital para a vida e saúde das pessoas e manutenção dos  ecossistemas, sendo um 
requisito básico para o desenvolvimento de países. Porém, no mundo todo, mulheres, homens 
e crianças não têm acesso à água adequada para suas necessidades básicas. Os recursos 
hídricos e os ecossistemas relacionadas que os mantêm, estão ameaçados pela poluição, pelo 
uso insustentável, pelas mudanças no uso do solo e pelas mudanças climáticas, entre outras. A 
ligação entre estas ameaças e a pobreza é clara, pois os pobres são os primeiros a serem 
afetados e, com mais intensidade. Isto leva a uma simples conclusão: a solução não é a usual. 
Apesar da enorme diversidade de necessidades e situações em todo o mundo, há um objetivo 
comum: fornecer água em quantidade adequada às populações no século 21. Isso significa 
assegurar a proteção e melhoria da água doce, costeira e ecossistemas relacionados; 
promover o desenvolvimento sustentável e a estabilidade política, para que todos tenham 
acesso à água em qualidade e quantidade suficiente por um custo acessível  para uma vida 
saudável e produtiva; e que as populações vulneráveis sejam protegidas de riscos e perigos 
relacionados à água (DECLARAÇÃO DE HAIA, 2000: p.1). 
A crença que a Declaração de Haia (2000) busca estabelecer sistematicamente é a de que a 
mudança no  status da água é um dos meios mais eficazes no sentido de  assegurar a oferta 
de recursos hídricos às   gerações atuais e futuras.  Vejamos um resumo das justificativas para 
reformulação do marco institucional da água, incluindo  a nova proposta de cobrança como 
uma crença no princípio da  universalização do recurso:  
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(...) Maiores avanços no setor água exigirão reforma e inovação em diferentes esferas: jurídica, 
institucional, financeira e técnica. (...) De modo a atender os desafios financeiros dos setores 
de saneamento e gerenciamento dos recursos hídricos, será necessária a implementação de 
reformas para assegurar que os subsídios sejam adequadamente direcionados aos mais 
pobres; a adoção de padrões ambientais e técnicos realistas; a reforma das estruturas 
tarifárias e a cobrança pela água bruta a fim de incentivar a racionalização do consumo e 
práticas de conservação; o estabelecimento  de programas inovadores de financiamento para 
criar incentivos e aumentar a eficiência operacional na prestação dos serviços; e a constituição 
de um claro marco jurídico com vistas a estimular os investimentos. (BANCO MUNDIAL, 
2003:4) 
O enunciado acima apresenta um conteúdo programático, no qual se defende a necessidade 
de reformulação de modelos de gestão em âmbito global, pelo fato desses ainda não 
estabelecerem a cobrança pelo uso da água bruta (termo que designa o estado da água nos 
rios, lagos, e aquíferos em geral, antes que seja submetida a tratamento químico destinado a 
prepará-la para consumo humano) em alguns países, o que impediria a efetivação da 
sustentabilidade e segurança hídricas, propugnadas pelo ONU e pelo BM.   
A maneira como o chamamento à necessidade de reformulação das políticas hídricas vem 
sendo anunciado,   promete assegurar um atendimento especial aos mais pobres, por 
considerar que esses são os mais prejudicados em termos do acesso regular aos recursos 
hídricos. Um exemplo prático do que é proposto para nova proposta de cobrança  relativa ao  
uso dos recursos hídricos pode ser assim sinteticamente observado em termos de Brasil: 
Na maior parte do Brasil, há uma tarifa baixa referente à primeira faixa de consumo ou uma 
taxa mínima aplicada a todas as conexões domésticas – e às vezes também a conexões 
comerciais e institucionais – beneficiando muitos consumidores que não necessitam de 
subsídios e reduzindo os recursos disponíveis para atender os que de fato precisam. Esse 
modelo desestimula a expansão dos serviços para áreas de baixa renda onde o consumo é 
muito pequeno. Seria mais conveniente criar uma tarifa verdadeiramente social (cobrindo 
minimamente os custos de operação e manutenção ) a ser aplicada apenas aos consumidores 
de baixa renda. Os demais usuários teriam de pagar pelo menos o custo total do serviço para 
toda água consumida, e alguns (ou até mesmo todos) pagariam mais do que o custo total de 
modo a cobrir o déficit gerado pela tarifa social. (BANCO MUNDIAL, 2003: 27) 
O fator problemático dessa nova proposta de cobrança pela água bruta é a dúvida sobre sua 
eficácia na nova conjuntura em que se anuncia como necessária à segurança hídrica mundial a 
criação de uma tarifa social como um meio para adequar a relação entre a oferta e a demanda 
hídrica humana em termos atuais e para as futuras gerações, bem como enquanto estratégia 
para a redução da pobreza em termos planetários. 
 A proposta elaborada pelo Banco Mundial, no Relatório Água, Redução da  Pobreza e 
Desenvolvimento Sustentável (2003)  de cobrança pelo uso da água bruta pode representar o 
delineamento de um mercado internacional de águas, orquestrado através de dispositivos 
facetados, que cumprem de maneira ‘competente’ o papel ideológico, ao aludir questões 
sociais e ambientais como argumentos para tornar possível o enquadramento neoliberal da 
água como uma das suas áreas de investimento.   
Na mesma direção do Banco Mundial, a ONU contribui para a disseminação da crença de que 
os  desdobramentos daquilo que foi pautado como prioritário para o setor de recursos hídricos 
no mundo só será possível de ser alcançado a partir da  gestão integrada dos recursos 
hídricos, baseada no reconhecimento da necessidade de se elaborar políticas públicas 
articuladas nos níveis nacional, regional e internacional, com o objetivo de superar a 
fragmentação e poder contar com a ação de instituições transparentes e com credibilidade em 
termos globais.  Vejamos como o cenário e as ações na área hídrica aparecem, por exemplo, 
em mais esse trecho da Declaração de Haia (2000):  
Nós, Ministros e Chefes de Nações, reconhecemos que este encontro e esta Declaração fazem 
parte de um processo mais abrangente, ligados a um grande espectro de iniciativas em todos 
os níveis. Reconhecemos o papel central que os governos desempenham na implementação 
de ações para enfrentar os desafios ligados à questão da água. Reconhecemos a necessidade 
de mudanças institucionais, tecnológicas e financeiras para superar as abordagens 
convencionais e, assim, enfrentar os desafios. As ações aqui mencionadas baseiam-se na 
gestão integrada de recursos hídricos, que inclui o planejamento e a gestão dos recursos 
hídricos e do solo. Isto leva em conta fatores sociais, econômicos e ambientais integrando a 
água de superfície, subterrânea e dos ecossistemas correspondentes. Especial atenção deve 
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ser dada às populações pobres, ao papel, habilidades e necessidades das mulheres e a áreas 
vulneráveis tais como países situados em pequenas ilhas, países confinados e áreas 
desertificados. A Gestão integrada de recursos hídricos depende da colaboração e do 
estabelecimento de parcerias em todos os níveis, desde os cidadãos até os organismos 
internacionais, baseados no compromisso político, e numa ampla conscientização social, sobre 
a necessidade da segurança hídrica e da gestão integrada dos recursos hídricos. Para obter a 
gestão integrada dos recursos hídricos, são necessárias políticas coerentes em nível nacional, 
regional e internacional para superar a fragmentação, e poder contar com instituições 
transparentes e com credibilidade em todos os níveis. (DECLARAÇÃO DE HAIA, 2000:3) 
Essa proposta de gestão integrada de recursos hídricos significa, na prática, a abertura dos 
diferentes países a um controle hídrico internacional, o qual, mediado por instituições como o 
Banco Mundial e a ONU, derrubaria os eventuais entraves à constituição do mercado 
internacional de águas, eliminando os entraves devidos à localização das decisões a eles 
referidos na esfera pública.   
A alusão à questão social e ambiental nos discursos sobre a iminente crise hídrica mundial, 
como colocada no trecho acima citado, funciona como apanágio dos interesses geopolíticos e 
econômicos implícitos à proposta da  gestão integrada de recursos hídricos, a qual significa em 
termos pragmáticos a abertura do controle público e nacional ao ritmo, à dinâmica do mercado 
internacional de águas. A padronização das políticas de gestão dos recursos hídricos 
formuladas em nível mundial pelas instituições citadas em muitos casos, atinge contextos 
sociais que não se encontram em situações de escassez hídrica, as quais, mesmo assim, são 
‘incentivados’ a adotar o modelo de referência hídrica  proposto pela Declaração de Haia, 
segundo a qual fora da precificacação e da gestão  integrada,  o caos hídrico estará posto para 
toda a humanidade. É importante destacar que a ênfase na proposta da precificação da água 
bruta e a conseqüente abertura das fronteiras e controles nacionais, passo sem o qual um 
mercado internacional de água não pode ser operacionalizado é mediatiza através da 
disseminação da crença de que as ações sustentáveis no campo dos recursos hídricos se 
voltam para os mais descapitalizados nas nações de todo o mundo.  
O discurso sobre a crise hídrica global  e a proposta de gestão racional via precificação, 
apresentados pelo Banco Mundial (BM), ancora sua disseminação na associação entre o 
aumento da oferta de recursos hídricos que decorreria da adoção internacional da gestão 
integrada da água e o combate à pobreza 
A Declaração de Haia (2000) anuncia como seu objetivo principal o de  assegurar meios de 
fornecer água boa para o século 21, a partir da ampla participação e discussão entre 
especialistas, usuários e representantes governamentais de várias regiões do mundo, 
apresentando como seus desafios principais os seguintes: 
a) Atingir a segurança hídrica como meio de  satisfazer as necessidades básicas e reconhecer 
que o acesso à água e ao saneamento em quantidade e qualidade  são necessidades 
humanas básicas essenciais à saúde e ao bem-estar do indivíduo;b) Assegurar a manutenção 
dos ecossistemas através da gestão sustentável dos recursos hídricos e gerenciá-los 
racionalmente;c) Assegurar uma administração competente que considere o envolvimento da 
população e os interesses de todos os atores  na gestão dos recursos hídricos; d) Valorar a 
água e  gerenciá-la como forma de se levar em conta o seu valor econômico, social,  
ambiental e cultural para todos os usos, objetivando avançar  na cobrança dos serviços, 
de modo a refletir o custo do fornecimento; e) Reconhecer que a  gestão integrada de 
recursos hídricos depende da colaboração e do estabelecimento de parcerias em todos os 
níveis, desde o dos cidadãos até os dos organismos internacionais, baseados no compromisso 
político, e numa ampla conscientização social, sobre a necessidade da segurança hídrica e da 
gestão integrada de recursos hídricos.  (DECLARAÇÃO DE HAIA, 2000:2-3 – negrito dos 
autores da comunicação) 
A idéia geral contida na Declaração de Haia (2000) no sentido de que seja efetivado um 
conjunto de diretrizes visando fazer com que uma possível crise mundial de recursos hídricos 
seja evitada, por meio da adoção de uma nova regulamentação para o setor hídrico, é 
confirmada também pelo Banco Mundial, que produz relatórios em que dissemina a crença na 
ineficiência do gerenciamento estatal dos recursos em vários países, inclusive no Brasil,,  
argumentando que aqui, a tensão hídrica é resultante principalmente de  dois fatores básicos: a 
ineficiência do Estado na condução de políticas públicas e as diversas implicações relativas às 
relações entre os grupos humanos e a natureza.  
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O discurso do Banco Mundial  sobre a crise hídrica faz recorrentes referências a uma 
‘preocupação em proteger  os descapitalizados economicamente’, apresentando como um dos 
resultados da adoção da gestão internacional integrada a melhoria do acesso daqueles aos 
recursos hídricos: 
A fim de assegurar que as companhias de saneamento das regiões mais pobres tenham 
acesso a linhas de crédito, e como parte de um enfoque mais integrado para reduzir a pobreza, 
o governo federal poderia estabelecer um escritório central com o propósito de facilitar a  
canalização dos fundos para uma série de iniciativas que beneficiaria diretamente as 
populações de baixa renda, sem criar incentivos perversos para os prestadores de serviços. 
Uma fonte potencial de recursos para os subsídios aos serviços de saneamento poderia ser o 
Fundo de combate à Pobreza. (BANCO MUNDIAL, 2003: 27) 
 O problema nessa argumentação é o caminho sugerido para fazer frente às desigualdades no 
acesso à água e aos serviços de saneamento básico.  Na visão do BM, a saída seria o governo 
brasileiro recorrer a empréstimos do Fundo de Combate à Pobreza, bem como a facilitação do 
crédito às companhias de saneamento das regiões Norte e Nordeste, o que supõe tudo menos 
uma mobilização para que o Estado garanta o que estabelece inclusive em sua constituição 
federal.  O discurso é montado apontando para a lógica mercadológica como solução.    
A ênfase na situação de baixa cidadania hídrica nos países subdesenvolvidos também é 
tematizada no Relatório do Desenvolvimento Humano da ONU (2006, p.3): 
(...) Esta privação pode ser medida por estatísticas, mas os números não mostram os rostos 
humanos dos milhões de pessoas a quem é negada a oportunidade de realizar o seu potencial. 
A água, a essência da vida e um direito humano básico, encontra-se no cerne de uma crise 
diária que afeta vários milhões das pessoas mais vulneráveis do mundo – uma crise que 
ameaça a vida e destrói os meios de subsistência a uma escala arrasadora. Ao contrário das 
guerras e das catástrofes naturais, a crise global da água não ocupa lugar de destaque nos 
títulos da imprensa. Também não galvaniza uma ação internacional concentrada. Tal como a 
fome, a privação do acesso à água é uma crise silenciosa suportada pelos pobres e tolerada 
por aqueles que dispõem dos recursos, da tecnologia e do poder político para acabar com ela. 
No entanto, esta é uma crise que está a bloquear o progresso humano, condenando uma 
considerável parte da humanidade a vidas de pobreza, vulnerabilidade e insegurança. Esta 
crise ceifa mais vidas por doença do que qualquer outro conflito armado. 
De modo semelhante ao observado nos trechos do relatório do BM acima citado, a ONU 
também apresenta como proposta de solução dos problemas de acesso à água pelas 
populações pobres do mundo, bem como para evitar a crise hídrica global, o caminho da 
precificação do recurso e da gestão integrada em nível internacional. 
A ONU (2006) considera ainda que, prevalecendo a conjuntura na qual o estado exerce um 
modelo de gestão centralizada na área dos recursos hídricos, por meio da qual os 
investimentos visando à universalização do acesso não conseguem avançar e os subsídios 
beneficiam os consumidores mais capitalizados, brevemente um quarto da população mundial 
viverá em lugares afetados pela escassez de água doce no planeta. Tal argumentação pode 
ser melhor entendida com a colocação abaixo apresentada, na qual a lógica das Parcerias 
Público-Privadas (PPP’s) deixa de representar uma possível ameaça à  universalização da 
água:   
O debate sobre a privatização desviou algumas vezes a atenção da questão mais urgente da 
reforma dos serviços públicos de abastecimento. Os fornecedores públicos dominam o 
abastecimento de água, respondendo por mais de 90% da água fornecida através de redes de 
abastecimento nos países em desenvolvimento. Muitos serviços de abastecimento 
carenciadas, numa combinação de ineficiência e desresponsabilização na gestão com 
desigualdade no financiamento e na fixação de preços. Mas alguns serviços públicos de 
abastecimento - Porto Alegre, no Brasil, é um exemplo notável – conseguiram tornar a água 
acessível a todos e a bom preço. Existem agora algumas oportunidades reais de aprender com 
os fracassos e construir com base nos sucessos. O critério para avaliar a política não deve ser 
público nem privado, mas de desempenho ou de mau desempenho relativamente às pessoas 
carenciadas. (RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ONU 2006:10) 
No entendimento da ONU, para que haja a implementação da proposta   de universalização do 
acesso à água, é necessário elevar o nível dos   investimentos destinados à área de recursos 
hídricos, o que representaria algo em torno de US$ 40 bilhões de dólares anuais, com a 
atribuição de US$ 2 bilhões suplementares à África Subsariana; e que a cobrança pelo acesso 
e uso estabelecida em Haia (2000) seja gradativamente implementada nos países que já 



 

992 
 

sancionaram a lei de recursos hídricos e naqueles que estão em vias de sancioná-la 
(RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO  HUMANO, ONU, 2006).   
Nesse cenário, o Banco Mundial, atestando que deve crescer o investimento na gestão hídrica, 
apresenta-se como a alternativa de captação de financiamento internacional para a aplicação 
no setor de recursos hídricos.  
Como o observado em relação a outros setores – alvos da privatização, orquestra-se um 
discurso em que se dissemina a idéia de incompetência estatal na gestão da atividade e depois 
se articula a abertura para o capital privado.  Vejamos como tal argumentação aparece no 
trecho abaixo citado: 
O Brasil investe mais de R$ 2 bilhões por ano em abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Ao que parece, entretanto, essas verbas, não são consistentemente direcionadas 
para ações que visem à melhoria dos serviços para populações de baixa renda ou ao aumento 
da eficiência na prestação dos serviços. Serão necessários investimentos da ordem de R$ 
44 bilhões no período 1999-2010 para atender a meta da universalização dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário proposta pelo governo. A captação dos 
recursos não é o principal desafio. Mais importante é como alocá-los e utilizá-los para promover 
a melhoria da eficiência da viabilidade financeira. (BANCO MUNDIAL, 2003:27) 
As questões colocadas durante a realização do segundo Fórum Mundial da Água em  Haia 
(2000) ecoam até o momento como símbolos  a serem absorvidos,  tendo destaque a proposta 
da adoção da nova proposta de cobrança (pelo uso da água bruta), apresentada comopor essa 
representar uma forma de se alcançar um cenário de equilíbrio no campo de acesso e uso aos 
recursos hídricos para a humanidade.  A crença da ONU é que o contexto da iminente crise 
hídrica requer ações eficientes que sejam capazes de retardá-lo:  
A urgência de alcançar o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio para a água e o saneamento 
nunca poderá ser exagerada. Mesmo que as metas sejam atingidas, continuarão a existir mais 
de 800 milhões de pessoas sem água e 1, 8 mil milhões sem saneamento em 2015. No 
entanto, apesar dos progressos, o mundo está a conseguir resultados aquém dos que são 
necessários, especialmente nos países mais pobres.  Para alterar este cenário, será 
necessária uma ação sustentada ao longo da próxima década, aliada a um corte decisivo com 
o atual modelo que privilegia a opção de deixar tudo como está. A data-alvo de 2015 é 
importante por razões práticas e simbólicas. Ao nível prático, recorda-nos que o tempo está a 
esgotar-se – e que o prazo para os investimentos e políticas necessários traduzirem resultados 
está a aproximar-se rapidamente. Ao nível simbólico, 2015 tem uma importância mais 
profunda. O  estado do mundo naquele ano constituirá um julgamento do estado atual de 
cooperação internacional. Será um reflexo da geração de líderes políticos que assinou o 
compromisso do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio e pronunciará o veredicto sobre o 
descumprimento ou a observância do compromisso. (ONU, 2006:4) 
Os símbolos da preocupação anunciada pela ONU, acima destacados, relacionam-se a uma  
necessidade de se estabelecer, em termos de discurso, uma política universal de recursos 
hídricos que convirja no sentido de considerar a água não mais como um bem disponível em 
abundância na natureza, mas sim, como um recurso natural finito e como um bem público 
dotado de valor econômico numa conjuntura internacional entendida como sendo de crescente 
escassez hídrica, motivada pelo desperdício e pelo crescimento populacional.   
Na visão da  ONU (2006), os dados da citação  acima apresentada, já dão indicativos de  que a 
situação requer cuidados  especiais, uma vez que há dúvidas de que os Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio serão alcançados. Um resumo daquilo que a ONU (2006) coloca 
como necessário a fim de se universalizar o acesso aos recursos hídricos num contexto em 
que há uma crescente escassez poderia ser assim apresentado:  
 (...) Entre as estratégias nucleares para ultrapassar as desigualdades nacionais no acesso à 
água contam-se: a) estabelecer metas claras para a diminuição da desigualdade enquanto 
parte integrante da estratégia nacional de redução da pobreza e do sistema de notificação do 
Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, incluindo a redução a metade das disparidades de 
cobertura entre ricos e pobres; b) estabelecer tarifas subsidiadas que ofereçam água 
suficiente para as necessidades básica gratuitas ou a taxas acessíveis, tal como na 
África do Sul; c) assegurar que nenhuma família tenha de despender mais de 3% do seu 
rendimento para satisfazer as suas necessidades de água; d) orientar os subsídios das 
ligações e da utilização de água para as famílias carenciadas, tal como se fez no Chile e 
na Colômbia; e) aumentar os investimentos no fornecimento de fontes públicas como 
estratégia transitória para disponibilizar água potável e a preços acessíveis às pessoas 
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carentes; f) promulgar legislação que legitime as pessoas obrigarem os fornecedores a 
prestarem contas; g) incorporar nos contratos de parceria público-privados indicadores de 
referência claros relativos à equidade na extensão do acesso a bom preço às famílias 
carenciadas; h) desenvolver sistemas de regulação que sejam eficazes e politicamente 
independentes, cujo alcance não se limite à rede de abastecimento público mas que abranja os 
fornecedores paralelos. (RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2006: 11) 
 Pelo que observamos do trecho acima e da análise dos relatórios do Banco Mundial para o 
setor de recursos hídricos, constatamos que há duas estratégias sendo sugeridas para fazer 
frente ao que é apresentada como a crescente escassez de recursos hídricos: aquela da 
cobrança pelo uso da água bruta, defendida pelo BM, a ser estabelecida na instância dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas; no outro caso, a que é apresentada no  Relatório do 
Desenvolvimento (2006) da ONU, na qual se sugere o processo de  privatização, articulado, 
inicialmente, por meio de  parcerias entre o Estado e a iniciativa privada  na área de recursos 
hídricos. 
 O Banco Mundial sempre reforça a idéia de que o processo de valoração representa o 
instrumento mais adequado a fim de fazer com que os diferentes consumidores [advertidos por 
mais uma valoração] passem a adotar um tipo de comportamento baseado no princípio do uso 
racional.  Embora apresente princípios de contradição, a argumentação do BM ganha uma 
ampla aceitabilidade no campo científico, inclusive, aquele que se faz representar no CBRHPB-
PB, que deixa de priorizar análises que façam a interseção entre a nova proposta de cobrança 
e o avanço da iniciativa privada no que tange ao processo de parcerias e financiamentos 
voltados para a implementação de projetos na área de recursos hídricos, tais como a 
construção de barragens,  açudes e canais de irrigação.  
Um dos destaques dessa pauta é a proposta de  consolidação da nova proposta de cobrança 
pelo uso da água bruta, ou seja, aquela que  é captada diretamente dos rios e que, segundo 
Macedo et al (2005) ainda não é paga pelos consumidores agrícolas,  industriais ou comerciais, 
os quais, a partir da aprovação da Lei 9.433, passarão a fazê-lo tão logo os comitês de bacias 
hidrográficas a ratifiquem e regulamentem.  
Para o BM, a resistência à nova proposta de cobrança e à possível adoção de vieses 
mercadológicos para implantação de um modelo de gestão inovador, tende a diminuir, à 
proporção em que a visão a respeito da ineficiência do estado vai sendo disseminada. A visão 
do  BM sobre essa nova proposta  de cobrança é  expressa da seguinte maneira: 
A cobrança pela água bruta traz à tona uma série de mudanças fundamentais e saudáveis, ao 
sinalizar ao usuário o valor econômico das águas e, assim, ajudar a promover seu uso mais 
racional; ao disponibilizar recursos financeiros de modo a assegurar a administração, operação 
e manutenção adequadas da infra-estrutura hídrica; e ao financiar (pelo menos parcialmente) o 
desenvolvimento e gerenciamento dos recursos hídricos. Embora tenham sido realizados 
muitos estudos em vários estados e em diversas bacias hidrográficas de modo a estimar o 
preço ótimo da água – aquele capaz de captar os valores econômicos dos diversos usos 
alternativos -, as duas iniciativas de maior êxito adotaram valores fixados com base em 
extensas negociações políticas com os principais usuários. A primeira teve lugar no Ceará, 
atualmente o único estado que cobra pela água bruta, e a segunda na bacia hidrográfica do 
Paraíba do Sul, onde a introdução da cobrança foi recentemente aprovada pelo comitê da 
bacia hidrográfica. O público em geral, no entanto, ainda considera o pagamento pela água 
bruta como mais um imposto governamental – fato que representa uma séria limitação política 
em épocas de incerteza econômica ou social. O desafio, agora, parece ser convencer os 
usuários de que a introdução da cobrança pela água bruta, o desenvolvimento de um sistema 
de alocação de direitos de uso da água, a aplicação de uma gestão participativa e 
descentralizada nas bacias e a implantação de marcos regulatórios e institucionais adequados 
aumentarão a confiabilidade dos sistemas hídricos. (BANCO MUNDIAL, 2003:23) 
Diante das expectativas de efeitos da introdução da nova proposta de cobrança pela água 
bruta no CBHRPB, nos cabe pensar acerca dos fundamentos da sua  significância e em  que 
medida os diferentes consumidores serão impactados com os novos valores a serem cobrados 
após a promulgação do decreto do governo estadual referente à cobrança da água na Paraíba. 
Com base nisso apresentamos aqui uma simulação enquanto uma estratégia de 
esclarecimento construída por Macedo et al (2005) que apresenta o processo de introdução da 
nova proposta de cobrança a partir da qual pudemos verificar a tendência em termos de 
penalidade aos diferentes consumidores. No entanto, uma constatação mais precisa sobre os 
impactos referentes à nova proposta de cobrança ocorrerá no momento em que a mesma, 
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deixar de funcionar em fase experimental, e passar a ser efetiva na  instância  dos comitês de 
bacias hidrográficas, inclusive no CBHRPB-PB. 
Para o referido autor (idem) o impacto na renda do usuário com a adoção da nova proposta de 
cobrança pelo uso da água bruta, cuja família seja de quatro pessoas, com renda familiar de 
um salário mínimo, representaria algo em torno de 0,4% de seus rendimentos mensais, isso 
tomando como base o valor referencial da cobrança de R$ 0,05/m³. Os domicílios que 
apresentam renda familiar cuja cifra é de quatro salários mínimos, o impacto da cobrança sobre 
a renda mensal seria de 0,1%.   
Já em relação ao impacto na estrutura tarifária da companhia de abastecimento,  o autor (idem) 
considera que aqueles consumidores que consomem um volume inferior a 10m³/mês, pagariam 
algo em torno de  cinqüenta centavos de reais a mais sobre a tarifa praticada pela CAGEPA. 
Em termos reais isso significa um acréscimo de 3,09 % no valor total da tarifa (água + esgoto). 
Para domicílios que têm um consumo acima de 10m³ por mês, por exemplo, um consumo de 
13m³, a tarifa total a ser paga é R$ 36,1/ mês. No instante, em que a nova cobrança relativa à 
água bruta  é introduzida, o acréscimo seria de R$ 0,65/mês, sendo que a tarifa total a ser paga 
será de R$ 36,66/mês. 
O impacto na conta de água do usuário urbano, para Macedo (2005), pode ser analisado 
tomando-se como exemplo uma família que, em 2005, recebia um salário mínimo de R$ 
300,00/mês, cujo consumo é inferior a 10m³ de água por mês. No referido caso, o valor total 
tarifado pela CAGEPA é igual a R$ 16,20,  representando um comprometimento em 5,40% da 
renda familiar com a conta de água. A partir do momento em que há a nova  cobrança pelo uso 
da água bruta de (R$0,05/m³), o valor total da conta de água será de R$ 16,70 representando 
[tarifa da água tratada+ tarifa de esgoto + cobrança pelo uso da água bruta). Assim, os gastos 
relativos à conta de água representarão 5,57% da renda familiar.  
Pelos dados apresentados acima, o acréscimo da nova cobrança nas contas dos consumidores 
residenciais não parece significativo, em termos financeiros.  O que, então, justificaria essa 
proposta?   
Os discursos sobre a ameaça de uma iminente escassez de água no mundo e de que  o 
investimento estatal é ineficiente para reverter o quadro de estresse hídrico planetário,  
constituem o  cenário  no qual a água  deixa de ser considerada um bem livre disponível na 
natureza e  se  transforma num bem de domínio público e recurso natural limitado, dotado de 
valor  econômico.   
É nesse novo cenário que os novos tratados internacionais que reconhecem agora a água  
como um bem  de domínio público,  dotado de valor econômico [e a proposta de cobrança da 
água bruta], são constituídos, sob a argumentação de que a nova precificação, se adotada em 
âmbito mundial, mesmo nas  realidades que não se enquadrem nas situações de escassez 
atual evitaria a iminente crise hídrica mundial (cf. PETRELLA, 2003).  
Um exemplo bem ilustrativo da tendência desses acordos é a Declaração de Haia (2000), na 
qual se reuniram grandes organizações de lobby comercial na área dos recursos hídricos, a 
exemplo  das  corporações Vivendi e Suez, resultando na formulação incisiva da ideologia da 
escassez hídrica mundial, a qual se desdobrou em alta pressão para muitos países adotarem 
uma reformulação na política hídrica, tal como aconteceu no Brasil.  
Nossa interpretação é de que devemos nos concentrar, ao analisar os discursos que delineiam 
a crise hídrica mundial, na parte oculta das estratégias sugeridas para seu enfrentamento.  Por 
exemplo, os bilhões de dólares necessários à universalização do acesso, segundo o BM e 
outras instituições multilaterais, só poderão ser assegurados pelo mercado internacional de 
capitais de acordo com o objetivo da lucratividade, induzindo a um princípio de racionalidade 
instrumental comum à lógica de qualquer tipo de mercado. 
 Nos documentos da conferência de Haia, bem como nos relatórios produzidos pelo BM, as 
transformações nas políticas de águas vinculam-se explicitamente ao acesso dos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento a investimentos e se referem à capacidade de 
produzir lucros, deixando implícita e velada a discussão acerca das maneiras pelas quais as 
principais empresas ou corporações de água poderiam se beneficiar com a abertura 
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mercadológica do acesso aos recursos (porque podem pagar pela água bruta) e a venda de 
água para os mercados mundiais116.   
A sociogênese da anunciada crise hídrica mundial apresenta uma  cronologia que  começa no 
início dos anos setenta do século XX, passa pela conferência de Haia (em 2000) - na qual a 
água deixa de ser definida como um bem livre disponível em abundância na natureza e se 
transforma num bem público dotado de valor econômico [com a sugestão da estratégia da nova 
proposta de cobrança] e se estabelece com o princípio da sustentabilidade hídrica como sendo 
algo imprescindível – e pelas modificações realizadas em termos nacionais em vários países 
do mundo nessa direção.   
O discurso sobre a crise hídrica mundial, em cuja iminência viveria a população mundial, tem 
como desdobramento central a defesa de que a água deve ser redefinida enquanto um bem de 
valor econômico, a ser oferecido no mercado para consumo sob os mecanismos comuns de 
oferta e demanda como qualquer outro.  Um dos pontos centrais a serem aqui destacados é o 
fato de que esse discurso da escassez não tematiza os inúmeros conflitos e as principais 
contradições responsáveis pelas tensões em torno do acesso aos recursos hídricos no Brasil e 
no mundo (cf. RIBEIRO, 2003).  
Indo na mesma lógica de Ribeiro (2003), questionando a argumentação sobre a escassez de 
recursos hídricos no mundo, Swingedouw (2004) considera o conjunto de suas proposições 
como sendo constituído por princípios ‘imaginários’ que não se adéquam à dinâmica do mundo 
real. E a forma como a referida lógica vem sendo disseminada se molda a partir de um prisma 
de crise que é controverso por não ser possível de se aplicar tanto à diversidade quanto às 
necessidades diferentes dos contextos sociais, podendo ocorrer singularmente, sem muita 
expressividade global.  
A constatação da imanência de um desastre ‘hidrossocioecológico’ tem uma utilidade no 
sentido de facilitar futuros investimentos no processo de expansão do fornecimento de água, 
alimentando o conjunto de requisitos estabelecidos pela lógica que propõe a mercantilização do 
referido recurso natural. Exemplos emblemáticos nessa direção, acontecem em Atenas, 
Guaiaquil ou Sevilha. E à proporção em que o preço  passa a ser entendido como o principal 
mecanismo para solucionar e gerenciar as situações de ‘escassez’, a construção discursiva da 
água como um  bem que é de natureza escassa, contribui em grande medida para legitimar as 
principais estratégias de mercantilização e de privatização, que  ocorrem de acordo com a 
vestimenta proposta pelo  mercado, como um pré-requisito a ser  introjetado  no corpo da 
burocracia estatal (cf. Swingedouw,2004). 
De acordo com Swingedouw (2004), à proporção em que somente a cobrança e a precificação  
são entendidas como capazes de regular a ‘escassez’, potencializa-se o conjunto de 
estratégias de mercantilização engendrando um imaginário favorável à privatização na esfera 
hídrica. Desse contexto forjam-se alianças escusas entre a iniciativa privada e setores do 
movimento ambientalista. O referido autor argumenta que a preocupação dos ambientalistas 
com a escassez de água é socialmente construída ou imaginada e vai sendo disseminada para 
toda a sociedade, contribuindo para que a mesma se coloque à disposição para se engajar, 
sem manifestar qualquer reação,  a fim de pagar mais, aceitando a máxima colocada pelos 
mecanismos de mercado como sinalizadores preferenciais, se não  os únicos disponíveis, para 
alocar socialmente o recurso anunciado como escasso.  
A tese dos ambientalistas, que coloca que a água é um bem escasso, o que a coloca numa 
condição de exploração cuidadosa, faz com que o setor privado e os governos em todas as 
escalas geográfica abracem o argumento da escassez, que termina funcionando como ideia útil 
e necessária à reprodução do capital. Fechando a referida argumentação é necessário 
entender que os princípios da economia de mercado requerem que a ideologia da escassez 
funcione midiaticamente para que os interesses de abertura do setor ao capital privado sejam 
assegurados (cf. SWYNGEDOUW, 2004).   
O BM,  a União Européia e companhias privadas celebram a disseminação e aceitação da idéia 
de “água” como um bem escasso, útil para o estabelecimento das condições para a 
constituição de mercados internacionais de águas públicas. Por esse caminho trilham as 

                                                      
 
 
116 Dentre os autores que reconhecem a instrumentalidade comercial da referida conferência, ver, por exemplo,  
Petrella (2003). 
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estratégias que retiram a atenção da natureza política da ‘escassez’, como ‘produzida’ social e 
politicamente, passando a priorizar o conjunto de soluções tecnológicas disponíveis.  
Para realizar uma discussão acerca dos mitos, valores e crenças mobilizados na versão 
segundo a qual viveríamos na iminência da escassez de recursos hídricos, partimos de 
perspectivas teóricas que examinam a proposta de gestão racional desses através do 
estabelecimento de uma nova institucionalidade, sobressaindo principalmente, o 
estabelecimento da cobrança e da outorga relativa aos usos múltiplos.  
A inquietação com a escassez aumenta quando começam a ser apresentadas previsões de 
falta d’água em países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos, a França, a Itália, dentre 
outros (cf. RIBEIRO, 2003). É essa cartografia, a que passam a se referir as previsões 
catastróficas sobre o acesso à água, que pode nos ajudar a entender o porquê da 
disseminação em nível mundial da preocupação com a gestão dos recursos hídricos na última 
década, a realização de diversos Fóruns Mundiais da Água e a definição de 2003 como Ano 
Internacional da Água. 
De acordo com as  discussões da ECO-92 e da  Conferência de Haia (2000), se os países 
centrais não promoverem alterações no estilo de vida de suas populações, o que parece cada 
vez mais difícil de ser alcançado, terão de conseguir água doce em outros países. Não é à toa 
que um dos temas que mais despertou atenção em Kyoto foi justamente o comércio da água 
doce, sendo os países como Brasil e outros da América do Sul e da África, os quais possuem e 
manterão excedente hídrico (o que não se verifica da mesma maneira em países europeus e 
nos Estados Unidos), alvos da atenção mundial (cf. RIBEIRO, 2003). 
Uma questão lateral que aparece com destaque no debate acima mencionado é a ausência de 
políticas públicas pontuais  no sentido de universalizar o abastecimento de água de boa 
qualidade, o que se reflete no fato de que mais de dois bilhões de pessoas não terem acesso à 
água potável e mais de três bilhões não terem acesso a serviços de saneamento básico no 
mundo (cf. RIBEIRO, 2003; UDAETA, 2005). 
Um dos principais limites do discurso apocalíptico em torno da escassez de água no mundo, 
anunciado pelos relatórios da Conferência de Haia (2000)  e do Banco Mundial Água, Redução 
da Pobreza e Desenvolvimento Sustentável (2003), é o fato de não  expor o problema da 
competição existente entre os diversos setores da atividade econômica pela água, a exemplo 
da indústria, da agricultura e do comércio, como sendo um dos principais fatores que geram 
situações de escassez hídrica, inevitáveis para alguns consumidores.   
 
CONCLUSÕES 
A discussão acerca da relação existente entre sociedade e natureza, tendo por base as teorias 
da ecologia política,  da capitalização da natureza e da ‘virtual water’, nos conduziram na  
focalização do que denominamos aqui de invenção  da crise hídrica mundial e das estratégias 
apresentadas para seu enfrentamento. Foi nossa intenção contribuir para o questionamento da  
naturalização das  argumentações, as quais centralizam as explicações acerca da anunciada  
problemática hídrico-ambiental nos âmbitos nacional e  mundial priorizando  os aspectos 
técnicos relativos à questão da água, deixando de lado às implicações  existentes em termos 
de arranjos sociais nos quais as formas de apropriação dos recursos naturais são moldadas. 
Assim, buscamos analisar as teses apocalípticas em relação à escassez de água, buscando 
compreender o que é anunciado como sendo verdadeiro  para todos no  contexto atual,  em 
que a água  assume o status legal de bem público, dotado de valor econômico, o que para nós 
implica numa mudança que aponta para transformações estruturais referidas à esfera dos 
recursos naturais em geral e aos hídricos em particular, relacionadas com a emergência  de um 
mercado internacional de águas públicas, e com um conjunto de articulações que pretendem 
abrir caminhos para a ingerência internacional na gestão dos recursos hídricos nacionalmente 
localizados. 
Em termos sintéticos, deparamo-nos com um consenso em torno da idéia de que (a) ‘vivemos 
na iminência de uma crise  hídrica  mundial e que se não fizermos a nossa parte, em breve 
assistiremos a guerras mundiais em torno do controle dos recursos hídricos planetários’; b) 
para enfrentar e evitar essa crise hídrica mencionada, dependemos exclusivamente da 
precificação do recurso, traduzida na adoção do instrumento de cobrança pelo uso da água 
bruta a ser moldada e gerenciada na instância dos Comitês de Bacias Hidrográficas (o que já 
foi referendado, em termos de Brasil, pela Lei 9.433/97). 
Na contramão do consenso acima resumido, argumentamos inicialmente, que,a anunciada 
crise hídrica mundial, é na verdade, uma construção social, baseada numa sintaxe que dilui as 
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diferenças existentes em termos de acesso e  de consumo dos recursos hídricos, tanto no que 
se refere ao uso individual quanto na produção de mercadorias, entre os diversos países e 
dentro desses, entre as classes de indivíduos.   
Essa planetarização da abordagem das questões relativas à apropriação dos recursos hídricos 
serve para estabelecer um imaginário que esconde os privilégios de nações e de grupos de 
indivíduos, desdobrando-se, inclusive na democratização do Trabalho Ecológico Internacional a 
ser realizado, das responsabilidades a serem eventualmente assumidas pelas diversas 
nações/economias no sentido de evitar a catástrofe hídrica mundial.  O estranho pressuposto 
que subjaz aos discursos sobre a crise hídrica mundial é o de que os que consomem e poluem 
mais a água do planeta têm responsabilidade igual aos que consomem e poluem menos.  
Um segundo ponto que decorre da nossa análise das relações entre política e apropriação da 
natureza, é o de que a nova proposta de cobrança pelo uso da água bruta, apresentada no 
bojo de um discurso de preocupação com a situação de escassez hídrica que atinge 
populações pobres dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como panacéia para a 
universalização do acesso e uso satisfatório à água, relaciona-se com o processo de 
enxugamento  do estado neoliberal, agora manifestando-se na área dos recursos hídricos.   Ao 
nosso ver, a eficiência daquilo que o BM coloca como prioritário para enfrentar as situações de 
escassez hídrica no mundo, teria como uma das conseqüências implícitas, a remoção de um 
obstáculo fundamental à instalação de uma lógica de mercado na área das águas, a saber, seu 
status de bem e serviço públicos.  
 A precificação da água significa sua entrada no mundo das mercadorias e abre caminho para a 
emergência do que chamamos aqui de mercado internacional de águas públicas que passa a 
fazer parte da agenda neoliberalizante cujo fortalecimento vai sendo estabelecido com a 
expansão do comércio  de água virtual, entendido segundo Ioris (2009), como sendo um 
mecanismo de equalização hidrológica que transfere desequilíbrios e carências sócio-naturais  
politicamente criados,  apresentando em si,  baixo poder de resolução dos problemas hídricos.  
Esse processo acontece junto com a instituição do BM enquanto instituição financiadora de 
projetos nacionais de gestão de recursos hídricos, numa conjuntura em que aumenta 
incessantemente o poder das grandes corporações internacionalizadas de comércio de água. 
A ideologia que dá lastro à disseminação dessa proposta de concepção da gestão internacional 
de recursos hídricos, a ser operacionalizada por meio da introdução da nova proposta de 
cobrança pelo uso da água bruta, teve sua gestação iniciada na Conferência de  Haia (2000), 
na Holanda, sendo ratificada posteriormente pela divulgação dos Relatórios Água, Pobreza e 
Desenvolvimento Sustentável, do Banco Mundial (2003) e Água para la escassez, da ONU 
(2006). Em termos de Brasil, materializa-se na aprovação da Lei 9.433/97 acoplada aos 
preceitos de gestão integrada, preconizada pelas  agências multilaterais, cujo  fundamento não 
ultrapassa o universo de uma resposta neoliberal, com concessões  democráticas restritas,  ao 
conjunto de contradições causadas pela dinâmica da  atividade econômica capitalista (cf. Ioris, 
2009)  
A anunciada crise hídrica mundial ‘existe’ enquanto uma produção de símbolos, discursos, 
crenças e mitos  que lhes dão sustentação, cujos vieses e nuances omitem pontos relevantes 
que contribuem para conformação de um modelo anunciado como sendo de  insustentabilidade 
hídrica, o qual contribui para uma abordagem que retira de pauta os aspectos sociais e 
políticos da estratificação do acesso e uso da água, em termos internacionais e nacionais, 
legitimando uma ordem que se apresenta como genérica em termos de escassez hídrica e que 
é praticamente incabível para contextos a exemplo do brasileiro, marcado pela abundância de 
recursos hídricos.   
Outro ponto que levantamos contra a corrente refere-se ao que é anunciado pelo Banco 
Mundial enquanto estratégias para a solução da crise hídrica mundial, em termos de inovação 
no campo da gestão dos recursos hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas. Discutindo e 
comparando exemplos desses comitês atualmente existentes no Brasil, indicamos algumas 
limitações dos mesmos, principalmente no que se refere ao item fundamental no ambiente da  
instância, a saber, a participação. Mesmo em relação ao que é apresentado como modelo 
nessa área,  
No que se refere ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apontamos  as suas 
facetas conservadoras e excludentes no que tange aos aspectos de gestão de recursos 
hídricos, na medida em que mantém completamente inalteradas as bases desiguais de tomada 
de decisão e alocação de recursos hídricos. 
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Outro ponto que também constatamos como nevrálgico neste trabalho, se refere à ineficiência 
em termos de produção de melhoria do acesso universal, devido à  maneira como o mesmo é 
proposto pelo Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas. Fazemos tal inferência 
porque os   dispositivos básicos que são anunciados como sendo resolutivos no sentido de 
equalizar o acesso à água de boa qualidade  não priorizam uma articulação de políticas 
públicas que sejam capazes de enfrentar  a estratificação no acesso e uso satisfatório aos 
recursos hídricos, pelo menos no caso do Brasil. 
A  nova proposta de cobrança da água bruta aprovada pela Lei 9.433/97 não é sinônimo de 
privatização das companhias estaduais  de água, mas não podemos desconsiderar que, para 
as corporações que desejam adquirir a concessão para gerir  companhias estaduais de 
abastecimento de água, a mesma representa um instrumento positivo através do qual as 
corporações internacionais estabelecem estratégias ditas racionais com o intuito de 
potencializar o setor a ser posteriormente alvo de disputa do capital.  
Passada mais de uma década da aprovação da proposta de cobrança pelo uso água bruta no 
Brasil, a constatação que fazemos  é a de que praticamente inexiste a materialização do 
projeto produzido  e reproduzido  pelo BM, no sentido de dinamizar um ambiente de gestão 
democrática nos comitês de bacias hidrográficas aqui observados. Ao contrário, o que tem 
prevalecido é a funcionalidade controversa das referidas instâncias, ‘responsáveis’ pela 
condução do novo modelo de gestão de recursos hídricos no Brasil.   
No que tange especificamente ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba – Paraíba – 
CBHRPB/PB, constatamos alguns limites no processo de participação, determinados pelas 
assimetrias em termos de capital cultural e simbólico entre os diversos membros da referida 
instância. 
Ainda constatamos que no CBHRPB/PB prevalece a heteronomia quanto aos posicionamentos 
tomados em torno da nova proposta de cobrança. Ou seja, no mesmo inexiste um 
questionamento quanto à gênese e à finalidade da nova proposta de cobrança, sendo essa 
instância marcada por uma aceitabilidade acrítica do que é enunciado no discurso sobre a 
precificação do recurso como melhor estratégia para a racionalização do uso e para a 
universalização do acesso aos recursos hídricos. 
 Diante do que vem sendo desenhado para a esfera dos recursos hídricos a partir da 
introdução da nova proposta de cobrança, constatamos que o elemento que vai sendo 
aperfeiçoado nessa nova conjuntura é aquele que se refere  à materialização dos instrumentos  
mercantis, construídos de maneira hábil por agências multilaterais e pelo BM, colocando como 
indispensável,  o conjunto das exigências de produção e consumo que satisfaça às 
necessidades do sistema capitalista,  enquanto estratégia discursiva que promete a 
preservação das  reservas hídricas mundiaos,  a fim de que atenda  a lógica sistêmica mais 
confortável ao mercado, cujo reprodução se dá quase que  automaticamente,  por meio da 
circulação de uma ideologia da crise e da precificação enquanto estratégia mais eficiente e 
racional para seu enfrentamento, através das  correias de transmissão, que, produzida no 
escritório das Agências Multilaterais, chega também à  instância dos Comitês de Bacias em 
geral e especificamente ao CBHRPB/PB. 
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RESUMO 
A energia tem sido o principal motor das economias e das sociedades. Quanto mais 
desenvolvidas são, maiores são também os consumos de energia. O século XX consagrou o 
petróleo como a fonte energética mais desejada, a mais consumida e a de maior variedade de 
aplicações. Outras alternativas têm vindo a assumir importância relativa a nível mundial mas 
nenhuma parece ter a versatilidade do petróleo nem ser capaz de constituir-se como 
verdadeira alternativa. Os consumos mundiais de energia não pararam de crescer e as 
previsões para as próximas décadas apontam no mesmo sentido.  
As últimas quatro décadas revelaram também o “reverso da medalha”; grandes mercados 
abastecedores instáveis, vulnerabilidade e excessiva dependência energética externa da 
generalidade das economias mais consumidoras de energia, crises económicas e sociais, 
aparecimento de novos grandes consumidores, tendência crescente do preço da energia e do 
petróleo em particular, “mix energético” falhado e, mais recentemente, a aposta num “mix 
sustentável” que ainda está a dar os primeiros passos mas parece poder vir a ser a opção mais 
adequada e, ambientalmente, a mais desejada. 
Vivemos tempos de incerteza e preocupação. Precisamos de dar resposta a grandes desafios 
mundiais. O “dilema energético”, a crise alimentar e as alterações climáticas são apenas alguns 
deles. Nesta comunicação propomo-nos reflectir sobre energia, à escala mundial, europeia e 
nacional. 
Palavras-chave: energia; crise energética; petróleo 
 
1. PORMENORES DE UMA LONGA “HISTÓRIA” 
Ao longo do século XX, o desenvolvimento das economias e das sociedades deveu-se, em 
grande parte, à descoberta de um recurso energético “milagroso”, vulgarmente designado por 
petróleo (crude ou petróleo bruto), constituído por uma mistura complexa de hidrocarbonetos 
saturados e não saturados, cíclicos e acíclicos (nafténicos, parafínicos, aromáticos e 
etilénicos), além de várias outras substâncias, nomeadamente azoto, enxofre e oxigénio.  
Descoberto por volta de 1860, em apenas 20 anos constituiu-se como verdadeira alternativa ao 
carvão, que até aí era o recurso mais utilizado. Além de ser um combustível limpo 
(comparativamente àquele), fácil de extrair, de transportar e de utilizar, aliava uma série de 
características únicas, nomeadamente uma maior energia específica e uma multiplicidade de 
aplicações, tanto nos transportes como na indústria, nos serviços ou nas aplicações 
domésticas. Como se isso não bastasse, em apenas um quarto de século, tornou-se também 
uma matéria-prima preciosa que passou a fazer parte da composição de uma vasta gama de 
produtos manufacturados, onde se incluem por exemplo, os plásticos, as borrachas sintéticas, 
as tintas, os corantes, os detergentes, os adubos, o vestuário e até medicamentos. Segundo 
Barry Commoner [1] “estima-se, actualmente, em mais de 80 000 o número de produtos 
resultantes da indústria do petróleo”. 
As mais valias do petróleo bruto tornaram-no assim num recurso cada vez mais procurado e 
utilizado mas excessivamente desvalorizado. Até aos primeiros anos da década de 70 do 
século XX o preço manteve-se “quase” inalterável e, salvo raríssimas excepções, sempre 
abaixo dos 20$/b (dólares por barril - preços de 2008). Um cartel de sete grandes companhias 
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mundiais117 dominou por muito tempo o mercado do petróleo, subvertendo as regras de 
mercado, enriquecendo à custa de uns quantos países produtores e garantindo o 
abastecimento a preços baixos.  
Contrariando esta hegemonia, a Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP)118, 
criada em 1960, teve também uma significativa acção no controle dos preços no mercado 
mundial, mas a sua importância decaiu significativamente nas últimas décadas, tendo, 
actualmente, pouca influência na regulação dos mercados internacionais de crude. 
Os países em geral, mas principalmente os mais desenvolvidos, prosperaram assim à custa de 
petróleo abundante e barato, sem reflectirem sobre o que seria das suas economias se 
porventura os abastecimentos fossem interrompidos. 
O embargo árabe de petróleo imposto pelos países produtores em consequência da guerra de 
Yom Kippur (1973/74) e do apoio dos EUA e dos países ocidentais a Israel, com a consequente 
subida dos preços do crude (400% em apenas seis meses), vieram dar o primeiro sinal de 
alerta119, mas foi no final da década de 70, em consequência da Revolução Iraniana – queda 
do ex-Xá do Irão, Reza Pahlavi – (Novembro de 1978 a Junho de 1979) primeiro, e da guerra 
Irão-Iraque (Setembro de 1980) depois, com o crude a atingir valores próximo dos 70$/b nos 
mercados mundiais que, literalmente, o mundo acordou para o verdadeiro problema da 
excessiva dependência do petróleo e da vulnerabilidade das economias face aos países 
produtores e à sua crescente instabilidade política e social. Ainda assim, a principal economia 
mundial, a americana, pouco se ressentiu da subida do preço do petróleo devido ao controlo 
dos preços da produção interna, o que, contrariando a recessão, veio a agravar ainda mais o já 
excessivo consumo interno de petróleo que corresponde actualmente a cerca de ¼ do 
consumo mundial; cerca de 20 milhões de barris/dia. 
Conscientes da excessiva dependência do petróleo e da vulnerabilidade face aos países 
fornecedores, os países consumidores desenvolveram diversos esforços para contrariar essa 
situação. Por um lado diversificando as fontes de abastecimento; por outro, tentando reduzir a 
proporção de petróleo consumido.  
O gás natural, outra mistura de hidrocarbonetos gasosos saturados (metano, etano, propano e 
butano) e às vezes também líquidos (pentano e hexano), menos abundante na natureza mas já 
utilizado desde o início do século XX, foi substituindo o petróleo e o carvão em algumas 
aplicações (industrial, produção de electricidade e transportes), tendo actualmente uma 
importância considerável (21% da energia primária). Apesar de ser uma fonte energética limpa, 
de cuja combustão apenas se produzem água e anidrido carbónico (ausência de resíduos), e 
utilizada há mais de um século como fonte de energia, nunca se constituiu nem constituirá 
como verdadeira alternativa ao petróleo nas suas múltiplas aplicações energéticas, porque as 
suas características específicas não o permitem. A sua maior desvantagem resulta do facto de 
ser gasoso, mais difícil de transportar e exigindo estações de liquefacção por via do 
arrefecimento e da regasificação, sob pena de se transportar apenas um milésimo da energia 
por unidade de volume, comparativamente ao petróleo. Entre os principais produtores de gás 
natural contam-se o Médio Oriente (Irão principalmente), a Rússia e o Mar Cáspio, estes 
últimos muito importantes pela proximidade ao mercado Europeu fortemente deficitário em 
energia e já dele muito dependente. 
A energia nuclear de fissão é outra fonte de energia de grande importância mundial120, que se 
desenvolveu nos últimos cinquenta anos. Seis grandes acidentes121 marcaram a história da 

                                                      
 
 
117 Conhecido por “As Sete Irmãs”, que incluíam a Exxon, a BP (Brithis Petroleum), a Shell, a Gulf (as quatro grandes), 
a SoCal, a Texaco e a Móbil; estas companhias chegaram a deter a quase totalidade do comércio mundial de crude 
(98,3%) em 1950 e dez anos mais tarde concentravam ainda mais de ¾ desse mercado (76%). 
118 Constituída inicialmente pela Arábia Saudita, Irão, Iraque, Kuwait, e Venezuela, a que se vieram juntar também o 
Qatar, Indonésia, Líbia, Emirados árabes Unidos, Argélia e Nigéria até 1971. Desde então, entraram também para a 
organização o Equador (1973), o Gabão (1975) e Angola (2007). Depois da saída do Gabão em 1995 e da suspensão 
do Equador, entre 1992 e 2007, a Indonésia é o único país que tem suspensa a sua adesão à organização (desde Dez. 
2008). A OPEP tem actualmente 12 membros. 
119 A quebra da produção líquida de crude foi de quatro milhões de barris por dia até Março de 1974 (cerca de 7% da 
produção mundial). Os Países árabes reduziram a produção em cinco milhões de barris /dia, mas outros países 
produtores compensaram parte dessa perda aumentando a produção em um milhão de barris /dia. 
120 Fornecendo 16% da electricidade mundial e 5,8% do total mundial de energia primária (contra 33% do petróleo, 27% 
do carvão e 21% do gás natural). 
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produção de electricidade por via nuclear, antes do último acidente na central de Fukushma 
Daiichi (Japão) no passado mês de Março, mas, apesar de todos os contratempos, o nuclear 
continuou a explorar-se e a crescer.  
Em 2010, 48 países tinham centrais nucleares (mais quatro do que no ano anterior), 445 
reactores estavam em funcionamento e 123 haviam já sido planeados; destes, 52 estavam em 
fase de construção em 14 países, sendo na China (21), na Federação Russa (8), na Coreia do 
Sul (6) e na Índia (4) onde mais se investe nesta modalidade energética122. Mais de ¾ de toda 
a electricidade produzida em França e mais de metade da produzida na Lituânia, na Eslováquia 
e na Bélgica é de origem nuclear, apesar dos EUA serem o país com maior número de 
reactores (109), contra 59 na França e 53 no Japão.  
As denominadas energias renováveis, que incluem a hídrica, a eólica, a solar, a geotérmica, a 
biomassa, as ondas, entre várias outras, têm sido a grande aposta das últimas décadas, 
principalmente nos países da União Europeia, onde as preocupações ambientais e o 
cumprimento de objectivos têm incentivado o seu crescimento. A eólica e a solar foram as 
modalidades com maior aposta e crescimento, mas testam-se novos modelos e melhoram-se 
as tecnologias também em vários outros domínios, nomeadamente na energia das ondas e das 
marés.  
Apesar das diferenças entre países, na Europa a 27 as energias renováveis são já 
responsáveis por 9,4% do consumo interno de energia123 que, em apenas um ano (entre 2008 
e 2009) registou um acréscimo de 5%, o equivalente a 156 milhões de toneladas equivalentes 
de petróleo. O contributo das renováveis no consumo bruto de electricidade é também já 
superior a 18,5% e a nova meta é atingir os 20% em 2020124. Estes valores, que colocam a 
Europa na liderança das energias renováveis, são o resultado de uma forte aposta da União 
Europeia nas energias renováveis, mas há ainda um longo caminho a percorrer para tentar 
resolver dois graves problemas que a Europa enfrenta: a dependência energética externa125 
(que previsivelmente continuará a aumentar) e o desafio ambiental. 
 
2. ENERGIA CADA VEZ MAIS CARA 
A mensagem unânime dos mais reputados especialistas nacionais e internacionais em energia 
é muito simples: o tempo da energia barata acabou. As bruscas subidas do preço do petróleo 
com o primeiro e segundo choques petrolíferos resultaram de uma quebra propositada na 
produção de crude; uma vez retomados os níveis de produção, os preços rapidamente 
voltaram para valores próximos dos anteriores. A situação actual é radicalmente diferente. 
Furacões (ex: Catrina em 2005), acidentes graves (ex: explosão da plataforma petrolífera no 
Golfo do México), instabilidade política e social e conflitos armados em países produtores 
(Médio Oriente, Venezuela, Norte de África), entre outros, têm sido responsáveis por quebras 
significativas na produção e na refinação de crude com fortes impactos nos mercados 
internacionais, mas as principais razões da alta de preços do crude são outras e, desta vez, 
estão do lado dos consumidores. 
Em primeiro lugar a procura crescente de energia primária e de petróleo em particular (Quadro 
1). Em 1970 o mundo consumia 45 mb/d (milhões de barris por dia) de petróleo, mas vinte 
anos depois era já de 67 mb/d e na viragem do século quase 77 mb/d; actualmente esse 
número ascende já a 88 mb/d e, em 2035, serão 99 mb/d, de acordo com as últimas 
estimativas da Agência Internacional de Energia.  
 

Tabela 1: Evolução dos consumos mundiais de energia (1970 a 2009) [2] 

                                                                                                                                                            
 
 
121 Dezembro de 1952, central de Chalk River (Canadá); Outubro de 1957, central de Windscale (Reino Unido); 
Outubro de 1969, central de Saint-Lourent (França); Março de 1979, central de Three Mile Island (EUA); Março de 
1980, central de Saint-Lourent (França) e Abril de 1986, central Lenine, Chernobyl (Ucrânia) o mais grave acidente de 
sempre. 
122 Outros países com reactores em construção são a Bulgária, a Eslováquia e a Ucrânia (com 2 reactores cada), a 
Argentina, a Finlândia, a França, o Irão, o Japão, o Paquistão e os Estados Unidos (com um reactor cada). 
123 Ainda assim abaixo dos 12% previstos no Livro Branco. 
124 Cinco países (Alemanha, Eslovénia, Irlanda e Holanda) já atingiram essa meta. 
125 Principalmente de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, este último proveniente principalmente da Rússia. 
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 Energia primária 
(Milhões de 
Tep)126 

Petróleo 
(Milhares de 
barris) 

Carvão 
(Milhões de 
Tep) 

Gás Natural 
(Biliões de 
m3) 

Nuclear 
(Milhões de 
Tep) 

1970 4 957,5 45 707 352,4 986,8 17,5 
1980 6 618,6 61 569 494,0 1 437,1 161,0 
1990 8 096,5 66 693 2 234,0 1 96,0 453,1 
2000 9 259,6 76 428 2 337,6 2410,8 584,3 
2009 11 164,3 84 077 3 278,3 2 940,4 610,5 

 
Nas últimas duas décadas, um dos grandes responsáveis pelo acréscimo da procura e do 
consumo mundial de energia, tem sido a China. No ano 2000 consumia metade da energia dos 
EUA mas, em apenas oito anos, o consumo cresceu quatro vezes mais do que na década 
anterior, ultrapassando o Japão (2º consumidor) em 2003 e os EUA, maior consumidor mundial 
de energia, em 2009. Esse acréscimo do consumo tem-se traduzido numa maior competição 
nos mercados mundiais em especial nos mercados de venda de crude com a consequente 
subida dos preços. Só na primeira década de século XX as importações de petróleo bruto 
chinesas aumentaram quatro vezes (de 5 para cerca de 20 mb/d), tendo sido responsáveis por 
36% do acréscimo da procura nesse período, bem acima da Índia, na segunda posição, com 
18%. 
Em segundo lugar, a perspectiva de continuação desse acréscimo de procura de energia, 
reflectindo o rápido crescimento da actividade económica, da produção industrial, da população 
e da urbanização nos países não pertencentes à OCDE, onde a Agência Internacional de 
Energia prevê se venha a registar 93% desse aumento, de acordo com o principal cenário 
admitido [3]. A China, com os seus mais de 1 300 milhões de habitantes e um consumo per 
capita relativamente baixo (1/3 da média do dos países da OCDE), continuará a liderar esse 
crescimento mas outros países como a Índia, por exemplo, devem ter também um peso 
significativo nesse acréscimo do consumo de energia. 
Em terceiro lugar, a perspectiva de que, embora o petróleo não vá desaparecer nas próximas 
décadas, estaremos próximo de atingir o pico máximo da capacidade de produção de petróleo 
convencional (cerca de 99 mb/d)127. A partir deste limite será necessário, cada vez mais, utilizar 
reservas de petróleo não convencional128, nomeadamente as areias petrolíferas canadianas, o 
petróleo extra-pesado da Venezuela e, em menor escala, carvão para líquidos, argilitos 
betuminosos ou os hidrocarbonetos do mar profundo, cuja extracção e refinação é 
necessariamente mais cara e poluente. De acordo com as previsões da Agência Internacional 
de Energia, em 2035, a produção de petróleo não convencional deverá atingir os 9,5 mb/d, que 
representarão cerca de 10% do petróleo consumido e quatro vezes mais o valor registado em 
2009 (2,3 mb/d). 
Por outro lado, os grandes países produtores, nomeadamente da Arábia Saudita (primeiro 
produtor mundial) têm cada vez menos capacidade para aumentar a sua produção. E embora 
tenham sido descobertas grandes jazidas de petróleo nas últimas décadas (Brasil e Golfo do 
México, por exemplo), será cada vez mais difícil descobrir grandes reservas de petróleo, 
mesmo com as possibilidades permitidas pelo avanço da tecnologia e o desconhecimento do 
provável potencial petrolífero africano do Golfo da Guiné. “Durante a década de 1960, o mundo 
consumia, anualmente, cerca de 6 mil milhões de barris, enquanto eram descobertos, em cada 
ano, entre 30 a 60 mil milhões de barris. Doravante, a razão está completamente invertida: 
consumimos mais de 30 mil milhões de barris por ano, quando as descobertas efectuadas a 
cada doze meses não vão além dos 4 mil milhões de barris” [4]. 
Em quarto lugar, limitações na capacidade de refinação de crude, resultante do desinteresse 
em construir novas refinarias que representam avultados investimentos e cujo retorno só é 
obtido após longos anos de laboração. O controlo da produção, maioritariamente nas mãos de 
companhias dos países produtores, a procura de alternativas ao petróleo e a instabilidade dos 

                                                      
 
 
126 Unidade de medida de energia correspondente a uma tonelada equivalente de petróleo. 
127 Alguns especialistas admitem que o pico de petróleo convencional já foi atingido em 2010. 
128 Pensa-se que os recursos de petróleo não convencional sejam várias vezes superiores aos recursos de petróleo 
convencional. 
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mercados, para referir apenas estes exemplos, tornaram a construção de refinarias uma opção 
demasiado arriscada.  
E a estas razões poderemos acrescentar várias outras que têm contribuído para que nunca 
mais tenhamos energia barata, tais como a relativa baixa capacidade de armazenamento face 
ao acréscimo do consumo, o baixo número de novas perfurações ou o número de plataformas 
activas a explorar petróleo que não tem acompanhado o aumento da procura. A própria 
prospecção é também cada vez mais cara: “nos anos 90, um “mega projecto” podia custar 
entre 500 milhões e mil milhões de dólares. Hoje, [2009] o preço de tabela varia entre os 5 mil 
milhões e 10 mil milhões de dólares” [5]. 
Seja como for, “o equilíbrio instável da oferta e da procura – moldado pelas questões 
económicas, políticas, tecnológicas, gostos do consumidor e todo o tipo de acidentes – irão 
continuar a influenciar os preços” (Idem), haja ou não maior regulação e transparência nos 
mercados financeiros onde o petróleo é transaccionado. 
 
3. ESCASSEZ OU ABUNDÂNCIA DE ENERGIA 
A importância do petróleo no conjunto das fontes energéticas é tal que muitas vezes os termos 
“energia” e “petróleo” (petróleo bruto) se utilizam indistintamente, sobretudo quando o discurso 
se relaciona com a perspectiva da escassez de recursos. E é fácil perceber porquê se 
pensarmos que, “de todas as matérias-primas, o petróleo é aquela que acabará por ter a 
existência mais breve, quando nós pensávamos que a nossa prosperidade sem equivalente 
seria eterna. Nascida com o petróleo, essa prosperidade desaparecerá com ele” [6]. 
Para demonstrar a importância deste recurso, em 1979, Jean-Claude Balaceanu, perito do 
Instituto Francês do Petróleo, traçou um cenário inquietante escrevendo: “O que é a sociedade 
de consumo, senão o petróleo com fartura? Imaginemos, um instante, a França privada de 
hidrocarbonetos […]. Mais nada circula nas estradas. Aliás, já nem há estradas, por falta de 
alcatrão e de asfalto. (…). Não há aquecimento com combustível, ou por outras palavras, mais 
de metade das casas, dos escritórios, das escolas e dos hospitais condenados ao frio. A 
indústria está paralisada. A agricultura recua um século […]. Quase todas as matérias-primas e 
as fibras artificiais desapareceram. Já não há náilon, já não há esferográficas, já não há 
camisas, já não há roupas impermeáveis, nem lãs contra as traças, nem discos […]. Num 
escritório moderno, desde a alcatifa ao aparelho de telefone, desde o revestimento das paredes 
aos móveis metálicos pintados, desde os cestos às ventoinhas, tudo é de petróleo” [7]. 
Mas estará o petróleo a chegar ao fim ou acabará nas próximas quatro ou cinco décadas? Não.  
 
4. E O FUTURO? 
Como refere Éric LAURENT [8] “há décadas que se discute se será possível encontrar um 
substituto à altura do petróleo. O problema é que se tem feito pouco nesse sentido. E existem 
razões muito concretas para essa falta de acção: a ausência de vontade política aliada ao facto 
de o petróleo se ter tornado, ao longo das décadas, a matéria-prima ideal pelo seu baixo custo 
de extracção e transformação. Para além disso, é uma matéria-prima que permite utilizações 
múltiplas e um grande número de derivados (…). E o novo rumo da economia não ajuda: o 
fabrico de um simples chip de computador consome muita energia… Estamos realmente num 
beco sem saída”. 
Até 2035, a situação não se deverá alterar significativamente a fazer fé nas últimas previsões 
da Agência Internacional de Energia (IEA), referidas no seu último relatório anual World Energy 
Outlook 2010 [9]. De acordo com o Cenário Novas Políticas, admitido como mais provável, a 
procura de energia primária aumentará 36% entre 2008 e 2035, passando de 
aproximadamente 12 300 milhões de tep para 16 700 milhões de tep, à taxa média anual de 
1,2%, abaixo portanto dos 2% registados nos últimos 27 anos. Os países não pertencentes à 
OCDE serão responsáveis por mais de 90% do aumento da procura mundial, que se espera 
venha a ocorrer com todas as opções energéticas, com excepção do consumo de carvão e de 
petróleo que deverá diminuir nos países de OCDE mas, ainda assim, muito abaixo do 
acréscimo que se espera possa ocorrer nos países fora da OCDE, em particular na China 
(Figura 1). 
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Figura 1: Acréscimo previsto da procura de energia primária (2008-2035) [10]. 

 
O acréscimo da procura de gás natural será o mais significativo (+ 1,1 mil milhões de tep), mas 
a procura de carvão e de petróleo (mais 600 milhões de tep, apesar da quebra que se verificará 
nos países da OCDE), será quase tão grande como a que se espera venha a ocorrer na 
utilização da biomassa, nas renováveis e também na nuclear129.  
O petróleo continuará assim a ser o combustível mais utilizado como fonte de energia primária, 
mas a sua quota-parte deverá decrescer dos 33% registados em 2008 para apenas 28% em 
2035, embora essa proporção represente um acréscimo de cerca de 15 mb/d relativamente ao 
consumo de 2009. Mas, de acordo com a Agência Internacional de Energia, o maior acréscimo 
deverá registar-se no consumo de electricidade que, até 2030, se prevê seja duas vezes mais 
elevado do que consumo de petróleo e de gás natural. E, neste domínio, o incremento e a 
“banalização” das energias renováveis, ambientalmente sustentáveis e promovendo a 
segurança no abastecimento, poderão dar um significativo contributo.  
Prevê-se que as renováveis continuem em franco crescimento e que a Europa continue a 
liderar esse mercado130, apesar da crise que a tem afectado e do aumento que se espera 
venha também a ocorrer noutras áreas do globo, nomeadamente nos Estados Unidos da 
América e na China. Na Europa a 27 e até 2020, as fontes renováveis deverão crescer o 
equivalente a 20 milhões de tep e corresponder a 20% do consumo de energia final. A nível 
mundial, o equivalente a 600 milhões de toneladas de petróleo deverão ser produzidas a partir 
de fontes renováveis até 2035. E estamos apenas no começo da exploração de um imenso 
potencial de recursos renováveis. 
 
5. PORTUGAL: QUE PERSPECTIVAS? 
Todos conhecemos a excessiva dependência energética externa do País (entre 80% e 87% 
nos últimos vinte anos) e as consequências da vulnerabilidade da nossa economia131 às 
flutuações dos preços dos combustíveis fósseis que temos de importar na sua totalidade. E se 
o défice energético resultante da importação de petróleo (utilizado principalmente nos 
transportes) e de gás natural (para produção de electricidade) não tem variado muito em 
quantidade, o seu valor em euros tem subido em flecha. 
Não tendo, até hoje, sido possível extrair petróleo ou gás natural do subsolo (apesar das 
pesquisas em onshore e offshore) e com escassos e pobres recursos carboníferos, restavam a 
Portugal duas grandes alternativas: apostar no nuclear ou nas energias renováveis. A primeira 
opção foi várias vezes equacionada na segunda metade do século XX, mas as opções políticas 
recaíram sobre a segunda132. Note-se que a única finalidade das renováveis é produzir 

                                                      
 
 
129 Esta última previsão deverá agora ser revista após o trágico acidente na central de Fukushma Daiichi (Japão), em 
Março de 2011. 
130 Os objectivos estabelecidos na directiva de 2009 (atingir a quota de 23% até 2020), muito mais ambiciosos do que 
nas directivas anteriores a isso obrigam. 
131 O peso da factura energética na balança de transacções externa foi de 40,6% em 2008 e 29,8% em 2009. 
132 Actualmente já não faz sentido a opção nuclear porque o contributo das energias renováveis para a produção de 
electricidade já retirou margem para voltar a equacionar essa opção. 
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electricidade, representando, esta última, apenas 1/5 das necessidades do consumo total de 
energia do País. 
Com excepção da grande hídrica133, o grande desenvolvimento das fontes renováveis, iniciou-
se depois da publicação do Decreto-Lei nº189/88, que abriu a produção de electricidade aos 
privados (até aí monopólio da EDP134), permitindo inicialmente o aproveitamento de energia 
através de minihídricas e, mais tarde, da energia eólica e da solar fotovoltaica. Desde então, os 
incentivos às fontes renováveis prosseguiram com o apoio dos sucessivos governos, não só 
como forma de reduzir a nossa dependência energética externa mas também com o claro 
propósito de cumprir as metas estabelecidas pela União Europeia. 
A aposta nas renováveis foi, em si mesma, uma boa escolha mas daí resultaram desequilíbrios 
no mix energético nacional, nomeadamente nas centrais termoeléctricas de produção de 
electricidade que registaram uma exploração técnica e económica ineficiente. A grande aposta 
no incremento da energia eólica fez-se também em detrimento do aproveitamento de outras 
fontes renováveis, hídrica principalmente, que, em períodos de excesso de produção foi 
preterida.  
Portugal é um País pobre que sofre uma grave crise económica e financeira Simultaneamente, 
assistimos ao insustentável paradoxo da irracionalidade dos subsídios nas energias 
renováveis, como refere António Saraiva [11]: “Hoje subsidiamos a produção renovável de 
electricidade, subsidiamos a construção de barragens também para consumir o excesso de 
energia renovável à noite e subsidiamos as centrais termoeléctricas que queimam 
combustíveis fósseis, porque são necessárias caso falte o vento”. É portanto necessário alterar 
esta situação renegociando, se necessário, direitos adquiridos e fomentando o mercado da 
electricidade. 
Em 2010, o consumo bruto de energia eléctrica em Portugal (cerca de 55 TWh) dependeu 
maioritariamente de fontes renováveis (52%), cabendo 30% à hídrica135, 17% à eólica, 5% à 
biomassa e aos resíduos e, apenas 0,4% à fotovoltaica. 43% foi a participação dos 
combustíveis fósseis: 26% gás natural e 12% carvão; os restantes 5% tiveram de ser 
importados. Em consequência das várias crises, a taxa de crescimento médio anual foi de 
apenas 0,9% nos últimos cinco anos, bem abaixo dos 3,7% registados no período 1990-2010. 
Para as duas próximas décadas prevê-se uma taxa de crescimento anual de 2,2% e 2%, 
respectivamente. 
Em 2030, a produção anual deverá ser 51% superior à registada em 2010, atingindo os 79 
TWh e a potência instalada será 53% superior, chegando aos 28GW. As contribuições dos 
combustíveis fósseis e das fontes renováveis não deverão no entanto sofrer grandes 
alterações, 42% e 58%, respectivamente. Em síntese, “as fontes renováveis terão um papel 
fulcral a desempenhar no sistema eléctrico, mas nunca serão suficientes” [12]. Quanto à 
dependência do petróleo nos transportes tudo dependerá das políticas adoptadas e da 
expansão que, nomeadamente, os veículos eléctricos vieram a ter. O gás natural será 
dificilmente substituível e o carvão não deverá ser equacionado nas próximas décadas porque 
a “captura e armazenamento do dióxido de carbono não parece vir, em tempo útil, a constituir 
uma alternativa com que se possa contar” (idem, Ib.:33); além disso é um recurso importado. 
Em suma, excluindo as fontes renováveis, não temos recursos energéticos internos que 
possamos utilizar; pelo menos nas próximas décadas... 
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RESUMO 
A biomassa é actualmente um recurso energético de grande interesse em termos económicos, 
sociais e ambientais e é reconhecido que Trás-os-Montes apresenta condições favoráveis para 
a produção e utilização de biomassa em sistemas de conversão de energia. No entanto, uma 
avaliação rigorosa da importância deste recurso na região e das possibilidades que oferece 
para satisfação da procura energética actual ainda se encontra por realizar. Neste trabalho, 
com base numa análise da oferta de energia potencial da biomassa e da procura energética, 
são apresentadas propostas para a produção e utilização sustentável de biomassa para 
energia no Distrito de Bragança. A procura foi avaliada com base em dados actuais de 
consumo. A oferta foi avaliada com base: i) na produtividade e área florestal actuais, ii) na 
projecção do crescimento da produtividade e da área florestal a médio prazo, e iii) na instalação 
de culturas dedicadas de biomassa para energia. Verificou-se que a oferta de biomassa, e 
correspondente energia, é considerável no Distrito comparativamente com o consumo 
energético actual. Esta disponibilidade de biomassa permite equacionar a sua utilização directa 
para obtenção de calor de forma mais eficiente, o que poderá satisfazer completamente as 
necessidades energéticas dos sectores doméstico e indústria/comércio. Permite ainda 
perspectivar a sua utilização em sistemas de co-geração a diversas escalas com produção de 
electricidade para uso local ou venda.    
Palavras-chave: Biomassa lenhosa, Bragança, Energia, Gestão Sustentável dos Recursos 
Florestais 
 
 
INTRODUÇÃO 
A biomassa lenhosa é a fonte de energia renovável mais utilizada no mundo representando 
actualmente um total de 50EJ ou 10% do fornecimento de energia primária à escala global [i]. 
Apesar de constituir praticamente a única fonte de energia disponível ao longo da história da 
humanidade, a biomassa lenhosa perdeu importância ao longo do Século XX com o aumento 
da disponibilidade de combustíveis fósseis, de elevada acessibilidade, elevado conteúdo 
energético e baixo preço. A biomassa tem, no entanto, recebido atenção particular nos períodos 
de elevado preço do petróleo. Foi o que se verificou nos anos 70 com a primeira “crise do 
petróleo” e, mais recentemente, no inicio do século XXI, novamente por razões ligadas ao 
aumento do preço do petróleo, mas também, em grande medida, pelo peso que as questões 
ambientais associadas à produção, transporte e utilização dos combustíveis fósseis tiveram 
junto da opinião pública e dos mercados a partir dos anos 60.  
Têm vindo também a ser reconhecidas as vantagens da biomassa lenhosa relativamente a 
outras fontes de energia destacando-se as de apresentar um balanço de CO2 neutro, baixo 
risco de contaminação, permitirem auto-suficiência energética regional/nacional, promoverem o 
desenvolvimento socioeconómico a nível local, dessa forma contrariando o abandono da 
agricultura e do meio rural, entre outras. A existência de uma fonte abundante, barata e segura 
de energia como a biomassa lenhosa, deixa em aberto inúmeras possibilidades para a sua 
utilização e para o desenvolvimento de processos eficientes de aproveitamento da sua energia, 
sendo de prever o aumento do interesse por esta fonte de energia a curto prazo [2]. 
Actualmente, à escala global, a biomassa é utilizada sobretudo de forma directa, por 
combustão, para obtenção de calor, geralmente por populações com opções energéticas 
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limitadas, particularmente em sociedades em desenvolvimento. A tendência, no entanto, é para 
uma utilização mais generalizada e eficiente da energia da biomassa tanto em países 
industrializados como em países em desenvolvimento [ii]. É prática corrente em inúmeros 
países a utilização de biomassa para energia a nível industrial e doméstico. As utilizações 
industriais são habitualmente feitas com o propósito de produzir vapor, utilizado em processos 
industriais, e/ou na produção de electricidade. As centrais termoeléctricas são dedicadas  
a produção de energia eléctrica (geralmente vendida às redes nacionais de distribuição) 
podendo também produzir vapor com aproveitamento na indústria e para aquecimento. 
Cogeração, o processo de conversão simultânea de energia térmica em electricidade e vapor 
com base no aproveitamento do calor não utilizado no accionamento das turbinas de produção 
de electricidade, é apontado como uma solução mais eficiente de produção de energia a partir 
da biomassa. Em termos domésticos, utiliza-se geralmente a biomassa na forma de lenha em 
lareiras, fogões ou recuperadores de calor para aquecimento do ar e de águas sanitárias. Uma 
tendência recente ao nível do mercado da biomassa é a da transformação de biomassa em 
pellets domésticos e industriais de forma a aumentar o poder calorífico e a facilitar o transporte 
e armazenamento da biomassa.  
As políticas energéticas europeias consideram prioritária a utilização de fontes renováveis para 
produção de calor, electricidade e para os transportes. A biomassa produz actualmente cerca 
de 23% de toda a electricidade produzida na UE [iii]. Em alguns países da Europa a biomassa 
lenhosa tem um peso elevado na produção e consumo de energia final. São o caso da Letónia 
(24% da energia consumida proveniente da biomassa), Finlândia (21%), Suécia (19%), 
Dinamarca (15%) e Áustria (14%) [iv]. Em Portugal a biomassa contribui com 12% para a 
energia primária consumida, sendo a produção de calor uma das principais utilizações.   
Até muito recentemente Portugal dispunha de duas centrais termoeléctricas a biomassa, em 
Mortágua e Vila Velha do Rodão, com uma potência instalada de 9MW e 3MW, 
respectivamente. A Estratégia Nacional para a Energia de 2006 previa uma potência eléctrica 
instalada de 250MWe a partir da biomassa florestal até 2010-2011. Esta estratégia previa o 
estabelecimento de 15 novas centrais a biomassa previamente localizadas pelo Governo, com 
uma potência total de 100MVA e com duas tipologias: 2-6MVA e 10-12MVA. Estas centrais 
tinham como objectivo principal a redução do risco de incêndio pela remoção de combustíveis 
das florestas para aproveitamento energético. Das 15 centrais previstas entraram em 
funcionamento até ao momento as centrais de Belmonte e Sertã, com 2 e 3MW de potência 
instalada, respectivamente, existindo licenças para as centrais termoeléctricas de Cabeceiras 
de Basto (máximo de 12MW), Gondomar (13MW), Oleiros (9,3MW) e reforço da central de 
Mortágua, com 10MW, que vai permitir um aumento da potência instalada em 57MW [v]. Outras 
centrais fora deste programa e já em funcionamento incluem a central de Vila Velha de Ródão 
com uma potência de 12MW desde 2007. Outro conjunto importante de unidades térmicas e 
termoeléctricas industriais encontra-se associado a indústrias dos sectores da madeira e 
derivados, e da pasta e papel. 
Os maiores produtores de energia térmica a partir da conversão energética da biomassa em 
Portugal são as indústrias do sector da pasta e papel. O grupo Portucel Soporcel produziu em 
2009 1148GWh de energia eléctrica o que representou 2.5% da energia eléctrica produzida no 
país. Unidades do grupo Altri localizadas na Figueira da Foz (30MWe) e em Constância 
(12MWe) são igualmente produtores de electricidade destacados. Estes grupos garantem a 
generalidade da energia térmica utilizada nas suas unidades industriais vendendo a energia 
eléctrica à rede eléctrica nacional. 
A produção de pellets de biomassa sofreu uma evolução muito significativa nos anos mais 
recentes em Portugal. Unidades de grande dimensão foram instaladas na região centro 
encontrando-se entre as unidades com maior capacidade de produção da Europa para onde 
exportam de forma exclusiva a sua produção.  
A nova Estratégia Nacional para a Energia-ENE2020 (Publicada na Resolução do Conselho de 
Ministros N.º 29/2010, de 15 de Abril) preconiza o aumento do contributo da biomassa para a 
produção energética nacional a partir de um conjunto de medidas diversas. Uma dessas 
medidas diz respeito ao desenvolvimento de culturas dedicadas de rápido crescimento para as 
quais se estabelece a meta de 30% para o abastecimento de centrais termoeléctricas a 
biomassa até 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2010 de 3 de Novembro). Em 
Portugal, as culturas dedicadas de biomassa lenhosa existem apenas em regime experimental. 
A recente alteração do regime da Reserva Agrícola Nacional permite a instalação destas 
culturas em solos mais produtivos até então destinados apenas à agricultura. 
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Na região do Nordeste de Trás-os-Montes a utilização da biomassa para energia, embora parte 
do quotidiano das pessoas, encontra-se praticamente limitada ao aquecimento doméstico e 
alguma confecção de alimentos a partir da utilização de lenhas de carvalho, freixo ou azinheira, 
geralmente em lareiras. De acordo com a Matriz Energética do Nordeste, as lenhas 
representam 27% do consumo energético do Distrito de Bragança [vi]. O abate e 
comercialização de lenhas constitui, por essa razão, uma actividade importante na região, 
eventualmente a actividade florestal mais relevante no Nordeste, embora se desconheça o seu 
verdadeiro significado económico. 
O plano de implantação de 15 centrais termoeléctricas a biomassa previsto na Estratégia 
Nacional para a Energia de 2006, incluía uma central de 2-6MVA para o Distrito de Bragança, 
para a qual foi aberto concurso embora não tenham sido apresentadas quaisquer propostas. 
No distrito de Vila Real estavam inicialmente previstas 3 centrais sem que nenhuma tenha sido 
concretizada entretanto.  
O consumo energético do Distrito de Bragança, em termos de energia final, foi de 1,23 
tep/habitante  (180000 tep) em 2005, valor inferior à média nacional de 1,84 tep/hab [6]. Neste 
Distrito verificou-se na última década um crescimento do consumo energético de cerca de 33%, 
sobretudo à custa de um aumento de cerca de 100% na electricidade (apesar de uma 
regressão de 30% na gasolina) [6]. Os combustíveis fósseis representam 55% da energia 
consumida no distrito, principalmente para aquecimento e transportes. As lenhas representam 
27% do consumo energético. Outro dado importante é que 51% da energia é consumida à 
escala do edifício [6]. As emissões de CO2 no Distrito (incluindo a queima das lenhas) são de 
4,6 ton CO2 eq./habitante, relativamente inferiores ao valor médio nacional de 5,9 ton CO2 
eq./habitante. 
Apesar das vantagens, do interesse e dos incentivos relativamente à utilização da biomassa 
para produção de energia, raras são as abordagens feitas à escala regional com o intuito de 
avaliar as possibilidades perante os quadros de produção e consumo dominantes e em 
alteração. Neste trabalho pretendemos avaliar o potencial de produção de biomassa e de 
conversão e utilização de energia da biomassa lenhosa no Distrito de Bragança. Para tal 
procedemos a uma análise do padrão de consumo, por sectores económicos e por fontes de 
energia, e do padrão de produção presente e futuro. Tendo em consideração aspectos de 
sustentabilidade, apresentamos as principais orientações que, no nosso entender, melhor 
podem contribuir para uma conversão e utilização sustentáveis da energia da biomassa.  
 
MÉTODOS 
Área de estudo 
Considera-se como área de estudo deste trabalho o Distrito de Bragança situado no Nordeste 
de Portugal. A população total é de 140635 habitantes distribuídos pelos seus 12 municípios 
[vii] (Tabela 12). O clima é temperado com Verão seco e suave (Csb) a Norte do Distrito e 
temperado com Verão quente e seco (Csa) no Sul, nas áreas com influência directa do vale do 
Douro, de acordo com a classificação climática de Köppen. O uso do solo (Tabela 13) é 
repartido em proporções quase idênticas entre agricultura (35% da área), matos (34%) e 
floresta (29%) [viii].  

Tabela 12: População por município do Distrito de Bragança 
Município População 

Alfândega da Fé 5368

Bragança 34375

Carrazada de Ansiães 6744

Freixo de Espada à Cinta 3834

Macedo de Cavaleiros 16766

Miranda do Douro 7295

Mirandela 25458

Mogadouro 10289

Torre de Moncorvo 8829

Vila Flor 7432

Vimioso 4857

Vinhais 9388

Total (Distrito de Bragança) 140635  
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Fonte: INE, 2009 
 

Tabela 13: Usos do solo do Distrito de Bragança 

Uso do solo  (ha) (%)
Agricultura 230359 34.91
Matos 225039 34.10
Floresta 191462 29.02
Outros usos 9795 1.48
Águas interiores 3201 0.49
Total 659856

Área

 
Fonte: AFN, 2010  
 
Necessidades energéticas 
As necessidades energéticas da região foram estimadas a partir de uma série de dados 
estatísticos disponibilizados, ainda com carácter provisório, para o ano de 2009 pela Direcção 
Geral de Energia e Geologia (DGEG) (http://www.dgge.pt/) por concelho e sector de actividade 
económica. Em particular, foram usados os dados de consumo de energia eléctrica (em kWh), 
as vendas de produtos do petróleo no mercado interno em toneladas e ainda as vendas 
relativas ao gás natural (expressas em 103 Nm3). Relativamente ao consumo de lenha, cuja 
importância é muito significativa nesta região do país, recorreu-se à informação disponível na 
matriz energética elaborada para a região do Nordeste 21, para o ano de 2005 [6]. Apesar de o 
consumo e as vendas de combustíveis não corresponderem à mesma variável, considera-se 
que esta aproximação fornece estimativas de consumo suficientemente aceitáveis. 
Para a agregação das diferentes fontes de energia e, consequentemente, avaliação da 
contribuição relativa de cada uma delas no padrão de consumo energético em cada um dos 
municípios do Distrito de Bragança, todos os dados referentes aos consumos das diferentes 
fontes foram convertidos em Joule e em kWh. Os factores de conversão energética utilizados 
nesta análise encontram-se na Tabela 14. 
A análise dos consumos energéticos realizada para cada município do Distrito de Bragança foi 
ainda organizada em seis sectores de actividade (doméstico, agricultura, indústria e comércio, 
construção e obras públicas e transportes), tendo-se adoptado a mesma desagregação usada 
na matriz energética elaborada para o Nordeste 21 [6], de modo a poder estabelecer uma base 
de comparação.  

Tabela 14:Factores de conversão usados na análise energética. 
Produtos energéticos Unidade GJ

GPL (Butano, Propano e Gás Auto) ton 46,00
Gasolinas (aditivada, s/ chumbo e aviação) ton 44,00
Petróleos (iluminante e carburante) ton 43,75
Gasóleos (rodoviário e coloridos) ton 42,60
Fuelóleo ton 40,00
Lubrificantes ton 42,00
Asfaltos ton 39,00

Gás Natural 103 Nm3 38,60

Lenhas ton 10,47
Biodiesel ton 37,01
Outros (PCi médio) ton 14,49

Energia Eléctrica GWh 3600  
 
Energia potencial da biomassa 
Para a estimação do potencial energético da biomassa lenhosa do Distrito de Bragança 
recorreu-se à informação disponível no 5º Inventário Florestal Nacional – IFN5 [8], cujos 
trabalhos de campo decorreram em 2005 e 2006, nomeadamente a produtividade e as áreas 
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de ocupação florestal por município. Na ocupação florestal foram subtraídas as áreas ocupadas 
por sobreiro e azinheira, espécies cujo abate está actualmente condicionado por Lei. Para a 
produtividade (Acréscimo Médios Anuais) da biomassa de todas as espécies adoptou-se o 
valor de referência para o pinheiro bravo, 1.4 ton/ha/ano, estimado para a Região PROF do 
Nordeste [8]. Assume-se neste trabalho que a utilização de biomassa para energia na região 
deve seguir os princípios e práticas da gestão florestal sustentável. Uma das consequências 
práticas desse pressuposto é a utilização de recursos a taxas que garantam a continuidade da 
oferta actual. Por essa razão optou-se pelo Acréscimo Médio Anual como parâmetro de 
produtividade de referência, representando a quantidade de biomassa (peso seco) que, em 
média, anualmente é produzido nas florestas da região. Sendo um trabalho de âmbito genérico 
optou-se por não considerar aspectos mais específicos da produção florestal, nomeadamente a 
discriminação da produtividade por espécie, distribuição de idades, tipo de solo ou região bio-
climática. Na conversão energética assumiu-se um Poder Calorífico Inferior (PCI) de 18GJ por 
tonelada de biomassa seca, ressalvando-se, no entanto, que este valor energético varia com o 
tipo de biomassa [ix],[x].Os resultados são apresentados em termos de: i) energia calorífica 
(com base no poder calorífico inferior) potencialmente disponível na biomassa lenhosa e 
portanto armazenada na forma de energia química (em TJ), e ii) energia eléctrica que poderia 
ser produzida em centrais termoeléctricas (em GWh) considerando um rendimento de 22% e 
um número de horas de funcionamento igual a 7200. 
Uma vez que a presente análise pretende avaliar a contribuição da biomassa lenhosa para 
satisfação das necessidades energéticas da região sem um horizonte temporal definido, 
consideraram-se também cenários de produção por forma a explorar a possibilidade de 
aumento da produtividade florestal, que é na actualidade, relativamente baixa, bem como o 
processo de expansão das florestas quer naturalmente, quer por florestação de áreas 
abandonadas. Os cenários considerados foram os seguintes: 
Cenário 1 – Produtividade de 1.4 ton/ha/ano, acréscimo médio anual (AMA) correspondente ao 
estimado para o pinheiro bravo na Região PROF do Nordeste [8], para todas as espécies 
florestais. Área florestal igual à actual. Este cenário corresponde ao estado actual das florestas 
no Distrito e serve de situação de referência.  
Cenário 2 - Produtividade de 2 ton/ha/ano para todas as espécies florestais. Área florestal igual 
à actual. Corresponde a uma situação em que a produtividade é aumentada pela aplicação de 
práticas de gestão silvícola aos povoamentos existentes.  
Cenário 3 - Produtividade de 1.4 ton/ha/ano e expansão da área florestal actual em 7.5%. Este 
valor representa uma provável florestação das áreas abandonadas pela agricultura num 
horizonte temporal de 20 anos e tem por base as taxas de abandono da agricultura nos últimos 
26 anos nas freguesias de Montesinho e Deilão, Concelho de Bragança.  
Cenário 4 - Produtividade de 2 ton/ha/ano e expansão da área florestal actual em 15%. Este 
valor representa a provável florestação das áreas abandonadas pela agricultura (7.5%) e de 
parte das actuais áreas ocupadas por matos (34% da área do Distrito) num horizonte temporal 
de 20 anos. Corresponde ao melhor cenário em termos de oferta de biomassa lenhosa a partir 
de sistemas convencionais. 
Cenário 5 - Obtido pela adição das áreas potenciais de produção de biomassa a partir de 
culturas lenhosas dedicadas [xi] ao Cenário 4. Corresponde ao melhor cenário em termos de 
oferta de biomassa lenhosa. 
Em todos os cenários pressupõe-se a utilização exclusiva da biomassa produzida para fins 
energéticos. Não são feitas considerações de ordem económica na apreciação dos resultados, 
nomeadamente em relação a preços de fontes/formas de energia e preço da biomassa, preço 
da terra, custos de exploração ou outros. 
 
RESULTADOS 
Consumo  
Em 2009 o Distrito de Bragança apresentou um consumo total de 7226.2TJ de energia (Tabela 
15 e Tabela 16). Bragança foi o município com maior consumo (2233.4TJ) seguido por 
Mirandela (1346.9TJ). Mogadouro, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e Miranda do 
Douro apresentaram consumos anuais acima de 500TJ, sendo os consumos nos restantes 
municípios muito reduzidos (Tabela 16). 
A maior parcela da energia consumida no Distrito destinou-se ao sector doméstico (37%) 
seguido dos transportes (25%) e dos serviços (13%) (Tabela 15). A agricultura foi o sector com 
menores consumos (5.3%). Os municípios apresentaram perfis genericamente semelhantes 
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entre si (Tabela 16). Destacam-se, no entanto, pelos valores extremos registados, os casos de 
Freixo de Espada à Cinta, com 54% do consumo energético no sector doméstico, Miranda do 
Douro, Vila Flor e Vinhais, com consumos da ordem dos 10% na agricultura e Vimioso com o 
valor mais elevado de consumo na indústria e comércio (14.3%). Valores entre 16.5 e 17% da 
energia consumida foram registados em Alfandega da Fé, Freixo de Espada à Cinta e 
Bragança para o sector dos serviços, de 26% e 39% para a construção em Mogadouro e Torre 
de Moncorvo, respectivamente, e valores superiores a 30% no sector dos transportes em 
Mirandela e Alfandega da Fé. 
 

Tabela 15: Consumo de energia no Distrito de Bragança por sector de actividade económica. 

Agricultura Doméstico Indústria Serviços Construção Transportes
Electricidade 47.89 613.50 102.51 741.97 13.79 0.83 1520.49 21.0%

Gás (Butano + Propano) 0.38 176.32 12.61 57.08 1.12 1.32 248.84 3.4%
Gás natural 0.00 98.43 44.11 110.67 8.73 1.03 262.97 3.6%

Gasóleo 335.24 15.51 204.29 18.76 233.65 1379.93 2187.38 30.3%
Gasolina 0.00 0.00 12.61 0.00 5.93 306.71 325.25 4.5%

Outros (lubrificantes, fuel-óleo, …) 1.11 0.04 22.96 14.15 578.06 110.27 726.59 10.1%
Lenha 0.00 1759.21 195.47 0.00 0.00 0.00 1954.68 27.0%
Total 384.62 2663.01 594.55 942.62 841.29 1800.09 7226.19

Estrutura do consumo por sector 5.3% 36.9% 8.2% 13.0% 11.6% 24.9%

Sector (TJ)
Forma de energia Total

Estrutura do consumo 
por forma de energia

 
Fonte: DGEG, 2009 
 

Tabela 16: Consumo de energia final (em TJ e percentagem) por sector de actividade 
económica e por município do Distrito de Bragança 

Agricultura Doméstico Indústria Serviços Construção Transportes
Alfândega da Fé 2.41 (1.7) 65.17 (45.8) 6.77 (4.8) 24.16 (17) 0.49 (0.3) 43.4 (30.5) 142.39
Bragança 74 (3.3) 755.75 (33.8) 184.49 (8.3) 388.63 (17.4) 135.5 (6.1) 695.01 (31.1) 2233.38
Carrazada de Ansiães 21.1 (5.3) 148.95 (37.6) 27.57 (7) 36.29 (9.2) 92.14 (23.3) 69.99 (17.7) 396.04
Freixo de Espada à Cinta 7.23 (6.8) 57.26 (53.5) 5.19 (4.8) 17.95 (16.8) 0.01 (0) 19.34 (18.1) 106.96
Macedo de Cavaleiros 44.86 (7.3) 262.48 (42.9) 66.54 (10.9) 92.69 (15.1) 39.67 (6.5) 105.97 (17.3) 612.22
Miranda do Douro 55.29 (10.9) 180.08 (35.5) 57.3 (11.3) 64.2 (12.7) 53.89 (10.6) 96.61 (19) 507.36
Mirandela 60.9 (4.5) 480.18 (35.7) 116.66 (8.7) 134.08 (10) 113.14 (8.4) 441.91 (32.8) 1346.88
Mogadouro 41.31 (6.6) 227.71 (36.5) 32.21 (5.2) 54.88 (8.8) 163.4 (26.2) 104.38 (16.7) 623.88
Torre de Moncorvo 11.56 (1.9) 214.01 (34.5) 41.5 (6.7) 38.16 (6.2) 233.53 (37.7) 80.68 (13) 619.45
Vila Flor 27.9 (10.7) 102.02 (39) 20.37 (7.8) 37.34 (14.3) 6.89 (2.6) 66.76 (25.6) 261.27
Vimioso 12.11 (9.8) 58.74 (47.8) 17.6 (14.3) 16.03 (13) 0.15 (0.1) 18.36 (14.9) 123.00
Vinhais 25.96 (10.2) 110.66 (43.7) 18.36 (7.2) 38.21 (15.1) 2.48 (1) 57.69 (22.8) 253.36
Distrito de Bragança 384.62 (5.3) 2663.01 (36.9) 594.55 (8.2) 942.62 (13) 841.29 (11.6) 1800.09 (24.9) 7226.19

Município Total
TJ (%)
Sector 

 
Fonte: DGEG, 2009 
 
Relativamente à estrutura do consumo por fontes de energia, verificou-se que, em geral, o 
gasóleo foi a mais utilizada no Distrito de Bragança, representando 30% do consumo total, 
seguida pela lenha (27%) e a electricidade (21%) (Tabela 15 e Tabela 17). Gás (butano e 
propano), gás natural e gasolina foram as fontes menos consumidas, representando 3.4, 3.6 e 
4.5%, respectivamente, do consumo energético total (Tabela 15 e Tabela 17).  
A gasolina foi utilizada quase exclusivamente no sector dos transportes (Tabela 15). O gasóleo 
foi gasto principalmente nos transportes (63%) e na agricultura (15%). A electricidade foi gasta 
de forma quase exclusiva pelos sectores doméstico (40%) e dos serviços (49%). O gás natural, 
apesar de aplicável apenas ao município de Bragança seguiu um padrão semelhante embora 
se destaque utilização significativa na indústria e comércio (17%). As “outras” fontes de energia 
foram importantes no sector da construção, particularmente em Torre de Moncorvo (Tabela 16). 
A lenha teve utilização exclusivamente no sector doméstico (90%) e indústria (10%) (Tabela 
15). 
Noutra perspectiva, a agricultura consumiu principalmente energia na forma de gasóleo (87%) 
enquanto o sector doméstico consumiu principalmente lenha (66%) e electricidade (23%) 
(Tabela 4). A indústria e comércio consumiu principalmente gasóleo (34%), lenha (33%) e 
electricidade (17%), os serviços consumiram electricidade (79%) e gás natural (12%), a 
construção consumiu energia proveniente da tipologia “outros” (69%) e gasóleo (28%), e os 
transportes consumiram gasóleo (77%) e gasolina (17%) (Tabela 4). 
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Tabela 17: Consumo de energia final (em TJ e percentagem) por fonte/forma de energia e por 
município do Distrito de Bragança. 

Electricidade Gás Gás natural Gasóleo Gasolina Outros Lenha Total  
Alfândega da Fé 44.7 (31.4) 4.5 (3.2) 0 (0) 32.5 (22.8) 13.69 (9.6) 0 (0) 46.99 (33) 142.39
Bragança 440.44 (19.7) 62.01 (2.8) 262.97 (11.8) 659.93 (29.5) 114.2 (5.1) 202.48 (9.1) 491.34 (22) 2233.38
Carrazada de Ansiães 57.53 (14.5) 15.44 (3.9) 0 (0) 99.53 (25.1) 19.63 (5) 73.22 (18.5) 130.69 (33) 396.04
Freixo de Espada à Cinta 37.59 (35.1) 11.38 (10.6) 0 (0) 20.8 (19.5) 1.73 (1.6) 0.16 (0.1) 35.3 (33) 106.96
Macedo de Cavaleiros 171.79 (28.1) 23.66 (3.9) 0 (0) 180.71 (29.5) 15.96 (2.6) 42.56 (7) 177.54 (29) 612.22
Miranda do Douro 108.38 (21.4) 15.77 (3.1) 0 (0) 218.62 (43.1) 16.41 (3.2) 1.04 (0.2) 147.14 (29) 507.36
Mirandela 270.12 (20.1) 67.17 (5) 0 (0) 443.52 (32.9) 82.37 (6.1) 133.52 (9.9) 350.19 (26) 1346.88
Mogadouro 109.42 (17.5) 15.9 (2.5) 0 (0) 172.47 (27.6) 17.21 (2.8) 115.48 (18.5) 193.4 (31) 623.88
Torre de Moncorvo 79.8 (12.9) 3.1 (0.5) 0 (0) 171.23 (27.6) 15.63 (2.5) 157.66 (25.5) 192.03 (31) 619.45
Vila Flor 78.08 (29.9) 12.44 (4.8) 0 (0) 82.29 (31.5) 10.03 (3.8) 0.05 (0) 78.38 (30) 261.27
Vimioso 45.44 (36.9) 6.25 (5.1) 0 (0) 31.96 (26) 3.68 (3) 0 (0) 35.67 (29) 123.00
Vinhais 77.2 (30.5) 11.2 (4.4) 0 (0) 73.83 (29.1) 14.72 (5.8) 0.4 (0.2) 76.01 (30) 253.36
Distrito de Bragança 1520.49 (21.0) 248.84 (3.4) 262.97 (3.6) 2187.38 (30.3) 325.25 (4.5) 726.59 (10.1) 1954.68 (27.1) 7226.19

Município
TJ (%)

Forma de energia

 
Fonte: DGEG, 2009 
 
Vimioso e Freixo de Espada à Cinta foram os municípios que consumiram percentualmente 
mais electricidade e Torre de Moncorvo o que consumiu menos (Tabela 17). O gás natural, 
disponível apenas em Bragança, contribuiu para 11.8% da energia utilizada neste concelho. 
Todos os concelhos consumiram uma proporção muito substancial de energia a partir do 
gasóleo, embora Miranda do Douro se destaque neste aspecto com 43% de toda a energia 
consumida ser proveniente desta fonte. Freixo de Espada à Cinta apresentou o menor 
consumo de gasóleo (19%). De realçar ainda o consumo muito significativo de energia a partir 
da tipologia “outros” em Torre de Moncorvo (26%), Carrazeda de Ansiães e Mogadouro 
(18.5%). A lenha representou sempre mais que 25% da energia consumida em 2009, tendo 
Freixo de Espada à Cinta, Carrazeda de Ansiães e Alfândega da Fé apresentado consumos 
proporcionalmente superiores aos dos restantes municípios.  No entanto, em termos absolutos, 
Bragança e Mirandela são os que apresentaram maior consumo de lenha. 
 
Produção de biomassa e energia 
À altura do Inventário Florestal Nacional [8], o Distrito de Bragança possui uma área florestal 
total de 191462ha, o que representa aproximadamente 29% da sua área. As florestas 
encontram-se principalmente em povoamentos (86%) dominados por pinheiro bravo, Pinus 
pinaster, e carvalhos, principalmente carvalho negral, Quercus pyrenaica (Tabela 18 e Tabela 
19). As espécies de maior aproveitamento energético potencial são o pinheiro-bravo, que é 
também a mais abundante, representando 34% dos povoamentos florestais, e os carvalhos, 
com 27% (Tabela 19). Seguem-se as áreas de castanheiro (11%), de eucalipto (5%), de 
sobreiro e azinheira (9% no seu conjunto) e outras espécies folhosas e resinosas (14% no seu 
conjunto).  
 

Tabela 18: Áreas e tipos de ocupação florestal no distrito de Bragança 

Ocupação florestal  (ha) (%)
Povoamentos 165271 86.32
Outras formações lenhosas 23546 12.30
Áreas ardidas 1996 1.04
Cortes rasos 649 0.34
Total 191462

Área

 
Fonte: AFN, 2010 
 
Azinhais e sobreirais não são relevantes em termos de produção de biomassa para 
aproveitamento energético não sendo igualmente possível a realização de cortes por razões 
legais. Subtraídas estas áreas, obteve-se uma área florestal de 177000ha (27% da área) no 
Distrito de Bragança que vai ser considerada como área base para efeitos deste trabalho.  
 

Tabela 19: Áreas dos povoamentos florestais por espécie dominante no Distrito de Bragança 
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Espécie dominante  (ha) (%)
Pinheiro-bravo 56852 34.40
Carvalhos 44185 26.73
Castanheiro 18954 11.47
Outras resinosas 15678 9.49
Sobreiro 9505 5.75
Eucaliptos 7872 4.76
Outras folhosas 7263 4.39
Azinheira 4939 2.99
Acácias 25 0.02
Total 165273

Área

 
Fonte: AFN, 2010 
 
Ao nível dos municípios, Bragança apresentava a maior superfície florestal (41581ha), seguido 
de Vinhais (26836ha) e Macedo de Cavaleiros (18239ha) ( 
Tabela 20). Proporcionalmente, contudo, Carrazeda de Ansiães, Vinhais e Freixo de Espada à 
Cinta são os municípios com valores mais elevados, superiores a 36% da área respectiva ( 
Tabela 20). Vila Flor apresentava a menor área florestal (5977ha) enquanto Miranda do Douro é 
o município que apresenta a menor proporção de área florestal (18%) ( 
Tabela 20). 
 

Tabela 20: Área florestal por município do Distrito de Bragança. 

Município (ha) (%)
Alfândega da Fé 7802 24.2
Bragança 41581 35.4
Carrazeda de Ansiães 11001 39.4
Freixo de Espada à Cinta 8894 36.4
Macedo de Cavaleiros 18239 26.1
Miranda do Douro 8986 18.4
Mirandela 16043 24.3
Mogadouro 17594 23.1
Torre de Moncorvo 15058 28.3
Vila Flor 5977 22.5
Vimioso 13451 27.9
Vinhais 26836 38.6
Total (Distrito) 191462 29

Área 

 
Fonte: AFN, 2010 
 
Os povoamentos de pinheiro bravo inventariados são sobretudo irregulares (36%), 
encontrando-se os regulares maioritariamente na classe de idade entre os 10 e os 20 anos 
(67%) (Tabela 21). As plantações de pinheiro-bravo dos últimos 10 anos foram 
proporcionalmente mais abundantes no Douro, mas a classe etária de 10 – 20 anos é mais 
abundante no Nordeste, o que se deve provavelmente aos primeiros programas de incentivo à 
florestação após integração na Comunidade Europeia (Programa de Acção Florestal e Plano de 
Desenvolvimento Florestal). Nas plantações mais recentes do Nordeste, ao abrigo do 
Regulamento CEE 2080/92, o programa RURIS e ainda o programa PRODER, foram utilizadas 
com sucesso outras espécies como o sobreiro e outras folhosas como o carvalho americano, 
freixo e castanheiro, e ainda cerejeira brava. Esta última, esta com elevadas taxas de 
insucesso, está em muitos casos a ser substituída por outras folhosas e resinosas, ainda que a 
sua representatividade não tenha ficado evidenciada no IFN5 [8]. Os povoamentos de pinheiro-
bravo no Nordeste com menos de 10 anos podem resultar de regeneração natural.  
 

Tabela 21: Áreas dos povoamentos florestais por classe de idade nas regiões PROF do 
Nordeste e do Douro 
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Região PROF Espécie Composição <10 anos 10-20 anos 20-30 anos 30-40 anos 40-50 anos 50-60 anos ≥60 anos Irregular
Nordeste Pinheiro-bravo Puro 6037 11319 1509 1509 1509 - 755 10564
Douro Pinheiro-bravo Puro 10606 2357 5303 3535 1178 - - 14730

Média (%) Pinheiro-bravo Puro 23.47 19.29 9.61 7.11 3.79 0 1.06 35.67

Área (ha)

 
Fonte: AFN, 2010 
 
A exploração florestal na área de estudo foi globalmente muito reduzida. As áreas sujeitas a 
corte na região do PROF Nordeste, por exemplo, representaram menos de 1% da sua área 
florestal. Os fogos florestais afectam anualmente cerca de 1% (Tabela 18).  
 

Tabela 22: Potencial produtivo de culturas lenhosas dedicadas por município no Distrito de 
Bragança [11] e energia química e energia eléctrica correspondentes. 

Produtividade Energia química       Energia eléctrica
Município (ha) (%) (ton/ano) (TJ)                         (GWh)

Alfândega da Fé 6382 20 19146 345 21,1
Bragança 15410 13 46348 834 51,0
Carrazeda de Ansiães 4545 16 13635 245 15,0
Freixo de Espada à Cinta 4756 20 14268 257 15,7
Macedo de Cavaleiros 15567 22 46701 841 51,4
Miranda do Douro 2190 5 6570 118 7,2
Mirandela 20362 31 61086 1100 67,2
Mogadouro 7437 10 22311 402 24,5
Torre de Moncorvo 4285 8 12855 231 14,1
Vila Flor 6957 26 20871 376 23,0
Vimioso 2895 6 8685 156 9,6
Vinhais 1539 2 6507 117 7,2
Total (Distrito) 92325 179 278983 5022 306,9

Área potencial 

 
 
As estimativas relativas à biomassa potencial de culturas lenhosas dedicadas [11] indicam que 
existem algumas condições físicas favoráveis para a implementação destas culturas no Distrito 
de Bragança (Tabela 22). Embora a produtividade por unidade de área esperada seja baixa 
para este tipo de culturas (entre 3 e 5ton/ha/ano), de acordo com as estimativas [11] podem ser 
obtidas quantidades significativas deste recurso de energia na região. 
 

Tabela 23: Estimativa da energia disponível anualmente a partir da biomassa produzida por 
município do Distrito de Bragança com base nos cenários formulados. Resultados em TJ. 

1 2 3 4 5

Município

Energia química      
(TJ)                 

(AMA =1.4ton/ha.ano)

Energia química       
(TJ)                  

(AMA =2ton/ha.ano)

Energia química     
(TJ)                

(Aumento da área 
florestal=7.5%; 

AMA=1.4ton/ha.ano)

Energia química       
(TJ)                  

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano)

Energia química       
(TJ)                 

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano; 
culturas dedicadas)

Alfândega da Fé 189.0 270.0 203.2 310.5 655.1
Bragança 1022.2 1460.3 1098.9 1679.3 2513.6
Carrazeda de Ansiães 238.0 340.1 255.9 391.1 636.5
Freixo de Espada à Cinta 204.6 292.3 220.0 336.2 593.0
Macedo de Cavaleiros 414.6 592.3 445.7 681.2 1521.8
Miranda do Douro 203.6 290.8 218.9 334.5 452.8
Mirandela 334.0 477.1 359.0 548.7 1648.2
Mogadouro 403.8 576.9 434.1 663.4 1065.0
Torre de Moncorvo 337.7 482.5 363.1 554.8 786.2
Vila Flor 127.0 181.4 136.5 208.7 584.4
Vimioso 328.0 468.5 352.6 538.8 695.1
Vinhais 658.3 940.4 707.6 1081.5 1198.6
Total (Distrito) 4460.8 6372.6 4795.5 7328.7 12350.3

Cenário

 
 
Os 177000ha de florestas do Distrito de Bragança considerados neste trabalho produziram, em 
média, cerca de 247800ton/ha/ano de matéria seca. Este quantitativo de biomassa encontra-se 
disponível para exploração e em termos energéticos corresponde aos valores apresentados na 
Tabela 23. No pior cenário (Cenário 1 - situação actual) poderá ser anualmente produzida 
biomassa que representa um potencial energético de 4461TJ enquanto que no melhor cenário 
relativo às florestas convencionais (Cenário 4 – expansão da floresta/melhoria da gestão), 
poderá ser produzida biomassa com um conteúdo energético de 7329TJ. No cenário mais 
favorável em termos de produção de energia (Cenário 5 – adição de biomassa proveniente de 
culturas dedicadas) é teoricamente possível obter um quantitativo de biomassa que pode 
representar 12350TJ. 
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Ao nível da sua distribuição por município, os valores energéticos associados à biomassa 
correspondem à área florestal respectiva considerada para o efeito de cálculo de energia 
disponível na biomassa, sendo Bragança e Vinhais os que apresentam maior potencial (38% 
do potencial do distrito). Vila Flor, Miranda do Douro e Freixo de Espada à Cinta são os que 
apresentam menor disponibilidade de energia a partir da biomassa (Tabela 23). 
 
Comparação da oferta e da procura 
O Distrito de Bragança consome actualmente 7226TJ de energia nas suas diversas formas 
(passamos a considerar os consumos de 2009 como actuais). O Distrito de Bragança, por outro 
lado, produz de forma sustentada biomassa que pode representar um conteúdo de energia 
armazenada igual a 4460TJ, o que corresponde a 62% do total de energia consumida no 
distrito (Cenário 1; Tabela 23). Além disso, estima-se que a disponibilidade de biomassa, e 
portanto de energia armazenada na biomassa, poderá eventualmente aproximar-se dos valores 
de energia consumida actualmente no distrito considerando alterações na gestão dos 
povoamentos e expansão da área florestal da área de estudo (Cenários 2 e 4; Tabela 23), ou 
até mesmo superar esses valores num cenário que inclui a produção de biomassa para energia 
a partir de culturas dedicadas (Cenário 5; Tabela 23).  
A uma escala mais detalhada verificou-se que no cenário mais conservador (Cenário 1) 
Vimioso, Vinhais, Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da Fé produzem biomassa que 
corresponde a um montante de energia superior ao valor do consumo de energia nesses 
municípios (Tabela 24). No mesmo cenário, os restantes municípios produzem biomassa que 
representa um quantitativo de energia que corresponde a uma parte significativa do consumo 
de energia: 68% em Macedo de Cavaleiros, 65% em Mogadouro, 60% em Carrazeda de 
Ansiães, 55% em Torre de Moncorvo, 49% em Vila Flor, 46% em Bragança, 40% em Miranda 
do Douro e 25% em Mirandela (Tabela 24). Considerando, no entanto, cenários mais favoráveis 
de produção, verifica-se uma contribuição crescente da biomassa para satisfação das 
necessidades energéticas actuais (Tabela 24). 
 

Tabela 24: Percentagem da energia consumida por município e distrito que corresponde à 
energia que pode ser disponibilizada pela biomassa lenhosa no Distrito de Bragança 

considerando todos os sectores (Total) ou os sectores doméstico e industria/comércio 
(Doméstico+Industrial).

Total
Doméstico  

+    
Industrial

Total
Doméstico  

+    
Industrial

Total
Doméstico  

+    
Industrial

Total
Doméstico  

+    
Industrial

Total
Doméstico  

+    
Industrial

Município (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Alfândega da Fé 132.7 262.7 189.6 375.4 142.7 282.5 218.1 431.7 460.1 910.7
Bragança 45.8 108.7 65.4 155.3 49.2 116.9 75.2 178.6 112.5 267.3
Carrazeda de Ansiães 60.1 134.8 85.9 192.7 64.6 145.0 98.8 221.6 160.7 360.6
Freixo de Espada à Cinta 191.3 327.6 273.3 468.1 205.7 352.3 314.3 538.4 554.4 949.6
Macedo de Cavaleiros 67.7 126.0 96.7 180.0 72.8 135.5 111.3 207.0 248.6 462.5
Miranda do Douro 40.1 85.8 57.3 122.5 43.1 92.2 65.9 140.9 89.2 190.8
Mirandela 24.8 56.0 35.4 79.9 26.7 60.1 40.7 91.9 122.4 276.2
Mogadouro 64.7 155.4 92.5 222.0 69.6 167.0 106.3 255.2 170.7 409.8
Torre de Moncorvo 54.5 132.2 77.9 188.8 58.6 142.1 89.6 217.1 126.9 307.7
Vila Flor 48.6 103.8 69.4 148.2 52.2 111.5 79.9 170.5 223.7 477.5
Vimioso 266.7 429.6 380.9 613.7 286.7 461.9 438.1 705.8 565.1 910.5
Vinhais 259.8 510.2 371.2 728.9 279.3 548.4 426.9 838.2 473.1 929.0
Total (Distrito) 61.7 136.9 88.2 195.6 66.4 147.2 101.4 225.0 170.9 379.1

43
Cenário

1 2 5

 
 
No entanto, por limitações diversas, só é possível considerar praticável a utilização da energia 
útil derivada da conversão energética da biomassa num conjunto limitado de formas e num 
conjunto limitado de sectores da actividade económica. Relativamente às formas, apenas a 
electricidade e o calor são passíveis de utilização a partir da biomassa, a curto prazo, na 
região. Nos sectores da agricultura, transportes e construção, que utilizam sobretudo gasóleo e 
gasolina, não será razoável a curto prazo e com a tecnologia disponível considerar a energia 
da biomassa como um importante contributo. Em contrapartida, os sectores doméstico e 
indústria e comércio utilizam directamente energia da biomassa, sendo os únicos onde tal 
acontece. Em ambos os casos a energia da biomassa é utilizada sobretudo para aquecimento. 
Por outro lado, a generalidade do consumo nestes sectores, mesmo da energia na forma de 
electricidade, pode eventualmente ser obtida a partir da biomassa.  
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Considerando a produção potencial de electricidade a partir da biomassa disponível 
anualmente no Distrito ( 
Tabela 25) verifica-se uma oferta considerável passível de, por exemplo, permitir a instalação 
de centrais termoeléctricas (Tabela 26). Na maior parte dos municípios, tendo por base apenas 
a produção bruta de energia, verifica-se que mesmo no cenário actual, mais conservador, é 
possível a instalação de unidades com potência superior a 2MWe. Os restantes cenários 
permitem mesmo a instalação de potências mais elevadas (Tabela 26), particularmente quando 
é considerada a produção de biomassa em culturas dedicadas (Cenário 5). 
Pode também considerar-se, hipoteticamente, que os sectores doméstico e indústria/comércio 
podem utilizar na sua generalidade energia da biomassa. Com base nas necessidades desses 
sectores que, no global, representam 45% do consumo energético do Distrito, verifica-se que a 
biomassa produzida anualmente pode efectivamente representar uma fracção muito 
significativa da energia utilizada para satisfação das necessidades actuais destes sectores, em 
muitos casos ultrapassando mesmo essas necessidades (Tabela 24). No cenário mais 
conservador (Cenário 1) apenas os municípios de Miranda do Douro (86% das necessidades 
energéticas garantidas pela biomassa) e Mirandela (56%) não são excedentários. A existência 
nos restantes municípios de uma percentagem elevada de energia excedentária coloca a 
hipótese de se considerar produção de electricidade a par da utilização de biomassa para 
produção de calor (Tabela 27 e Tabela 28). 
 

Tabela 25: Estimativa da energia eléctrica possível de produzir com base na biomassa 
produzida anualmente por município do Distrito de Bragança com base nos cenários 

formulados. Estimativas obtidas para uma eficiência energética de 22%. Resultados em GWh. 

1 2 3 4 5

Município

Energia eléctrica      
(GWh)               

(AMA =1.4ton/ha.ano)

Energia eléctrica      
(GWh)               

(AMA =2ton/ha.ano)

Energia eléctrica     
(GWh)              

(Aumento da área 
florestal=7.5%; 

AMA=1.4ton/ha.ano)

Energia eléctrica      
(GWh)                

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano)

Energia eléctrica      
(GWh)               

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano; 
culturas dedicadas)

Alfândega da Fé 11.6 16.5 12.4 19.0 40.1
Bragança 62.5 89.2 67.2 102.6 153.6
Carrazeda de Ansiães 14.5 20.8 15.6 23.9 38.9
Freixo de Espada à Cinta 12.5 17.9 13.4 20.5 36.2
Macedo de Cavaleiros 25.3 36.2 27.2 41.6 93.0
Miranda do Douro 12.4 17.8 13.4 20.4 27.6
Mirandela 20.4 29.2 21.9 33.5 100.7
Mogadouro 24.7 35.3 26.5 40.5 65.0
Torre de Moncorvo 20.6 29.5 22.2 33.9 48.0
Vila Flor 7.8 11.1 8.3 12.8 35.8
Vimioso 20.0 28.6 21.5 32.9 42.5
Vinhais 40.2 57.5 43.2 66.1 73.3
Total (Distrito) 272.5 389.6 292.8 447.7 754.6

Cenário

 
 

Tabela 26: Estimativa da potência eléctrica a instalar de acordo com a biomassa produzida 
anualmente por município do Distrito de Bragança com base nos cenários formulados. 

Resultados em MWe. 

1 2 3 4 5

Município

Potência            
(MW)               

AMA actual (1.4 
ton/ha.ano)

Potência           
(MW)               

AMA melhorado (2 
ton/ha.ano)

Potência            
(MW)               

(Aumento da área 
florestal=7.5%; 

AMA=1.4ton/ha.ano)

Potência             
(MW)                 

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano)

Potência             
(MW)                

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano; 
culturas dedicadas)

Alfândega da Fé 1.6 2.3 1.7 2.6 5.6
Bragança 8.7 12.4 9.3 14.3 21.3
Carrazeda de Ansiães 2.0 2.9 2.2 3.3 5.4
Freixo de Espada à Cinta 1.7 2.5 1.9 2.8 5.0
Macedo de Cavaleiros 3.5 5.0 3.8 5.8 12.9
Miranda do Douro 1.7 2.5 1.9 2.8 3.8
Mirandela 2.8 4.1 3.0 4.7 14.0
Mogadouro 3.4 4.9 3.7 5.6 9.0
Torre de Moncorvo 2.9 4.1 3.1 4.7 6.7
Vila Flor 1.1 1.5 1.2 1.8 5.0
Vimioso 2.8 4.0 3.0 4.6 5.9
Vinhais 5.6 8.0 6.0 9.2 10.2
Total (Distrito) 37.8 54.1 40.7 62.2 104.8

Cenário
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Tabela 27: Estimativa da energia eléctrica possível de produzir com base na biomassa 
considerando somente o excedente da biomassa para aproveitamento para calor por município 

e no Distrito de Bragança com base nos cenários formulados. Estimativas obtidas para uma 
eficiência energética de 22%. Resultados em GWh. 

1 2 3 4 5

Município

Energia eléctrica       
(GWh)                

(AMA =1.4ton/ha.ano)

Energia eléctrica     
(GWh)              

(AMA =2ton/ha.ano)

Energia eléctrica     
(GWh)              

(Aumento da área 
florestal=7.5%; 

AMA=1.4ton/ha.ano)

Energia eléctrica       
(GWh)                

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano)

Energia eléctrica      
(GWh)               

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano; 
culturas dedicadas)

Alfândega da Fé 7.2 10.2 7.7 11.8 32.9
Bragança 5.0 7.2 5.4 8.2 59.2
Carrazeda de Ansiães 3.8 5.4 4.0 6.2 21.2
Freixo de Espada à Cinta 8.7 12.4 9.3 14.3 30.0
Macedo de Cavaleiros 5.2 7.5 5.6 8.6 60.0
Miranda do Douro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mirandela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mogadouro 8.8 12.6 9.5 14.4 38.9
Torre de Moncorvo 5.0 7.2 5.4 8.3 22.4
Vila Flor 0.3 0.4 0.3 0.5 23.5
Vimioso 15.4 22.0 16.5 25.3 34.9
Vinhais 32.3 46.2 34.8 53.1 60.3
Total (Distrito) 73.5 105.3 79.0 120.9 427.8

Cenário

 
 
Os valores da potência a instalar, considerando apenas excedentes de produção de biomassa, 
são naturalmente mais reduzidos (Tabela 27) do que os apresentados para a totalidade da 
energia da biomassa (Tabela 26). Apenas Vimioso e Vinhais apresentam condições para a 
instalação de um central com mais do que 2MW de potência no cenário actual (Cenário 1). 
Numa situação hipotética como a que se está a considerar, apenas com um forte contributo da 
produção de culturas dedicadas seria possível a instalação de unidades com potência elevada 
e com uso simultâneo de biomassa para obtenção de calor nos sectores doméstico e industrial.  
Nestas condições, configura-se com forte potencial a possibilidade do investimento em 
unidades de co-geração permitindo a produção de electricidade e o aproveitamento do calor 
produzido na conversão da biomassa para utilização industrial e doméstica. Tal requereria a 
localização das unidades nas proximidades das comunidades a serem servidas. 
 

Tabela 28: Estimativa da potência eléctrica a instalar considerando somente o excedente da 
biomassa para aproveitamento para calor por município no Distrito de Bragança com base nos 

cenários formulados. Resultados em MW. 

1 2 3 4 5

Município

Potência             
(MW)                

AMA actual (1.4 
ton/ha.ano)

Potência           
(MW)              

AMA melhorado (2 
ton/ha.ano)

Potência            
(MW)               

(Aumento da área 
florestal=7.5%; 

AMA=1.4ton/ha.ano)

Potência             
(MW)                 

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano)

Potência             
(MW)                

(Aumento da área 
florestal=15%; 

AMA=2ton/ha.ano; 
culturas dedicadas)

Alfândega da Fé 1.0 1.4 1.1 1.6 4.6
Bragança 0.7 1.0 0.8 1.1 8.2
Carrazeda de Ansiães 0.5 0.8 0.6 0.9 2.9
Freixo de Espada à Cinta 1.2 1.7 1.3 2.0 4.2
Macedo de Cavaleiros 0.7 1.0 0.8 1.2 8.3
Miranda do Douro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mirandela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mogadouro 1.2 1.8 1.3 2.0 5.4
Torre de Moncorvo 0.7 1.0 0.8 1.2 3.1
Vila Flor 0.0 0.1 0.0 0.1 3.3
Vimioso 2.1 3.1 2.3 3.5 4.8
Vinhais 4.5 6.4 4.8 7.4 8.4
Total (Distrito) 12.7 18.2 13.7 20.9 59.4

Cenário

 
 
 
PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA A CONVERSÃO E UTILIZAÇÃO DA ENERGIA DA 
BIOMASSA  
As comparações entre a oferta e da procura acima desenvolvidas permitem de uma forma 
grosseira explorar perspectivas acerca da importância da biomassa na satisfação de 
necessidades energéticas no Distrito de Bragança. Nessa comparação ficou claro que o Distrito 
apresenta actualmente uma produção de biomassa florestal que justifica equacionar a sua 
utilização de forma séria no mercado de energia da região e dos municípios que a compõem. 
Os valores obtidos devem, no entanto, ser considerados como indicadores, pois foi introduzido 
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um conjunto de simplificações na análise energética, nomeadamente no que respeita à 
questões relacionadas com as diferentes formas de energia e com a tecnologia de conversão 
energética da biomassa. Só uma análise detalhada poderá traduzir de forma mais realista a 
verdadeira importância da energia da biomassa na área de estudo.  
Neste trabalho considerou-se que toda a biomassa anualmente produzida poder ser utilizada 
para energia e também que toda a área florestal do Distrito pode ser explorada nos mesmos 
moldes. No entanto, outras actividades económicas não exclusivamente ligadas à energia, 
podem competir pela biomassa florestal produzida. Por outro lado, muitas áreas florestais 
possuem um estatuto de conservação por se encontrarem em Áreas Protegidas ou em áreas 
da Rede Natura 2000 ou outras o que sujeita o aproveitamento da biomassa a regras mais 
particulares. À falta de um indicador preciso julgamos razoável admitir que 50% da biomassa, e 
respectivo conteúdo energético associado, analisada anteriormente poderá ter como fim a 
conversão energética com o objectivo de produção de calor e electricidade. Não foram também 
consideradas questões económicas relativas aos mercados da terra, da biomassa, da logística 
e da energia, que são os condicionamentos finais das opções energéticas e agrárias. 
Com base nos cálculos e comparações efectuadas acima apresentamos as linhas gerais de um 
futuro modelo conceptual para a produção e utilização sustentável de biomassa para energia 
no Distrito de Bragança, e que entre outros deverá incorpora os seguintes elementos: 
 
Produção de biomassa 
1. Sistemas convencionais: áreas florestais existentes devem continuar a ser os principais 
fornecedores de biomassa para energia nas próximas décadas. Prevê-se o seu aumento por 
expansão (florestação) de áreas abandonadas pela agricultura nos próximos 20 anos, e que 
deve ser incentivado. A produtividade pode ser significativamente aumentada pela gestão 
silvícola das matas, o que na actualidade, raramente se verifica. 
2. Sistemas dedicados de produção de biomassa: sistemas de rápido crescimento com 
possibilidade de aumentar significativamente a oferta de biomassa para energia;  
Prós: são sistemas de produção sustentados; balanço de carbono neutro; impactos neutros a 
positivos sobre a diversidade; solução para muitas áreas agrícolas sem condições para a 
permanência de culturas de elevada manutenção; criação de actividades económicas e 
emprego a montante e jusante da gestão do sistema 
Contras: não existem na realidade no Distrito ou em Portugal; instalação cara; condicionalismos 
técnicos ainda não completamente resolvidos; necessitam de alguma disponibilidade de água 
para oferecerem produtividades vantajosas; difícil implementação por se tratar de sistemas 
estranhos à região, caros, com tecnologia não completamente disponível (material vegetal, por 
exemplo) 
Logística 
1. Organização dum sistema logístico que permita optimizar todo o processo de recolha, 
transporte e processamento da biomassa, de modo a ser entregue quer ao consumidor 
doméstico, quer ao consumidor industrial, um combustível com qualidade. Necessidade de 
normalização do combustível produzido. 
Conversão de energia 
1. Produção de calor: queima de biomassa em residências e edifícios públicos para 
obtenção de calor para aquecimento; queima em unidades industriais para obtenção de vapor 
de processo e para aquecimento; na generalidade dos municípios a biomassa disponível 
anualmente pode suficiente para as necessidades actuais; 
Prós: fácil de implementar (já é utilizada, existência de mercado de lenha, custos de 
implementação baixos); permite o aumento de eficiência energética pela utilização de sistemas 
eficientes (recuperadores de calor, caldeiras a biomassa) e a partilha de caldeiras em 
residências múltiplas (prédios); 
Contras: poluição atmosférica (partículas); resistência de utilizadores a utilização partilhada por 
não ser habitual no país. 
2. Produção de electricidade:  
a. Produção de electricidade por co-geração em unidades municipais localizadas em 
zonas industriais e com distribuição de calor à comunidade; reduz consumo de biomassa no 
sector doméstico e industrial, e aumenta a eficiência da utilização da biomassa, produzindo 
ainda electricidade que pode ser utilizada localmente ou vendida à rede nacional. 
Ambientalmente permite um melhor controlo de emissões gasosas quando comparada com a 
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utilização individual de sistemas de conversão energética da biomassa. Centralização da 
produção de calor aumenta eficiência e reduz custos de instalação e da energia. 
Produção de combustíveis secundários 
1. Análise da viabilidade da instalação de unidades de pequena dimensão que permitam 
produzir combustíveis sólidos derivados da biomassa com valor acrescentado, como por 
exemplo, o carvão vegetal. 
 
 
CONCLUSÕES 
Neste trabalho verificou-se que a energia passível de obter por conversão da biomassa é muito 
significativa no Distrito de Bragança comparativamente com o consumo energético actual. Mais 
significativa se torna quando se consideram cenários de expansão da área florestal actual e do 
aumento da produtividade. O principal factor de aumento potencial da oferta de biomassa é, no 
entanto, a instalação de culturas dedicadas de biomassa para energia. A actual disponibilidade 
de biomassa permite equacionar a sua utilização directa para obtenção de calor de forma mais 
eficiente, podendo satisfazer completamente as necessidades dos sectores doméstico e 
indústria/comércio e ainda perspectivar a utilização de biomassa para a produção de 
electricidade em unidades de co-geração.   
 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. Berndes, G. et al., Bioenergy, Land Use Change and Climate Change Mitigation. Report 
for Policy Advisors and Policy Makers, IEA Bioenergy:ExCo:2010:03 (2010). 

2. Rosillo-Calle, R., Overview of Biomass Energy. In (Rosillo-Calle, R. et al. Eds.) The 
Biomass Assessment Handbook. Bioenergy for a sustainable environment, Earthscan, 
London, p.1-26 (2007). 

3. EC, Renewable Energy Road Map. Renewable energies in the 21st century: building a 
more sustainable future. Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - COM(2006) 848 final, Commission of the European 
Communities, Brussels, 20pp. (2007). 

4. DEA, Energy Statistics 2009. Danish Energy Agency, Copenhagen, 56pp. (2010). 
5. Enes, P. et al., Enersilva - Promoção do uso da biomassa florestal para fins energéticos 

no sudoeste da Europa (2004-2007). Projecto Enersilva, Santiago de Compostela, 
44pp. (2007). 

6. Ferreira, H. (Coord.), Matriz Energética do Nordeste Transmontano: uma ferramenta 
contra as alterações climáticas. Versão para discussão pública. Escola Superior de 
Biotecnologia da Universidade Católica / Resíduos do Nordeste, EIM, Porto, 56pp. 
(2008). 

7. INE, Estimativas provisórias de população residente, 2008 Portugal, NUTS II, NUTS III 
e municípios. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 2232 pp. (2009). 

8. AFN, Inventário florestal nacional: Portugal continental: IFN 5, 2005-2006. Relatório 
Final. Autoridade Florestal Nacional, Lisboa (2010). 

9. Boyle, G. (ed), Renewable Energy: Power for a Sustainable Future. Oxford University 
Press/The Open University, 452pp. (2004). 

10. Mateos, E. and González, J., Biomass utilisation in energy process, International 
Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’10 - EA4EPQ)), 
Granada (Spain), 5pp. (2010). 

11. Amaral, A. et al., Determinação de áreas potenciais para instalação de culturas 
lenhosas com fins energéticos no distrito de Bragança. Actas do 6º Congresso Florestal 
Nacional, Ponta Delgada. Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, pp. 707-714, 
(2009). 



 

1022 
 

 

 
 

 

 

SESSÃO 17 - FRONTEIRAS E 
DESENVOLVIMENTO 



 

1023 
 

ANALYSIS OF THE CAUSAL RELATION BETWEEN 
CONSTRUCTION ACTIVITY AND THE GROSS DOMESTIC 
PRODUCT OF TWO NEIGHBOURING ECONOMIES: PORTUGAL 
AND SPAIN 
  
Alcina Nunes1, Jorge Lopes1, Carlos Balsa1 
1 Polytechnic Institute of Bragança, Bragança, Portugal 
 

 
ABSTRACT 
It has long been recognised that the role of the construction industry in a country’s national 
economy goes beyond its share in national output. Using time–series data drawn from the 
United Nations national accounts databases, this study applies the econometric Granger 
causality methodology to investigate the relationship between construction activity, measured 
by the construction value added, and the Gross Domestic Product (GDP) of two neighbouring 
economies – Portugal and Spain. In a comparison basis, the paper intends to identify the 
existence of a causal relation between the construction sector and each one of the aggregate 
economies. In particular, it tries to verify if the construction activity contributes to economic 
growth and/or economic growth contributes to the dynamics of the construction industry activity 
in these two countries. For both countries is find evidence that GDP growth leads the growth in 
the construction sector, in the short and medium-run. The opposite is not observed. 
Keywords: Portugal, Spain, Construction sector, GDP, Unit root tests, Granger causality  
 
 
1. INTRODUCTION 
Research requires a systematic approach by the researcher, irrespective of what is investigated 
and the methods adopted. This is particularly true when the research is applied to a special 
subject as the one addressed in this research work [1]. Indeed, if “pure” research is undertaken 
to develop knowledge as a way to contribute to the body of existing theory, the applied research 
seeks to address issues of applications that help solve real everyday problems. Generally, in 
applied research, the different approaches focus on collection and analysis of data rather than 
assessment of theory and literature [2] even if the related literature drives the development of 
the methodology used in empirical applications. 
Construction is an important sector in world economies. Construction firms are of core 
importance at a microeconomic level due, for example, to the amount of construction firms, its 
generated turnover and the number of sector employees. In the European Union (EU), in 2007, 
the construction sector accounted for, approximately, 3.1 million firms, employed just less than 
14.8 million persons and presented a turnover of around 1.665 trillion Euros [3]. According to 
the same statistical source, and for the same year, the construction sector in Spain employed 
2.881 million persons and had a turnover of 304.645 billion Euros. The figures for Portugal 
were, respectively, 515 thousand persons and 33.204 billion Euros. The importance of the 
construction sector is also evident at a macroeconomic level. In 2009, construction valued 
added contributed to 5.06% of the gross domestic product (GDP) in Portugal and 9.78% of GDP 
in Spain. These values reflect, however, a decreasing trend in the relative economic importance 
of the sector when data for the period 1970-2009 are analysed (see Figures 1 and 2). Before 
proceeding with the analysis of the development pattern of the construction industry and its 
sectoral share in GDP, a brief detour is in order to compare the relative clout of the industry 
between Portugal and Spain. Leaving aside that Spain is the fifth largest economy of the EU 
and has a population about 4.3 times as high as that of Portugal, the number of people 
employed in the construction industry in Spain, in 2007, was about 5.5 times as high as that of 
Portugal, an in terms of turnover and value added, the absolute number for the former was 
about 11 times as high as that for the latter. Moreover, the Spanish construction industry 
contributed about to 18% of the total turnover in construction, and represented 19.5 % of the 
construction workforce in the EU. The apparent labour productivity of the construction sector in 
Spain, in 2007, was 35,000 EUR per person employed compared to 18,400 EUR for that of 
Portugal [3]. 
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Figure 1: Share of Construction flows in the Portuguese and Spanish GDP (1970-2009) 
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Figure 2: Evolution of GDP and Construction flows in Portugal and Spain (1970-2009) 
 
Figure 1 depicts the share of construction value added (CVA) in the Portuguese and Spanish 
GDP using internationally comparable data collected from the United Nations National 
Accounts- Main Aggregates Database from 1970 to 2009, covering a period of 40 years (values 
are presented in constant prices with 2005 as the base year). Figure 2 presents the evolution of 
construction value added (CVA) and GDP of Portugal and Spain for the same period, both 
measured at constant 2005 US dollars. It can be seen that these countries have distinct 
patterns as regards the relative clout of the construction industry, as measured as the share of 
CVA in GDP. The most distinguishing feature is that this indicator of this economic activity in 
Spain is higher than that of Portugal throughout the period analysed. Since the entry of these 
countries in the then European Community, in the mid-1980, the share of CVA in GDP in Spain 
presented an upward trend until 2006, of course with inter-temporal fluctuations, and reached a 
peak of 10.3%. From then on, the decline is evident in relative terms. In Portugal, the 
construction industry activity increased relatively in the period from 1986 to 1988 (about 8% of 
GDP), declined until the early 1990s and presented a slightly upward trend until 2001. In terms 
of construction volume, an upward trend is apparent for both countries until the early years of 
the last decade. From 2001 to 2009, the construction industry in Portugal decreased not only 
relatively but also absolutely. In Spain, the construction volume decreased in the last two years 
of the period. 
Time is an important element of any research design both at a micro and a macroeconomic 
scenario. Concerning the construction sector, the analysis of the past values of the Construction 
Cost Index (CCI), which is a weighted aggregate index of prices of construction raw materials 
and labour, is of crucial importance to compute accurate bids for contractors and engineering 
estimates for owner organizations, for instance. The ability to predict construction cost trends 
can avoid under- or over-estimation of construction costs [4]. This is the ability to forecast the 
CCI can determine a successful business management strategy. The recent development of 
longitudinal methods has become an important branch in quantitative analysis research 
methodology. The uncertainty about future trends in construction costs is a significant risk factor 
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in cost estimating and, consequently, budgeting. So, the development of more robust prediction 
models, using time series analysis, can help reduce uncertainty about future costs in an 
economic activity that is essential and a dominant part of economic development. Moreover, if it 
is a fact that is very difficult to estimate the degree of price variations in construction labour and 
material costs, due to the uniqueness of tasks and materials in each construction project, it is 
also a fact that these difficulties are stressed by the overall environmental changes and dynamic 
variations at a macroeconomic level [5]. 
At a more general level, public policy makers rely on a variety of techniques to estimate the 
possible costs and benefits of a public policy. If this is observed for the generality of public 
policies, it is particularly true for the ones that affect an important relative sector as the 
construction industry. The analysis of historical data to find trends is the base for forecasting 
future outcomes of a policy measure. Time series analysis is a popular technique for assessing 
trends and forecasting. This statistical quantitative method becomes also essential to compute 
causal relations between micro and macroeconomic economic variables as the causal relation 
between construction value added and the growth of national economy. The present paper is 
concerned essentially with the macroeconomic scenario faced by the construction industry in an 
economy where it seems that the construction sector is losing its relative economic importance 
but not its social and financial weight in the national business framework.  
The paper is presented as follows. Next section shows how the research methodology applied 
to analyse the relationship between GDP and construction flows has evolved in the research 
literature. Then, the methodology of the Granger causality is presented. The results of the study 
are elaborated and discussed in the fourth section. Some concluding remarks finalise the 
analysis. 
 
 
2. EVOLUTION OF THE RESEARCH METHODOLOGY APPLIED TO ANALYSE THE 
RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND CONSTRUCTION FLOWS 
The relationship between construction flows and the development of a country, measured 
throughout Gross Domestic Product (GDP) per capita, has received great attention in the 
specialized literature. 
In particular, it is possible to mention several studies that analysed the above relationship in 
samples of countries covering all stages of economic development [6-12]. Lopes [13] provided 
an extensive review of the literature concerning the study the construction industry at the 
macroeconomic level, for both developed and developing economies. A brief summary of the 
research approach adopted to analyse the underlying relationship is provided in this section. 
Earlier studies on the role of the construction sector in the process of economic growth and 
development [6, 8], based mainly on cross sectional data, found a positive association between 
national income and several measures of the construction industry activity. An important feature 
of Wells’ 1986 work was the establishment of a mathematical model (through the ordinary least 
squares technique) relating different measures of construction activity- construction value 
added, gross construction output, and employment in construction- to the level of GDP per 
capita. Wells [8] main findings can be stated as follows: i) the construction output as a 
percentage of GDP is related to GDP per capita in an increasing form of income level; ii) and if 
the relationship between countries at different income levels at a fixed point in time also occurs 
within any country over time, then construction output increases relatively with increasing per 
capita GDP in any country over time. The changes of this ratio would be faster for countries in 
the middle- income range [8]. Further development on the analysis of the relationship between 
the measures of construction output and GDP made use of correlation techniques, using time-
series data pertaining to developing countries [14-15]. 
With the availability of long and more reliable time-series data and the development of 
econometric methodology related to the study of economic relationships between variables a 
new set of studies has emerged. Some of these studies [16-20] have applied econometric 
analysis within the Granger’s 1969 framework to test the causality link between construction 
output and GDP. For example, Yiu et al. [19] found that, for Hong Kong, the real growth of the 
aggregate economy leads the real growth of the construction output and not vice versa, at least 
in the short-term. On the other hand, Wong et al. [20], using more recent data covering a longer 
period of Hong Kong’s high income status, concluded that the direction of the causality is from 
the construction sector, particularly the civil engineering subsector, to GDP. In the same line, 
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Anaman and Osei-Amponsah [21] analysed the relationship between the construction industry 
and the macroeconomy in Ghana, based on time series data from 1968 to 2004, and found that 
the construction industry leads the economic growth in Ghana. Chen and Zhu [22] analysed 
provincial data on housing investment in three main regions of China, and found that there was 
a bi-directional Granger causality between GDP and housing investment for the whole country, 
while the impact of housing investment on GDP behaves differently in the three regions. 
 
 
3. GRANGER CAUSALITY METHODOLOGY 
The methodology chosen in this research work is justified by the nature of the object of study 
and intends to demonstrate how the development of quantitative applied research analysis is 
crucial to implement an effective research design in a short- and medium-run. 
To analyse the causal relation between two variables, Granger [23] developed a test to check it. 
Granger causality examines to what extent a change from past values of a variable affects the 
subsequent changes of the other variable testing the direction of causality between two 
variables. Granger implemented the causality test by testing the null hypothesis that 2 0iα =  or 

2 0iβ =  in the following bi-variable (X and Y) regressions: 
 

0 1 2
1 1

n n

t i t i i t i t
i i

Y Y Xα α α ν− −
= =

= + + +∑ ∑                                                                                               (1) 

0 1 2
1 1

n n

t i t i i t i t
i i

X X Yβ β β μ− −
= =

= + + +∑ ∑                                                                                           (2) 

 
Where tμ  and tν  are uncorrelated and white noise residuals term series. Causality may be 
determined by testing the null hypothesis, 0 21 22 2: 0nH α α α= = = =K  and 

0 21 22 2: 0nH β β β= = = =K  against the alternative hypothesis that not all the coefficients 2 iα  and 

2 iβ  are equal to zero in equations (1) and (2), respectively. The range of lagged variables will 
be chosen according to the specific empirical application. A synthesis of several selection 
criteria could be used to compute de optimal lag length for the Granger causality equations. 
These methods comprise the akaike information criteria (AIC), the Schwartz Bayesian 
information criteria (SBIC), the Hannan-Quinn information criteria (HQIC), the final prediction 
error (FPE) and a sequence of likelihood ratio tests (LR). The optimal lag length is selected 
based on the lowest values of AIC, SBIC, HQIC criteria and rejection of the null hypothesis of 
lag K  is equal to zero in LR test. The optimal lag length selection should also consider the 
Lϋtkepohl’s [24] demonstration that choosing the lag K  to minimize the SBIC or the HQIC 
provides consistent estimates of the true lag order, K . In contrast, minimizing the AIC or the 
FPE criteria will overestimate the true lag order. 
It is worth noting that the term Granger-causality, as Wong et al. [20] put it, is not a true 
causality concept but a statistical tool which in principle concerns only the predictability between 
time-series variables. 
The implementation of the Granger causality test demands a previous empirical step, however. 
The presence of a trend in a time series could lead to false conclusions relating the relationship 
between two variables. In a stochastic process, stationarity means that the statistical 
characteristics of the process do not change in time. As Granger and Newbold [25] point out, 
Granger causality on non-stationarity time data might lead to spurious causal relation. The 
identification of a real causal relation implies the use of stationary time series data. In practice, 
formal tests for unit root are applied to test the stationarity of the series. The most commonly 
used unit root test is the Augmented Dickey-Fuller test (ADF) a more complete version of the 
Dickey-Fuller test [26]. The test is based on the following mathematical formulation:  
 

0 1 2 1
1

n

t t i t i t
i

Y T Y Yα α α γ μ− −
=

Δ = + + + Δ +∑
                                                                                   (3) 
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Where 1t t tY Y Y −Δ = − , 0α  is a drift term and T  is the time trend with the null hypothesis, 

0 2: 0H α =  and its alternative hypothesis 1 2: 0H α ≠ , n  is the number of lags demanded to 
obtain white noise and tμ  is the error term. 
Other test normally applied to examine the existence of unit roots in a data series is the Philips-
Perron test [27] that is similar to the Dickey–Fuller statistics. The difference consists in the way 
the residuals’ covariance matrix is estimated. Phillips-Perron test uses the Newey–West [28] 
heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator. 
 
 
4. EMPIRICAL APPLICATION AND RESULTS 
In this research paper the Granger methodology, presented in the previous section, will be 
applied to Portugal. This empirical application tries to assess the existence of an economic 
relationship between the construction flows in Portugal’s and Spain’s GDP for the short and 
medium-run using a 40 years (from 1970 until 2009) data set. The longitudinal analysis 
proposed relies on annual time series data collected in the main national statistics database 
gathered by the United Nations. The values for each variable are measured in US dollars at 
constant 2005 prices guarantying its international comparability. Both GDP and construction 
flows are measured in real values eliminating the bias produced by changes in prices. 
The indicators of economic activity which are analyzed in this chapter are: GDP and 
construction value added (CVA). Unfortunately, data on gross fixed capital formation in 
construction (GFCFC) are not provided in the UN publication. For this reason, CVA is used as a 
proxy for analyzing the pattern of evolution of construction investment. It is compared with GDP 
as both are measures of value added. For a simpler reading of the time series, its values are 
expressed in natural logarithms. The natural logarithm allows the direct consideration of the 
elasticity of the relevant variables. Figures 3 and 4 present the annual evolution of the two 
variables considering their values in logarithms. 
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Figure 3: Evolution of GDP and Construction flows, in levels and in first-differences, for Portugal 
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Figure 4: Evolution of GDP and Construction flows, in levels and in first-differences, for Spain 
 
In the left side of the Figure 3, it is shown the evolution of the variables GDP and construction 
flows in Portugal (LGDP and LCONST, respectively) over time. The right side of the Figure 
depicts the variable´s first differences (∆LGDP=LGDPt-LGDPt-1 and ∆LCONST=LCONSTt-
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LCONSTt-1) which, in this context, can be interpreted as the variables’ growth rates. Figure 4 
represents the same variables for Spain. 
When observing the GDP and the Construction flows in levels it seems clear that a trend exists 
in both time series, for both countries. It also appears that the evolution of the series is highly 
correlated. This can also be observed when analyzing the summary statistics for both variables 
during the 1970-2009 period (Table 1). As the variables are measured in constant prices, the 
correlation matrix clearly demonstrates that the construction sector and GDP are strongly 
correlated in these countries during the period 1970-2008. 
 

Table 1: Summary statistics for the variables in levels 

LGDP LCONST ∆LGDP ∆LCONST LGDP LCONST ∆LGDP ∆LCONST
Number of Observations 40 40 39 39 40 40 39 39
Mean 25,557 22,911 0,029 0,017 27,283 24,967 0,029 0,021
Median 25,626 23,010 0,028 0,019 27,298 24,637 0,034 0,025
Standard Deviation 0,350 0,268 0,031 0,079 0,332 0,305 0,022 0,053
Maximum 26,015 23,325 0,106 0,254 27,836 25,553 0,078 0,120
Minimum 24,862 22,347 -0,044 -0,171 26,671 24,560 -0,038 -0,070
Skewness -0,260 -0,227 -0,052 0,621 0,103 0,622 -0,401 -0,210
Kurtosis 1,823 1,801 2,989 4,824 1,925 2,158 4,292 1,886

Summary Statistics Portgal Spain

 
 

Table 2: Correlation matrix for the variables in levels and in first-differences 
Countries

Variables in levels LGDP LCONST LGDP LCONST
LGDP 1 0.944** 1 0.909**

LCONST 0.944** 1 0.909** 1

Variables in first-differences ∆LGDP ∆LCONST ∆LGDP ∆LCONST
∆LGDP 1 0.6632** 1 0.763**

∆LCONST 0.6632** 1 0.763** 1
Note: ** Denote 5% level of significance for Pearson correlation

Portugal Spain

 
The same conclusion cannot be withdrawn so easily when observing the evolution of the first 
differences of the variables. The growth rates of both variables are not so strongly correlated. 
From Table 2 it is possible to observe that the coefficient of correlation decreased from 95%, for 
the variables in levels, to almost 64%, for the variables presented in first differences. In Spain, 
we observed the same evolution. However the decrease is less pronounced. 
As mentioned above, the presence of a trend in a time series could lead to false conclusions 
relating the relationship between two variables, that is, to a spurious relation [25]. For example, 
the previous results could lead us to conclude that there is a statistically significant relationship 
between a country’s GDP and construction flows when, in fact, only a contemporaneous 
correlation between the variables exists. Declaring a meaningful causal relation is to jump at 
conclusions. For observing a real causal relation and to avoid a problem of spurious regression 
it is necessary to use stationary time series data. In practice, the formal unit root Augmented 
Dickey-Fuller and Phillips-Perron test is applied to test the stationarity of the here present data 
series. Table 3 and 4 present the results of the ADF and PP unit root tests for each time series, 
for Portugal and Spain. 

Table 3: Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests for Portugal 

No trend Trend No trend Trend No trend Trend No trend Trend
-1,102 -0,837 -3,484** -4,359*** -2,446 -1,796 -3,411** -3,814*

(0,7143) (0,9624) (0,0084) (0,0025) (0,1291) (0,7065) (0,0106) (0,0159)
-1,164 -1,128 -4,030** -4,189** -2,158 -1,917 -4,731*** -4,746***

(0,6887) (0,9242) (0,0013) (0,0047) (0,2219) (0,6138) (0,0001) (0,0006)

-3,675 -4,279 -3,682 -4,288 -3,655 -4,251 -3,662 -4,260
-2,969 -3,556 -2,972 -3,560 -2,961 -3,544 -2,964 -3,548
-2,617 -3,214 -2,618 -3,216 -2,613 -3,206 -2,614 3,209

5%
10%

Note: *, ** and *** denote the rejection of the unit root at 10%, 5% and 1% significance level, respectively. Between brackets is presented the McKinnon 
approximate p-value for the test statistic.

LGDP 3

LCONST 3

Interpolated Dickey-Fuller Critical Values

1%

Variables
Optimal 

Lag 
Length

Augmented Dick-Fuller Test Phllips Perron Test
Variables in levels Variables in first differences Variables in levels Variables in first differences
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Table 4: Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests for Spain 

No trend Trend No trend Trend Drift No trend Trend No trend Trend
-0,441 -2,819 -2,515 -2,425 -2,515*** -1,193 -2,531 -1,945 -2,136

(0,9031) (0,1900) (0,1119) (0,3663) (0,0087) (0,6767) (0,3125) (0,3110) (0,5260)
-0,319 -2,811 -2,319 -2,48 -2,319** -0,192 -1,643 -2,888** -2,76

(0,9228) (0,1929) (0,1658) (0,3380) (0,0137) (0,9398) (0,7750) (0,0468) (0,2119)

-3,675 -4,279 -3,682 -4,288 -2,457 -3,655 -4,251 -3,662 -4,26
-2,969 -3,556 -2,972 -3,560 -1,697 -2,961 -3,544 -2,964 -3,548
-2,617 -3,214 -2,618 -3,216 -1,310 -2,613 -3,206 -2,614 -3,209

1%
5%

10%
Note: ** and *** denote the rejection of the unit root at 5% and 1% significance level, respectively. Between brackets is 
presented the McKinnon approximate p-value for the test statistic.

Variables in first differences

LGDP 3

LCONST 3

Interpolated Dickey-Fuller Critical Values

Variables
Optimal 

Lag 
Length

Augmented Dick-Fuller Test Phllips Perron Test

Variables in levels Variables in levels Variables in first 
differences

 
 
The results, in both countries, are presented for the variables in levels and in first differences 
considering an optimal lag length of 3. Both definitions of variables are computed considering 
two different assumptions – data series with the presence of a trend, since Figure 3 and 4 point 
to the existence of a trend, and without the trend. For Spain, it was tested the assumption of the 
existence of a trend with drift. 
Remember that the null hypothesis is the presence of unit root. Thus, when the augmented 
Dickey-Fuller and Phillips-Perron statistic lies inside the acceptance region at 1%, 5%, and 10% 
(considering Dickey-Fuller critical values and McKinnon [29] approximate p-value), one cannot 
reject the presence of unit root at the respective significance level. In this particular case, the 
ADF test indicates that both series are not stationary in their level form (with and without trend) 
since the null hypothesis cannot be rejected at none of the critical values. In opposition, the 
ADF test indicates that both GDP and Construction series are stationary in first differences (with 
and without trend), since the unit root test was rejected at, at least, the 5% critical value. The PP 
statistical test confirms the ADF conclusions. Both series are integrated of order one – I(1). 
This means that it is now possible to study the dynamic relationship between GDP and 
construction flows in those countries using first differences data series. Or, in other words, it is 
possible to analyse the dynamic relationship between the variables’ growth rates. Since we 
have the first differences of logarithm values, the first differences of the variables can be 
interpreted as the growth rates of the variables.  
To test if any feedback effects exist between the two variables’ growth rates, the Granger 
causality test is applied. In practice, the basic assumption of the Granger causality tests is that 
future values cannot predict past or present values. In fact, the opposite holds. If past values of 
the construction sector growth rate do contribute significantly to the explanation of GDP growth 
rate, then the construction sector is said to Granger-cause GDP. This also means that the 
construction sector is Granger-causing GDP when past values of construction sector have 
predictive power concerning the current value of GDP even if the past values of GDP are taken 
into consideration. Conversely, if GDP is Granger-causing construction sector, it would be 
expected that GDP change would take place before a change in the construction sector. 
The results of causality relating the construction sector and GDP growth rates in Portugal are 
presented in Table 5. The Granger causality test shows that GDP growth leads the growth in 
the construction sector with a 1-year to 4-year lag (for all the lags model, it is possible to reject, 
at the 1% significance level, the null hypothesis that the GDP growth does not Granger- cause 
the growth in the construction sector). Regarding the inverse relationship, it is possible to 
conclude that the growth rate of the construction sector weakly affects the growth rate of the 
Portuguese income with a 2 -year lag. For the model with 2 lags, it is possible to observe the 
rejection of the null hypothesis at a 10% significance level. 
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Table5: Granger causality Wald test for Portugal 

Null Hypothesis Lags Chi2 Prob>chi2
1 11,747*** 0,001
2 15,343*** 0,000
3 16,106*** 0,001
4 19,724*** 0,001
1 0,044 0,834
2 4,9625* 0,084
3 2,772 0,428
4 1,933 0,737

The GDP growth rate does not Granger cause the Construction Sector growth rate

The Construction Sector growth rate  does not Granger cause the GDP growth rate

Note: * and *** denote the rejection of the null hypothesis at 10% and 1% significance level, respectively  
The results of causality relating the construction sector and GDP growth rates in Spain are 
presented in Table 6. The Granger causality test shows that GDP growth leads the growth in 
the construction sector with a 1-year to 4-year lag. However, the results seem to be less robust 
than those found for Portugal. Regarding the inverse relationship, it is possible to conclude that 
the growth rate of the construction sector does not affect the growth rate of the Spanish income. 

Table 6: Granger causality Wald test for Spain 
Null Hypothesis Lags Chi2 Prob>chi2

1 3,0867* 0,079
2 11,118*** 0,004
3 10,964** 0,012
4 21,112*** 0,000
1 0,151 0,697
2 3,286 0,193
3 4,219 0,239
4 4,7984 0,309

The GDP growth rate does not Granger cause the Construction Sector growth rate

The Construction Sector growth rate  does not Granger cause the GDP growth rate

Note: *, ** and *** denote the rejection of the null hypothesis at 10%, 5% and 1% significance level, respectively  
 
In sum, it can be concluded that there is, in the short and medium-run, a uni-directional 
relationship between the GDP growth rate and the construction sector growth rate in both 
economies. On the other hand, the results do not show any significant effect of the construction 
growth on the GDP growth, at least in the short and medium- run. The same conclusion has 
also been found for other economies [18-19]. However, other writers concluded that the 
direction of the causality is from the construction sector to GDP [8, 21]. 
The above conclusion can be stressed by the observation of Figures 5 and 6, which represent 
the response of each one of the analysed variables to an impulse in the other (or the same) 
variable.  
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Figure 5: Orthogonalized impulse response functions between Construction and GDP growth 

rates and themselves, for Portugal 
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Figure 6: Orthogonalized impulse response functions between Construction and GDP growth 

rates and themselves, for Spain. 
 
The impulse response function (IRF) analysis, sometimes called multiplier analysis, measures 
the effect of a shock on a variable on itself or on another variable [24, 30], thus strengthening 
the Granger causality analysis. If there is a reaction of one variable to an impulse in another 
variable, it is possible to consider the latter as causal of the former. 
Figure 5 shows that one unit increase in Portugal’s GDP growth rate influences the growth rate 
in the construction output up to a five year period. It is also seen that a one percent positive 
shock in GDP causes an immediate increase of 4% in construction flows. The opposite does not 
happen. 
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Figure 6 shows that one unit increase in Spain’s GDP growth rate influences the growth rate in 
the construction output up to a four year period. It also shows that a one percent positive shock 
in GDP causes an immediate increase of 2% in construction flows. Likewise in the case of 
Portugal, the opposite does not happen too. 
 
 
5. FINAL REMARKS 
This paper has carried out an empirical investigation on the relationship between the 
construction output and the national economy in two neighbouring countries: Portugal and 
Spain. Following previous works, this study has applied an econometric analysis within 
Granger’s 1969 framework to test the causality link between construction output and GDP. The 
results have shown that, for both Portugal and Spain, there is, in the short and medium-run, a 
uni-directional relationship between GDP and construction output. This direction of casualty is 
more pronounced in the former than in the latter country. On the other hand, the results do not 
show any significant effect of the construction growth on GDP growth, at least in the short and 
medium run. The analyses have also suggested that the construction industry in those countries 
has reached the maturity stage. The case of Spain is particularly striking for it has one of the 
largest construction industries in the European Union, and most recent data point to a 
significant decrease in all measures of the construction industry activity. Indeed, the relative 
decrease of the construction sector, in a long-term perspective, is the development pattern that 
characterizes the most developed countries of the world.  Much of the recent literature 
emphasises the fact that, in the advanced industrial countries, there is a shift away from the 
new-built segment to the repair and management of the building stock. This aspect has certainly 
an effect on the organizational structure of the construction enterprises. The main results of this 
paper might have implications for public policy since they show that this kind of research 
methodology can be useful not only in a macroeconomic context but also in a microeconomic 
level. With anticipated knowledge of macroeconomic trends, firms can adjust their market 
strategy according to the macroeconomic forecasting. 
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RESUMO 
A consolidação de um cluster transfronteiriço no sector do têxtil/vestuário é um dos principais 
desafios que se coloca actualmente à cooperação económica interregional na Euroregião 
Galiza-Norte de Portugal. Num contexto sectorial muito agressivo à escala global, a relevância 
da consolidação deste cluster assenta em complementaridades que têm vindo a ser 
identificadas entre os dois lados da fronteira e que sugerem perfis de especialização 
complementares entre si: enquanto na estrutura empresarial galega existe um especial know-
how de design, moda e distribuição, o Norte de Portugal, por sua vez, destaca-se sobretudo 
por um know-how de produção e desenvolvimento de produto. 
Como contributo para avaliar o grau de consolidação deste cluster, este estudo caracteriza 
especificamente as relações comerciais que as empresas galegas têm vindo a estabelecer com 
o outro lado da fronteira, comparativamente com outros mercados, procurando detectar indícios 
que sugeriram o sentido em que tem vindo a ocorrer a cooperação económica transfronteiriça. 
A ausência de dados estatísticos para caracterizar a evolução do comércio entre estas duas 
regiões ao longo da última década, justifica a opção de analisar as relações comerciais da 
Galiza com Portugal o que, no âmbito do sector do têxtil/vestuário, traduz especialmente 
interacções com o Norte de Portugal, dada a reconhecida aglomeração nesta região da grande 
maioria das empresas portuguesas deste sector. 
Palavras-chave: Cluster Transfronteiriço; Euroregião; Galiza; Norte de Portugal; 
Texil/Vestuário 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
As indústrias têxtil e do vestuário são um caso paradigmático de estudo no contexto do 
processo em curso de globalização e do papel da Europa nesse processo. Dado o seu carácter 
de mão-de-obra intensiva e o peso desta nos custos finais de produção previa-se o seu 
desaparecimento na União Europeia por falta de competitividade num mercado globalizado e 
consequente deslocalização da produção para países com baixos custos salariais. Contudo, a 
deslocalização da produção para fora da Europa não é a única força activa neste processo pois 
a exigência de maior flexibilidade e rapidez de abastecimento de um mercado marcado pela 
sazonalidade implica, ao mesmo tempo, que se mantenha alguma proximidade aos mercados, 
ou seja uma “re-europeização” destas indústrias ou pelo menos de algumas das fases do 
processo de produção. Procuram assim, combinar uma elevada eficiência na resposta às 
alterações sazonais de mercado com o acesso a bolsas de trabalho de baixo custo [1].  
É no contexto deste processo complexo de reorganização estrutural, que inclui quer uma 
reestruturação territorial quer novas formas de divisão espacial do trabalho, que situamos a 
análise da fileira têxtil na Euroregião Norte de Portugal – Galiza.  
Tanto em Portugal como em Espanha o emprego nesta fileira continua a mostrar uma 
tendência de decréscimo, em sintonia com a evolução na UE27 mas com ritmos diferentes 
(EUROSTAT). Em Espanha a redução do emprego no último triénio (2008 a 2010) foi superior 
à média da UE27 para o conjunto da fileira (-24% para a primeira contra -21% para a UE27), 
mas foi muito inferior no caso das indústrias do couro (-14,7% em Espanha e -20,7% na UE27); 
no caso de Portugal, a redução para o conjunto da fileira foi inferior à média da UE27 (-16%) e 
muito inferior nas indústrias têxtil (-5.4% contra -21,3% na UE27). Em qualquer dos casos o 
peso que ainda mantém na estrutura do emprego industrial e, em especial, no tecido 
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económico de algumas regiões (como no caso da Região Norte e da Galiza) justifica políticas 
públicas de apoio no sentido do reforço da sua competitividade. 
Num contexto sectorial muito agressivo à escala global o Plano Estratégico para a Indústria 
Têxtil e do Vestuário Portuguesa [2] propôs a criação de um ‘megacluster’ luso-galaico no 
sector têxtil/vestuário e moda, dadas as complementaridades identificadas neste sector entre 
os dois lados da fronteira, e que convenientemente articuladas e potenciadas podem beneficiar 
as empresas de toda a Euroregião. No caso concreto da criação de um cluster transfronteiriço 
na indústria têxtil/vestuário entre a Galiza e o Norte de Portugal, o objectivo será a 
intensificação de colaborações, sobretudo empresariais, como forma de reforçar em conjunto a 
competitividade deste sector no mercado global. Uma maior organização em rede das 
empresas deste sector, que estimule projectos de negócio comuns e uma maior integração de 
conhecimento, experiências e aprendizagens, facilitará o processo de reestruturação em curso 
deste sector no sentido da transição para novas estratégias de mercado assentes no design, 
na criação de marcas de prestígio, em novos produtos de intensidade tecnológica superior 
(como os têxteis técnicos), assim como em novas redes de distribuição. 
Este estudo procura apresentar um contributo adicional para avaliar o grau de consolidação 
deste cluster transfronteiriço, e é desenvolvido na sequência de um estudo anterior [3]136 que 
procurou caracterizar detalhadamente a estrutura empresarial do sector do têxtil e vestuário na 
Euroregião Galiza/Norte de Portugal, bem como as principais vias de complementaridade que 
têm vindo a ser identificadas dos dois lados da fronteira no âmbito deste sector de actividade. 
No seu seguimento, procura-se agora reflectir em torno de uma das mais importantes 
dimensões em que se traduz um eventual processo de integração económica interregional: os 
fluxos comerciais. Contudo, antes disso importa sintetizar brevemente as principais conclusões 
resultantes do estudo anterior.  
Na Euroregião Galiza-Norte de Portugal o têxtil/vestuário representa um sector de actividade 
relevante na estrutura produtiva de ambas as regiões (em número de empresas, em postos de 
trabalho, em volumes de facturação, ou no contributo para as exportações nacionais), embora 
com características distintas dos dois lados da fronteira, as quais se traduzem numa 
capacidade competitiva desigual face aos desafios inerentes à progressiva integração dos 
mercados à escala global. 
No caso do Norte de Portugal a indústria têxtil e do vestuário é composta maioritariamente por 
pequenas e médias empresas fortemente exportadoras [2], e que, ao longo do tempo, foram 
estabelecendo entre si redes informais de contactos e de colaboração que muito especialmente 
têm potenciado o dinamismo regional desta actividade, a par da mão-de-obra de baixo custo no 
contexto da União Europeia (sobretudo antes dos alargamentos de 2004 e de 2007) e da boa 
qualidade de produção, especialmente fruto da transmissão inter-geracional de um 
conhecimento tácito progressivamente acumulado e que advém da longa tradição desta fileira 
de actividade na região. 
O dinamismo que caracterizou este tecido produtivo no Norte de Portugal esteve sobretudo 
associado à exploração de oportunidades de negócio enquanto empresas subcontratadas por 
marcas internacionais de grande reconhecimento e prestígio, que optavam por localizar em 
Portugal parte (ou mesmo a totalidade) do seu processo produtivo. Para além destas 
subcontratações desempenhadas por empresas de capitais portugueses, importa referir que 
após a adesão de Portugal à EFTA se assistiu também à dinamização da indústria do vestuário 
no Vale de Ave e Cavado por via de investimento directo alemão, sueco, suíço, finlandês e 
holandês [1-4-5]. Esta captação de investimento directo estrangeiro, que continuou nas 
décadas seguintes, foi responsável pela criação de novas unidades de produção procurando 
beneficiar de reduzidos preços de mão-de-obra, para além do apoio do Estado português para 
a sua instalação por via da concessão de subsídios [6].  
Neste sentido, este sector assumiu no Norte de Portugal sobretudo uma vocação produtiva e 
não tanto distributiva, não existindo de facto tradição na criação e promoção de marcas 
próprias ou no investimento em redes internacionais de pontos de venda. Embora a inserção 
das empresas na cadeia de produção e o grau de responsabilidade que assumiam fosse 

                                                      
 
 
136 Ambos desenvolvidos no âmbito de um projectos de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (PTDC/CS-GEO/100409/2008): ‘CB-NET. Redes Transfronteiriças de Relações entre Empresas: Norte de 
Portugal-Galiza e Alentejo-Extremadura. 
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variável estudos de caso mostraram que era tanto menor quanto maior fosse a qualidade do 
produto final. Por exemplo, no caso das encomendas de marcas como a Cerutti, Armani, 
Lagerfeld, Escada ou MaxMara o grau de participação da empresa nacional era reduzido, 
limitando-se a acrescentar mão-de-obra e a cumprir as normas de controlo de produção 
impostas, pelo que o valor acrescentado era baixo [1]. 
Esta aposta nos segmentos de menor valor acrescentado da cadeia produtiva da indústria têxtil 
e do vestuário criou vulnerabilidades que afectaram a economia regional, sobretudo com a 
gradual abertura dos mercados e globalização da economia, e com a consequente 
concorrência de pólos produtivos mais competitivos nos custos de produção (especialmente a 
Europa de Leste, a China e outros países asiáticos), face aos quais a capacidade concorrencial 
do Norte de Portugal é diminuta.  
Por sua vez, embora o tecido produtivo da Galiza nesta fileira não beneficie de uma tradição 
tão marcante na economia regional e tenha uma expressão muito inferior comparativamente 
com o Norte de Portugal em número de empresas, a verdade é que não se encontra numa 
situação tão vulnerável face às pressões competitivas da globalização da economia, 
precisamente por ter desenvolvido uma cadeia de valor mais equilibrada137.  
No caso da Galiza, o aparecimento desta fileira é mais tardio face ao Norte de Portugal ou face 
às regiões espanholas onde desde o século XIX se consolidou a indústria têxtil (Catalunha e 
Comunidade Valenciana), tendo-se verificado o seu desenvolvimento apenas no final do século 
XX (sobretudo a partir da década de 1970 e de 1980). A sua origem está sobretudo associada 
a um espírito empreendedor que procurou tirar partido da mão-de-obra feminina abundante no 
espaço rural [7]. Esses agentes empreendedores reconheceram desde o início a importância 
do investimento em tecnologia; da aposta no design e na qualidade; da necessidade de criação 
de marcas próprias; bem como da aplicação de metodologias que permitam conhecer 
antecipadamente as preferências do consumidor [8], conseguindo assim fazer evoluir 
pequenas unidades de confecção para empresas com grandes volumes de facturação, e que 
por sua vez subcontratam a empresas locais de menor dimensão determinadas etapas do 
processo de fabrico. Embora se detectem fortes relações de interdependência entre as 
empresas galegas do sector, o que tem incentivado o dinamismo regional desta actividade, 
também se assiste, em alguns casos, à externalização da produção mais exigente em mão-de-
obra intensiva para países com custos salariais inferiores. Em alguns casos essa 
externalização da produção faz-se para o Norte de Portugal [9], tratando-se por isso de duas 
regiões vizinhas, ambas com um sector têxtil/vestuário muito relevante, embora com perfis de 
especialização muito distintos.  
Em termos globais nesta Euroregião existiam em 2010 10230 empresas da fileira 
têxtil/vestuário, com uma distribuição geográfica muito desigual [3]. Enquanto os distritos de 
Braga e do Porto agrupavam em conjunto 85% de todas as empresas do sector presentes na 
Euroregião, a Galiza concentrava apenas 12% do total das empresas. Todavia, essas 
empresas galegas, localizadas sobretudo na Corunha e em Pontevedra, são responsáveis por 
quase 2/3 de toda a facturação da Euroregião neste sector de actividade. Se o tecido 
empresarial do Norte de Portugal está sobretudo pulverizado por pequenas e médias 
empresas, na Galiza tem-se assistido a um processo de concentração de capital (por via de 
fusões e aquisições), sobretudo em torno de um grande grupo económico, o Grupo Inditex, que 
individualmente é por si só responsável por mais de 70% de todo o volume de vendas galego 
do sector (este grupo representa 44,5% do volume de vendas da Euroregião). Esta 
concentração de capital, apesar dos riscos que também envolve, confere a este grupo 
económico uma dimensão e um poder negocial que em muito beneficia a restante estrutura 
empresarial da região, pois concede à Galiza uma vantagem competitiva invejável no 
concorrencial mercado global da indústria têxtil e do vestuário. 
Este panorama evidencia muito claramente os perfis de especialização distintos entre estas 
duas regiões de fronteira, resultado do seguimento de estratégias empresariais e de modelos 
de negócio muito diversos. Neste contexto, a consolidação de um cluster transfronteiriço 

                                                      
 
 
137 O principal grupo económico galego deste sector (Grupo Inditex) assentou a sua estratégia de negócio no 
desenvolvimento de marcas próprias com base no controlo dos diferentes processos da cadeia produtiva: conceito, 
design, produção, distribuição, logística e comercialização. 
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Galiza-Norte de Portugal no sector do têxtil/vestuário deve visar a exploração de 
complementaridades identificadas entre os dois lados da fronteira.  
Por um lado complementaridades na cadeia de valor, pois na estrutura empresarial galega 
existe um especial know how de design, moda e distribuição, enquanto que o Norte de Portugal 
se destaca por um know how de desenvolvimento do produto. Deste modo, o Norte de Portugal 
pode retirar aprendizagens a partir dos exemplos galegos, nomeadamente quanto à criação de 
um conceito de produto, ao lançamento de marcas próprias e à estruturação de redes de 
comercialização. Um dos principais factores de sucesso das marcas galegas advém do 
continuado investimento em promoção e marketing, para além disso as suas marcas 
distinguem-se por serem multi-produto. No Norte de Portugal o comum é encontrar empresas 
que ou produzem jeanswear, ou malhas, ou camisaria, ou calçado, ou roupa interior, etc, 
enquanto na Galiza as marcas estão sobretudo associadas a um conceito global de imagem 
oferecendo um leque diversificado de produtos sob a mesma marca com a qual pretendem 
fidelizar os seus segmentos-alvo de mercado. Por outro lado, embora um dos trunfos das 
marcas galegas consista na estruturação de redes de distribuição, com cadeias de lojas 
próprias ou franquiadas, assiste-se, em algumas dessas marcas, a uma excessiva 
dependência do mercado interno, ou quando muito ibérico. É por isso importante que estas 
marcas consigam conquistar novos mercados, ou por via da ampliação geográfica destes 
canais de distribuição ou, em alternativa, por via da exportação para agentes de distribuição e 
lojas multi-marca. As empresas do Norte de Portugal, fortemente exportadoras por via da 
subcontratação, têm uma longa tradição na colaboração com mercados externos, pelo que este 
capital relacional do Norte de Portugal pode ser benéfico às empresas galegas no seu desafio 
de reduzir a sua dependência do mercado ibérico.  
Estas complementaridades, se convenientemente exploradas, encerram em si um potencial 
latente para o reforço da competitividade deste sector de actividade no conjunto da Euroregião. 
Contudo a consolidação de um cluster transfronteiriço, enquanto ambicioso desafio de 
cooperação económica transfronteiriça, é um processo complexo e exigente que importa 
monitorizar em múltiplas vertentes: fluxos comerciais; estruturação de redes de cooperação 
empresarial; estabelecimento de acordos/alianças e projectos de negócio comuns; partilha de 
infra-estruturas e serviços especializados de apoio ao sector; ou, por exemplo, o envolvimento 
em iniciativas comuns consideradas relevantes para fortalecer a eficiência produtiva do sector 
e que muito dificilmente cada uma das regiões poderá desenvolver individualmente. 
Com este estudo concentra-se a atenção exclusivamente em torno da evolução das trocas 
comerciais na fronteira luso-galaica. Metodologicamente a ausência de dados estatísticos para 
caracterizar a evolução do comércio entre a Galiza e o Norte de Portugal ao longo da última 
década, justifica a opção de analisar as relações comerciais da Galiza com Portugal o que, no 
âmbito do sector do têxtil/vestuário, traduz especialmente interacções com o Norte de Portugal, 
dada a reconhecida aglomeração nesta região da grande maioria das empresas portuguesas 
deste sector. 
Como fonte de informação para esta análise recorreu-se à base de dados DATACOMEX138 da 
Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha (Ministério da Indústria, Turismo e 
Comércio do Governo de Espanha), que disponibiliza informação sobre as trocas comerciais da 
Galiza com os diferentes países e por tipo de produto para o período compreendido entre 1995 
e 2010.  
O tratamento estatístico destes dados permitiu, num primeiro momento, compreender a 
evolução recente do comércio exterior da Galiza, detectando novas tendências, mercados 
preferenciais, principais parceiros comerciais e a importância do sector do têxtil e vestuário na 
estrutura sectorial do comércio externo da Galiza. Num segundo momento procurou avaliar-se 
a evolução do papel de Portugal nas trocas comerciais promovidas pelas empresas galegas 
deste sector, com uma desagregação da análise em torno de produtos específicos do sector do 
têxtil e vestuário e que demonstram tendências diversas nos fluxos comerciais entre a Galiza e 
Portugal ao longo dos últimos anos. 
 
 
 
                                                      
 
 
138 http://datacomex.comercio.es/ 
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2. TENDÊNCIAS RECENTES DO COMÉRCIO EXTERNO DA GALIZA 
Da análise da evolução recente do comércio externo da Galiza o acontecimento de maior 
destaque foi sem dúvida o facto de ter conseguido inverter a balança comercial negativa que 
caracterizava a sua economia (Figura 1), tornando-se numa região que conseguiu elevar 
substancialmente o escoamento das suas produções para o mercado externo, tendo as 
exportações da Galiza superado as suas importações no decorrer do último quinquénio (2006-
2010).  
Esta conquista é em grande medida fruto da capacidade da Galiza em explorar o potencial 
inerente ao processo de integração económica europeia. A crescente colocação dos seus 
produtos nos mercados europeus, sobretudo nos países da União Europeia pré-alargamento 
de 2004, tem sido decisiva para reduzir o deficit comercial. Pois se no último quinquénio da 
década de 90 a balança comercial da Galiza com esses países era de cerca de 2 biliões de 
Euros, no final da década seguinte esse saldo positivo atingiu mais de 14 biliões de Euros. 
No caso do comércio externo com Portugal importa referir que se a integração das economias 
ibéricas tem sido também favorável às contas regionais galegas assistiu-se na última metade 
da década 2000 a um decréscimo do saldo comercial com Portugal.  
Esta tendência, ainda incipiente, pode traduzir o início de uma nova atitude por parte do tecido 
empresarial português que finalmente começa a conseguir bons resultados na tentativa de 
alargar o seu mercado para o país vizinho, um desafio que tem sido de muito difícil 
concretização tendo em conta que não há nenhuma Comunidade Autónoma de Espanha com a 
qual a balança comercial portuguesa seja positiva [10]. Contudo importa saber se esta 
tendência que agora se regista com a Galiza resulta do incremento de fluxos comerciais de 
bens integrados nos segmentos de maior valor acrescentado das cadeias produtivas 
portuguesas ou se, por ventura, correspondem a bens intermédios que são importados pela 
Galiza a Portugal para completar os elos de menor valor acrescentado das cadeias produtivas 
galegas. Por outro lado, os dados mais recentes mostram que desde 2007 o saldo comercial 
da Galiza voltou a uma tendência de crescimento. 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 1. Evolução do saldo comercial da Galiza nos últimos três quinquénios 
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Este receio está em parte baseado na constatação de um evidente paralelismo na evolução 
das exportações e importações galegas, quer em termos globais quer no que concerne 
especificamente à interacção comercial com Portugal (Figura 2). O comércio da Galiza parece 
demonstrar uma forte dependência da actividade produtiva desta região em relação a matérias-
primas ou produtos intermédios provenientes do exterior das suas fronteiras. Tratando-se 
assim de uma economia regional cuja trajectória recente de crescimento tem beneficiado 
fortemente da progressiva integração dos mercados globais. Conseguindo tirar proveito não só 
do processo de integração económica ibérica, europeia como, efectivamente, da tendência 
crescente e mais vasta de globalização da economia. 
Todavia, esta maior articulação da economia galega com os mercados externos não traz 
apenas vantagens. Se é verdade que em pouco mais de uma década as exportações galegas 
mais do que quadriplicaram de 1995 a 2007, também é verdade que a actual crise financeira e 
económica mundial motivou um decréscimo assinalável das exportações galegas (no ano de 
2009 as exportações desta região tinham decrescido quase 3 biliões de Euros face às vendas 
de 2007). Esta tendência de declínio foi já invertida em 2010, embora se trate de uma 
recuperação ligeira que não conseguiu ainda repor a exportações galegas aos níveis que 
revelava antes do início deste ciclo de recessão económica. 
Uma leitura atenta das trocas comerciais da Galiza permite ainda verificar uma alteração 
significativa no comportamento do comércio exterior da Galiza, sugerindo uma primeira fase em 
que a abertura desta economia se fez sobretudo no quadro da União Europeia, a que se 
sucedeu, com a transição para o século XXI, uma nova etapa em que decresce a dependência 
dos países europeus, tendo a Galiza a partir de então conseguido estruturar redes de 
comercialização verdadeiramente globais. Assim, a articulação da Galiza com os mercados 
globais foi precedida por um aprofundamento da sua integração na economia europeia. 
Todavia importa assinalar que este decréscimo da dependência dos mercados europeus se 
verifica sobretudo ao nível das importações e não tanto na relevância que continuam a deter 
enquanto mercados preferenciais de escoamento dos produtos da Galiza. Assistiu-se assim 
sobretudo a uma diversificação dos países de importação da Galiza.  
Antes ainda de aprofundar esta tendência e as suas eventuais justificações, importa referir que 
no contexto da União Europeia se assiste a um comportamento distinto nos fluxos comerciais 
estabelecidos com as economias dos alargamentos de 2004 e 2007. Se as exportações com 
os países que formavam a União Europeia antes dos alargamentos a leste acompanharam o 
comportamento geral das exportações globais da Galiza (decréscimo acentuado a partir de 
2007 com uma ligeira recuperação em 2010) o mesmo não acontece com os mais recentes 12 
países da União Europeia, com os quais a Galiza apresenta, desde 2005, um crescimento 
contínuo e assinalável das suas exportações, embora correspondam ainda a volumes de 
transacção muito reduzidos quando comparados com os restantes países da União Europeia. 
Por outro lado consta-se que não são estes os novos países de importação da Galiza. Embora 
tenham revelado uma importância crescente nas importações da Galiza até 2007, desde então 
esta tendência alterou-se e as importações decresceram consideravelmente, traduzindo-se 
num saldo comercial tendencialmente crescente com estes países. 
No ranking dos 10 principais países de importação da Galiza no último triénio (2008-2010) 
persistem os mesmos cinco países europeus que lideravam esta lista no triénio 1996-1998, 
contudo se nessa altura representavam em conjunto aproximadamente 3/5 das importações 
galegas (59%), agora representam cerca de 45%. Este decréscimo mascara contudo situações 
díspares, pois se a França viu reduzir substancialmente a sua quota nas importações da Galiza 
(de 36% para 19%, permanecendo ainda como o principal país de importação), por sua vez 
Portugal reforçou o seu peso no total das importações galegas passando de 8% para quase 
13% (Figura 3).  
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 
 

Figura 2. Evolução anual do comércio externo da Galiza, 1995-2010
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Este decréscimo de importância das importações de países da União Europeia139 foi 
compensado pelo crescimento das importações sobretudo de Marrocos e da China (um 
crescimento nos últimos 5 quinquénios de 2112% e de 1428%, respectivamente), seguido da 
Líbia (um crescimento de 412%), e do México e Rússia (um crescimento de 278% e 252%, 
respectivamente). Este panorama evidencia, ao nível das importações, relações comerciais 
privilegiadas da Galiza com países que se destacam pelos reduzidos custos de mão-de-obra, 
como é o caso não só da China, mas também de Marrocos e da Líbia no Norte de África, e até 
de Portugal no contexto dos países mais ocidentais da União Europeia. Esta tendência sugere 
a hipótese de se tratarem eventualmente de importações de produtos intermédios 
correspondentes aos elos da cadeia produtiva mais exigentes em mão de obra intensiva. A 
confirmar-se esta hipótese não se trata de produtos de alto valor acrescentado o que, em parte, 
relativiza o significado subjacente ao reforço das importações da Galiza que provêm de 
Portugal. 
A análise do ranking dos principais mercados de exportação dos produtos da Galiza reforça a 
tendência atrás enunciada, segundo a qual o decréscimo de importância dos países europeus 
nos fluxos comerciais com a Galiza se faz sentir sobretudo ao nível das importações e não 
tanto das exportações, continuando a persistir como principais mercados de escoamento da 
indústria da Galiza. No triénio 2008-2010, e tal como nas importações, a França e Portugal, são 
os principais parceiros comerciais, todavia e contrariamente ao que se assiste nas importações 
a França reforçou o seu papel como mercado de exportação da Galiza (passando de uma 
quota de cerca de ¼ no triénio 1996-1998 para uma quota de mais de 1/3 das exportações 
galegas no triénio 2008-2010). Por sua vez Portugal viu decrescer a sua importância como 
destino de exportação da Galiza, de uma quota de 20% para 16% no mesmo período (Figura 
3).  
Globalmente e quanto às exportações assiste-se a uma forte concentração em torno de um 
grupo muito reduzido de países (a França, Portugal e Itália absorvem mais de 57% das 
exportações da Galiza na actualidade, uma proporção inclusivamente superior à que detinham 
no triénio 1996-1998). Estes valores denotam uma excessiva dependência, embora se 
detectem já alguns esforços por parte dos empresários galegos no sentido da diversificação 
dos mercados de destino das suas produções, nomeadamente com a conquista de mercados 
que eram pouco relevantes em meados da década de 90, nomeadamente os Estados Unidos 
da América, Marrocos ou Noruega. 

                                                      
 
 
139 Assim como das importações dos Estados Unidos da América que em 1996-1998 ocupava a 6ª posição no ranking 
e que agora ocupa a 11ª posição. 
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Os Top 10 países de destino das exportações da Galiza em 2008-2010 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 3. Principais parceiros comerciais da Galiza 
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Uma leitura da estrutura sectorial do comércio exterior da Galiza (Figura 4) permite realçar a 
importância das actividades produtivas associadas aos materiais de transporte, muito 
especialmente a fábrica da PSA – Peugeot Citroën, para que a Galiza tenha conseguido 
recentemente inverter o saldo comercial negativo que tradicionalmente caracterizava a sua 
economia. O segundo sector com um saldo comercial mais elevado corresponde às actividades 
do têxtil, vestuário e calçado e também neste caso  se destaca um grande grupo empresarial, a 
Inditex com sede  na Corunha. Estas duas grandes empresas dinamizam dois importantes 
clusters económicos, estruturando redes de relações empresariais, por via de subcontratações 
e de partilha de projectos de negócio, que se estendem para o outro lado da fronteira e 
determinam a geografia do comércio externo desta Comunidade Autónoma observável pelo 
peso da França, sede do consórcio PSA, e de Portugal, neste caso relacionado com a Inditex. 
A magnitude das transacções comerciais transfronteiriças no âmbito destes dois sectores de 
actividades (as exportações da Galiza para Portugal nestes 2 sectores são quase na totalidade 
compensadas pelas importações) justifica o saldo comercial reduzido que a Galiza apresenta 
com Portugal no âmbito destes dois grupos de produtos. 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 4. Saldo comercial da Galiza no período 1995-2010, por tipo de produto 
 
Nas relações comerciais com Portugal o saldo mais elevado da Galiza é no grupo dos produtos 
agro-alimentares. Entre 1995 e 2010 a Galiza exportou para Portugal cerca de 8,8 biliões de 
Euros em produtos agro-alimentares (são os produtos mais vendidos pela Galiza a Portugal), 
um volume de facturação mais de 3 vezes superior às importações da Galiza provenientes de 
Portugal neste tipo de produtos (Figura 5), o que evidencia as consequências do 
desinvestimento que em Portugal se tem assistido neste sector económico ou o carácter pouco 
estratégico com que têm sido consideradas as actividades do sector primário na economia 
portuguesa. O segundo grupo de produtos mais transaccionados entre a Galiza e Portugal são 
os do sector do têxtil e vestuário, embora neste caso se assista apenas a uma ligeira 
preponderância das exportações face às importações, o que denota neste sector de actividade 
um maior nível de integração económica entre os dois lados da fronteira.  
Refira-se ainda que o saldo comercial positivo com Portugal é transversal aos diferentes 
sectores de actividade, com a única excepção das relações comerciais associadas ao grupo 
dos minérios e metais, sobretudo nas actividades especificamente relacionadas com a fundição 
do ferro e aço. 
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Figura 5. Comércio da Galiza com Portugal no período 1995-2010, por tipo de produto 
Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 
 
Uma análise à evolução anual da estrutura sectorial das exportações da Galiza (Figura 6) 
evidencia uma tendência recente para uma crescente diversificação da sua base produtiva. 
Este fenómeno deve-se especialmente à redução do peso relativo da indústria automóvel que 
nos anos 2001 e 2002 chegou a ser responsável por mais de metade das exportações da 
Galiza. Nos anos seguintes o volume de facturação destes produtos cresceu até 2007 (ano em 
que as vendas destes produtos atingiram os 7,6 biliões de Euros), seguindo-se 2 anos de 
declínio das vendas (em 2009 as vendas destes produtos tinham reduzido para 5,2 biliões de 
Euros), justificando-se assim a quebra recente das exportações globais da Galiza que 
assinalámos anteriormente. Em 2010 assistiu-se já a uma ligeira recuperação das exportações 
destes produtos, embora o seu peso relativo no total das exportações da Galiza tenha reduzido 
para cerca de 36%. 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 
Figura 6. Evolução da estrutura sectorial das exportações globais da Galiza, 1995-2010 
 
Contrariamente à indústria automóvel as vendas da indústria do têxtil e vestuário registaram um 
crescimento ininterrupto durante os últimos 15 anos, passando de 184 milhões de Euros em 
1995 para mais de 3,2 biliões de Euros em 2010. Sem dúvida um crescimento assinalável que 
faz com que em termos relativos estes produtos representem actualmente mais de 1/5 do total 
das exportações galegas, sendo que em 1995 correspondiam apenas a pouco mais de 5%. 
O acréscimo relativo da importância do têxtil e vestuário na economia da Galiza deve-se a um 
maior dinamismo na actividade destas empresas, responsável pelas exportações deste sector 
económico representarem actualmente um volume de facturação 17 vezes superior ao que 
representavam em 1995. Por sua vez, as vendas em 2010 da indústria automóvel não 
chegaram a quadriplicar o valor das vendas registadas em 1995, embora permaneça ainda 
como sendo o sector mais exportador da Galiza, quer em termos relativos como absolutos. 
 
 
3. AS RELAÇÕES COMERCIAIS DA GALIZA COM PORTUGAL: O SECTOR DO 
TÊXTIL E VESTUÁRIO 
A evolução do peso de Portugal no comércio externo da Galiza entre 1995 e 2010 permite 
detectar a sucessão de duas etapas distintas (Figura 7). Numa primeira fase, até finais da 
década de 1990, a Galiza abordou Portugal essencialmente numa lógica de alargamento de 
mercado, beneficiando sobretudo das vantagens associadas à proximidade geográfica e 
cultural para conseguir ampliar o consumo dos seus produtos. O peso de Portugal nas 
exportações da Galiza era então praticamente o dobro da sua importância enquanto país de 
importação. Numa fase seguinte o peso de Portugal enquanto mercado consumidor dos 
produtos galegos começou a ser menos relevante, um processo que ocorreu a par de uma 
progressiva entrada na Galiza de bens produzidos em Portugal. Embora actualmente o saldo 
comercial seja ainda favorável à Galiza este tem vindo a reduzir-se, traduzindo assim uma nova 
etapa de relacionamento comercial que sugere um processo de maior integração das suas 
economias, embora mais evidente em algumas actividades do que noutras. 
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Figura 7. Evolução do peso de Portugal no comércio externo da Galiza, 1995-2010 

Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 
 
No que respeita à entrada de produtos da Galiza em Portugal os últimos 15 anos foram 
sobretudo caracterizados por um progressivo acréscimo da proporção dos produtos do têxtil e 
vestuário (Figura 8), tendo praticamente duplicado a sua quota de mercado (aproximadamente 
de 11% para 22% do total dos produtos exportados da Galiza para Portugal, o que em termos 
absolutos significou a evolução de uma venda anual de cerca de 80 milhões de Euros para 
cerca de 500 milhões). O aumento da importância relativa deste tipo de produtos fez-se 
sobretudo à custa da redução do peso dos produtos agro-alimentares, que apesar disso 
continuam a ser os produtos mais vendidos pela Galiza a Portugal correspondendo a uma 
facturação anual acima dos 700 milhões de Euros. 
Analisando as trocas comerciais no sentido inverso verifica-se que o grupo dos produtos do 
têxtil e vestuário tem um comportamento oposto, na medida em que tem decrescido o seu peso 
na estrutura das importações da Galiza provenientes de Portugal. Em 1995 representavam 
quase 1/3 do total das compras da Galiza feitas em Portugal e actualmente essa proporção 
reduziu para cerca de 1/5. Há actualmente uma maior diversificação na estrutura sectorial das 
vendas de Portugal à Galiza, que se deve sobretudo a um aumento das transacções no grupo 
dos minérios e metais (provavelmente associado a produtos intermédios para a metalurgia e 
construção civil), assim como nos materiais de transporte. Registe-se que os produtos 
relacionados com a indústria automóvel foram os que demonstraram maior dinamismo na 
conquista do mercado galego, conseguindo fazer evoluir as suas vendas para a Galiza de uma 
quota de mercado de 3% em 1995 para mais de 20% nos anos imediatamente anteriores à 
actual crise financeira e económica mundial, crise que se manifestou de uma forma evidente no 
abrandamento da indústria automóvel. Todavia este decréscimo da importância relativa das 
vendas do têxtil e vestuário de Portugal à Galiza não se fica exclusivamente a dever a um 
maior dinamismo entretanto revelado por outras actividades económicas que conseguiram 
neste período reforçar substancialmente o seu comércio com esta Comunidade Autónoma140. A 
par desse efeito, não negligenciável, verificou-se também uma evidente desaceleração, a partir 
de 2003, da compra de produtos do têxtil e vestuário por parte da Galiza a Portugal (Figura 9). 
De facto de 1995 a 2003 a taxa de crescimento médio anual destas importações foi de 15%, 
mas no período seguinte (de 2004 a 2010) o crescimento médio anual foi somente de 1,3%.  
 
                                                      
 
 
140 Assiste-se também a um acréscimo das importações de produtos agro-alimentares, sobretudo em 2010, o que 
parece dever-se sobretudo à recente localização em Portugal de uma produção de aquacultura da Pescanova em Mira, 
uma empresa galega para onde é exportada parte da produção desta unidade industrial para as etapas finais do 
processamento destes produtos. 
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Exportações da Galiza para Portugal, por tipo de produto 
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Importações da Galiza provenientes de Portugal, por tipo de produto 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 8. Evolução da estrutura sectorial do comércio da Galiza com Portugal, 1995-2010 
 
Esta tendência tem promovido um contínuo aumento do saldo comercial da Galiza com 
Portugal neste tipo de produtos. A Galiza parece assim mostrar uma cada vez maior auto-



 
 

1048 
 

suficiência no sector dos têxteis e vestuário, até porque o aumento do saldo comercial da 
Galiza neste tipo bens é também visível no comércio exterior global da Galiza (e não apenas 
nos fluxos comerciais que estabelece com Portugal). 
Contudo, o comportamento das trocas comerciais da Galiza com Portugal no sector dos têxteis 
e vestuário não é em todos os aspectos similar ao comércio exterior global da Galiza para este 
tipo de produtos. Pois se em termos globais há um crescimento continuado das exportações da 
Galiza durante os últimos 15 anos, no caso das exportações para Portugal estas decresceram 
no último biénio (um decréscimo de quase 9% nas vendas para Portugal de produtos do têxtil e 
vestuário, de 511 milhões de Euros em 2008 para 467 milhões em 2010).  
Este comportamento contraditório da curva das exportações da Galiza (nas trocas comerciais 
de têxteis e vestuário com Portugal e com o Mundo) demonstra os resultados positivos de um 
esforço de diversificação dos mercados de destino dos têxteis e vestuário da Galiza. De facto, 
a conquista de novos mercados permitiu anular os efeitos negativos do decréscimo do 
consumo em Portugal, uma provável consequência da redução do poder de compra dos 
portugueses que se vem registando ao longo dos últimos anos. 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 9. Evolução do comércio da Galiza com Portugal no sector do Têxtil, Vestuário e 
Calçado, no período 1995-2010 

 
Esta diversificação dos mercados de escoamento por parte dos produtores de têxteis e 
vestuário da Galiza é uma das principais alterações que caracteriza a evolução recente deste 
sector de actividade (Figura 10). Basta para isso recordar que em 1995 mais de 3/5 desta 
produção era unicamente encaminhada para apenas 2 países (Portugal que tinha uma quota 
de mercado de 38% e França de 24%). No ano de 2010 a quota de mercado destes dois 
países está reduzida para metade (Portugal continua a ser o principal mercado de exportação 
dos têxteis e vestuário da Galiza, embora represente actualmente 16% dessas exportações; e 
a França representa agora 12,8%). 
O México perdeu também relevância no consumo destes bens, passando do terceiro principal 
país (com um quota de mercado de 7,5% em 1995) para a nona posição em 2010 no ranking 
dos mercados de exportação da Galiza para este tipo de produtos. Embora este decréscimo no 
ranking tenha ficado somente a dever-se à conquista de novos mercados, uma vez que as 
exportações aumentaram muito significativamente para este país (de 78 milhões de Euros no 
triénio 1996-1998 para 292 milhões de Euros no triénio 2008-2010). 
Uma leitura mais detalhada permite constatar que este processo de diversificação de mercados 
ocorreu sobretudo por via da exploração das vantagens decorrentes do processo de integração 
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económica da União Europeia. De facto, os empresários da Galiza deste sector conseguiram 
nestes 15 anos canalizar uma parte considerável das suas exportações para mercados como o 
Reino Unido, a Alemanha ou a Bélgica. Verificando-se inclusivamente uma entrada nas 
economias do alargamento, nomeadamente a Polónia. Deu-se assim o início de uma fase de 
evidente expansão e internacionalização da economia galega, acompanhada por um processo 
de upgrading, na medida em que conseguiu orientar uma parte considerável das suas 
produções para mercados muito exigentes, onde factores como a qualidade ou o valor da 
marca são muito apreciados.  
Do exterior da União Europeia apenas Marrocos está entre os principais destinos dos têxteis e 
vestuário da Galiza, tendo vindo a tornar-se um dos mais importantes parceiros comerciais da 
Galiza neste tipo de produtos. Poder-se-á assim antever o arranque de uma nova fase de 
diversificação dos mercados de escoamento dos têxteis e vestuário da Galiza, em que após a 
conquista dos mais importantes mercados europeus se procura agora escapar de uma 
excessiva dependência do consumo da União Europeia com a entrada em mercados 
pertencentes a outros blocos económicos. 
Por enquanto esta reorientação para mercados extra-União Europeia tem ocorrido sobretudo 
no que respeita às importações. A China, Marrocos e Turquia são os países que mais 
aumentaram as vendas de têxteis e vestuário para a Galiza, ultrapassando mesmo os volumes 
de facturação associados aos produtos provenientes de Itália e França, que no biénio 1996-
1998 eram os países que ocupavam a 2ª e a 3ª posição no ranking das importações da Galiza 
e que actualmente têm uma quota de mercado de 11% no caso de Itália (era de 22% em 1996-
1998) e de apenas 1% no caso da França (era de 9% em 1996-1998). Outros países que 
também têm reforçado a sua importância nas importações da Galiza deste tipo de bens são a 
Índia e o Bangladesh na Ásia, bem como a Bulgária na Europa de Leste. 
A origem destas importações associa-se em muitos casos a lógicas de subcontratação 
negociadas internacionalmente pelas principais empresas galegas do sector. Uma parte 
significativa destas compras relaciona-se com produtos intermédios da indústria do vestuário, 
cuja manufacturação é mais exigente em mão-de-obra intensiva, optando-se por isso pela sua 
produção em países com custos de mão-de-obra mais reduzidos, sendo posteriormente 
enviados para a Galiza de onde são depois expedidos para os principais mercados europeus. 
Deste modo a Galiza consegue garantir a competitividade dos seus produtos por via da 
relocalização dos segmentos de menor valor acrescentado desta cadeira produtiva. Posteriores 
estudos, assentes em metodologias de investigação mais qualitativas, deverão procurar 
perceber o modo como se processa a divisão geográfica dos diferentes elos desta cadeia 
produtiva, se por lógicas de Investimento Directo Estrangeiro com abertura de unidades 
empresariais nesses países com capital espanhol, se por lógicas de subcontratação e de 
estabelecimentos de acordos/alianças e projectos de negócio comuns. 
Embora com uma importância progressivamente menor, Portugal detém ainda actualmente o 
papel de principal parceiro comercial da Galiza no têxtil e vestuário, quer como mercado de 
destino das suas produções quer como fornecedor de produtos desta fileira. Estas interacções 
comerciais muito intensas e bi-direccionais sugerem um processo de estruturação de redes de 
relações empresariais transfronteiriças, o que é um dos mais importantes atributos para a 
consolidação de um eventual cluster transfronteirço neste sector de actividade.  
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Os Top 10 países de destino das exportações de TVC da Galiza em 2008-2010 
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Os Top 10 países de origem das importações de TVC da Galiza em 2008-2010 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 10. Principais parceiros comerciais da Galiza no sector do Têxtil, Vestuário e Calçado 
 
Contudo, importa reconhecer que a crescente relevância dos novos parceiros comerciais da 
Galiza, sobretudo ao nível das importações, faz antever o risco de uma queda da interacção 
com as empresas portuguesas, uma vez que estas não conseguem competir com os baixos 
custos salariais praticados em países como a China, Marrocos ou a Turquia. Esta circunstância 
deverá motivar as empresas portuguesas a explorarem novas dimensões de diferenciação nas 
relações empresariais que têm vindo a estabelecer com a Galiza, que não podem basear-se no 
custo do trabalho mas cada vez mais noutras competências que possam ser valorizadas pelos 
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empresários galegos, como a garantia da qualidade de produção em produtos de vestuário de 
maior complexidade, a rapidez no cumprimento de prazos de entrega beneficiando da 
proximidade geográfica com a Galiza, ou, por exemplo, o know how em segmentos de 
produção de grande especialização como seja o vestuário técnico. É deste ambicioso desafio 
que, em última instância, dependerá a verdadeira consolidação e sustentação deste cluster 
transfronteiriço. 
Para reforçar este argumento veja-se que são precisamente os produtos menos exigentes em 
mão-de-obra intensiva, como o vestuário de malha e os têxteis lar, aqueles onde Portugal 
consegue manter níveis de competitividade mais elevados, e não nos produtos cujo valor final 
está mais dependente do factor trabalho, como o vestuário de tecido ou o calçado (Figura 11). 
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha 

Figura 11. Comércio no sector do Têxtil, Vestuário e Calçado da Galiza com Portugal, no 
período 1995-2010 e por tipo de produto 

 
A queda do peso de Portugal nas importações da Galiza vem assim demonstrar que Portugal 
não está ainda a conseguir afirmar-se na produção de bens do têxtil e do vestuário de maior 
valor acrescentado. Enquanto não enfrenta esse desafio assiste continuamente à perda de 
quota de mercado nas compras da Galiza. Veja-se, por exemplo o caso do vestuário de tecido 
onde em apenas 15 anos Portugal passou da posição cimeira no ranking das importações da 
Galiza, com uma quota de mercado de quase 50%, para a quarta posição neste ranking em 
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2008-2010, com uma quota de mercado que é actualmente de apenas 13% das compras da 
Galiza (Figura 12). A alteração deste ranking não se deveu tanto a um acréscimo da 
importância da China, que ao longo destes 15 anos tem mantido uma quota de mercado 
constante no patamar dos 16-19%, mas sobretudo a um assinalável acréscimo no fornecimento 
destes produtos por parte de Marrocos e da Turquia.  
Em meados dos anos 90 Portugal sofreu as consequências da maior competitividade da China 
especialmente nos básicos de vestuário (peças como o jeanswear ou o streetwear), por se 
tratar de um segmento de reduzida complexidade de confecção e baseado em produtos com 
ciclos de mercado mais longos (muitas vezes semestrais) e por isso com prazos de entrega 
mais dilatados. Por sua vez, no decorrer da última década foi ocorrendo também uma perda da 
competitividade de Portugal no segmento médio (produtos com uma maior incorporação de 
design, uma maior complexidade de confecção e ciclos de mercado mais curtos e por isso 
dependentes de prazos de entrega mais reduzidos). No caso deste segmento médio a 
transferência da produção não se faz em direcção à China (que não tem aumentado a sua 
quota de mercado nas vendas para a Galiza), mas sobretudo para países menos distantes 
(como Marrocos e a Turquia).  
Com a integração dos mercados à escala global a perda desta quota de mercado no vestuário 
de tecido prevê-se irreversível. Assim, cabe a Portugal conseguir afirmar-se no segmento mais 
qualificado do vestuário de tecido, como sejam os produtos dirigidos a um mercado consumidor 
mais exigente e atento aos detalhes de confecção, ou os produtos de maior especialização 
como, por exemplo, o vestuário técnico. Ou seja produções mais direccionadas para nichos de 
mercado. 
A par deste tipo de produção Portugal parece também ter margem para assegurar importantes 
relações comerciais com a Galiza nos bens do sector onde o custo da força de trabalho tem um 
peso menos relevante no valor final do produto, como é o caso do vestuário de malha ou os 
têxteis lar. Aliás nestes casos Portugal tem conseguido manter a sua quota de mercado ao 
longo da última década, apesar do aumento de importância de alguns países nas vendas deste 
tipo de produtos à Galiza. Nalguns casos verificou-se mesmo que após a conquista de alguma 
quota de mercado por parte de alguns desses novos parceiros comerciais se sucedeu uma 
fase seguinte em que se assiste a uma retracção dessa quota de mercado, sugerindo alguns 
problemas que devem ter surgido nessas experiências de subcontratação (como é o caso da 
produção de origem turca no vestuário de malha, ou da produção indiana nos têxteis lar). Há 
certamente lições a retirar dessas experiências que importará no compreender e sistematizar 
através de investigações a desenvolver a partir de abordagens metodológicas de cariz mais 
qualitativo.  
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Fonte: DATACOMEX – Secretaria de Estado do Comércio Exterior de Espanha  

Figura 12. O peso de Portugal nas importações da Galiza para alguns produtos do Têxtil e Vestuário 
 

 
4. CONCLUSÃO 
Certamente a consolidação do cluster transfronteiriço do têxtil e do vestuário trará benefícios 
mútuos para reforçar a competitividade desta Euroregião na fileira têxtil; contudo, os dados 
apontam para uma diferente localização das empresas portuguesas e galegas ao longo da 
cadeia de produção, mais vantajosa para as empresas galegas, que dominam as fases com 
maior valor acrescentado  (design, concepção do produto e redes de distribuição), do que para 
as portuguesas, que ficam na base da cadeia, especializando-se na produção. 
Essa situação decorre, em parte, de diferentes processos históricos do desenvolvimento desta 
fileira nas duas regiões. Ela é mais antiga na região Norte e teve uma fase recente de forte 
crescimento associada à chegada de capitais estrangeiros, maioritariamente de outros Estados 
Membros da UE que associaram a proximidade geográfica com os baixos salários e que aqui 
estabeleceram redes de subcontratação.  Nesta fase mais recente à da indústria têxtil de 
algodão que dominava juntou-se o vestuário. Neste sentido, este sector assumiu no Norte de 
Portugal sobretudo uma vocação produtiva e não tanto distributiva, não existindo de facto 
tradição na criação e promoção de marcas próprias ou no investimento em redes internacionais 
de pontos de venda, o que criou vulnerabilidades que afectaram a economia regional.  
Já na Galiza esta indústria é bem mais recente ,tendo-se verificado o seu desenvolvimento 
apenas no final do século XX (sobretudo a partir da década de 1970 e de 1980), e embora 
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fortemente dependente de um único grupo – Inditex – este apostou desde o início na marca e 
no design e num processo ambicioso de internacionalização, assegurando a governação da 
cadeia de valor acrescentado. 
A análise do ranking dos principais mercados de exportação dos produtos da Galiza mostra o 
decréscimo de importância dos países europeus no que se refere às importações e não tanto 
das exportações, continuando a persistir como principais mercados de escoamento da indústria 
da Galiza aos quais se vão juntando novos mercados, como os EUA ou a Noruega e 
associando uma tendência recente para uma crescente diversificação da sua base produtiva. O 
que aponta para uma fase de maior maturidade da economia galega e uma geografia do 
comércio externo mais complexa e mais diversificada. No caso da fileira têxtil essa 
diversificação é mais evidente e os fluxos de comércio externo incluem quer cadeias de 
abastecimento mais longas, é evidente o peso da China ou a emergência de países como 
Egipto, o Vietnam ou o Bangladesh, de produtos intermédios com menor incorporação de 
design e assim menos afectados pela distância ao mercado final e cadeias de proximidade, 
onde se incluem Portugal e Marrocos, por exemplo, para o outsourcing de produtos com ciclos 
de produção mais curtos e para os quais a proximidade ao mercado é essencial mas que, ao 
mesmo tempo, beneficiam de custos de mão-de-obra mais baixos do que a Galiza. 
Neste contexto é fundamental que as empresas da região norte consigam responder ao desafio 
e fazer um upgrading subindo na cadeia de produção e apostando em produtos com maior 
valor acrescentado, incorporando design e qualidade para evitar a concorrência de outros 
países com capacidade de participar nestas redes de proximidade. Ao mesmo tempo, as 
empresas da região norte devem finalmente iniciar ou reforçar uma tendência de criar as suas 
próprias marcas e participar directamente no mercado final reduzindo a fragilidade resultante 
da sua dependência em relação às redes de subcontratação. 
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RESUMO 
Nesta comunicação propomo-nos apresentar os aspectos relativos à especialização produtiva e 
padrão de comércio internacional da região de TMAD, neste estudo considerada como o 
somatório das nuts 3 Alto Trás-os-Montes e Douro, procurando desta forma contribuir para 
identificar e clarificar as especificidades mais relevantes por si evidenciadas. Verificamos que 
TMAD apresenta um perfil económico distinto do da Região Norte (RN) e do país, o mesmo 
acontecendo com o seu comércio externo. Por outro lado, os estudos conhecidos sobre o 
desenvolvimento económico e social das regiões portuguesas apontam TMAD como uma das 
menos desenvolvidas do país. O atraso estrutural face às demais regiões, especialmente 
motivado por razões económicas, conduz à necessidade de se proceder a uma análise do perfil 
económico da região e da respectiva evolução.  
TMAD é uma economia muito fechada ao exterior, com uma vocação exportadora muito frágil. 
Os problemas de funcionamento dos mercados são um dos principais estrangulamentos à 
estrutura produtiva da região. É por isso necessário orientar a oferta local para a captação de 
clientes não residentes. A proximidade a Castela e Leão e à Galiza, sem esquecer a Região 
Norte do país, possibilitam o desenvolvimento de uma estratégia orientada para estes 
mercados. É com a expansão dos mercados que se pode criar as condições para uma 
estratégia ao nível do mercado internacional. 
Palavras-chave: Crescimento, Especialização; Perfil económico. 
 
 
1. Introdução  
Por várias razões, entre as quais a dificuldade de obter dados desagregados por Nut’s III, a 
maioria dos estudos, neste domínio, elegem o país ou as Nut’s 2 como unidades de análise. 
Pretendemos estudar o padrão de especialização produtiva das Nuts 3 Alto Trás-os-Montes 
(ATM) e Douro, bem como as suas trocas externas, questões importantes para a formulação de 
uma estratégia de desenvolvimento. Verificamos que ATM e Douro apresentam um perfil 
económico distinto do da Região Norte e do país, o mesmo acontecendo com o seu comércio 
externo. 
É nossa convicção, que o padrão de especialização produtiva de uma região influencia, de 
modo decisivo, a capacidade de internacionalização da sua economia e o modo como esta se 
processa, determinando assim a sua vocação no contexto nacional e internacional. Assim, 
procuramos com a presente comunicação contribuir para identificar e clarificar as 
especificidades do padrão de especialização produtiva e internacional de uma região que muito 
nos diz - a região de TMAD - cujo perfil económico e participação no comércio externo é 
bastante atípica no contexto nacional. 
Estruturamos o estudo em duas partes: 
- Análise do perfil económico de TMAD.  
Depois de analisarmos de uma forma breve a dinâmica apresentada pelo VAB, emprego e 
produtividade da região, dedicamos especial atenção à análise do seu padrão de 
especialização sectorial, uma vez que os sectores industriais mais importantes de uma região 
são, grosso modo, os mais orientados para o comércio externo. 
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- A segunda parte é consagrada ao estudo do padrão das trocas externas da região de TMAD. 
Neste sentido, após uma breve análise dos indicadores gerais e macroeconómicos 
relacionados com o comércio externo da região, estudamos com maior detalhe a estrutura 
geográfica e sectorial das trocas da região e a sua importância no contexto da região norte. 
Procedemos de seguida à análise do padrão de especialização comercial inter e intra-industrial 
apresentado pela região. 
 
 
2. O Perfil Económico de TMAD 
Estudos sobre o desenvolvimento económico e social apontam TMAD (ATM e Douro), como 
uma das regiões de Portugal com menor índice de desenvolvimento. [1] 
O perfil económico de uma região pode ser desenhado tendo como base a análise do valor 
acrescentado bruto, do emprego e da produtividade, numa perspectiva evolutiva. Os VABpm de 
ATM e Douro eram os mais baixos entre as Nuts 3 da RN, em 1998, e passada uma década, 
mantêm a sua posição na cauda da região, onde estão inseridas. Os dados são retirados das 
Contas Regionais [2] e do Anuário Estatístico da Região Norte [3]. 
 

Tabela 1: Evolução do VABpm, na RN (Milhões de Euros) 
Ano Norte M‐Lima Cávado Ave Gr. Porto Tâmega E. D.Vouga Douro ATM
1998 28.095 1.518 2.603 3.704 13.092 2.569 2.276 1.125 1.210
1999 30.025 1.618 2.813 3.989 13.885 2.764 2.459 1.207 1.290
2000 31.838 1.713 3.114 4.246 14.488 3.019 2.525 1.320 1.413
2001 33.955 1.812 3.411 4.491 15.300 3.250 2.759 1.435 1.497
2002 34.878 1.883 3.595 4.696 15.336 3.413 2.947 1.464 1.544
2003 34.927 1.905 3.594 4.654 15.482 3.429 2.800 1.493 1.571
2004 36.046 1.959 3.767 4.710 16.017 3.502 2.881 1.532 1.679
2005 36.949 2.009 3.839 4.737 16.407 3.647 2.924 1.629 1.758
2006 38.187 2.116 3.984 4.843 16.827 3.898 2.996 1.704 1.818
2007 40.917 2.194 4.266 5.183 18.209 4.191 3.205 1.772 1.899
2008 42.096 2.290 4.472 5.328 18.625 4.282 3.216 1.873 2.010  

 
Apesar de tudo, ao contrário do que aconteceu na década de 90, a evolução deixa esperanças 
para o futuro, quer numa, quer noutra sub-região, uma vez que estão a crescer mais que a 
média da RN. Entre 1998 e 2003, enquanto o VAB na RN cresceu 24,3%, em ATM cresceu 
30% e no Douro 32,7%. De 2003 para 2008 acentuam-se as melhorias verificadas nos cinco 
anos anteriores: Alto Trás-os-Montes teve um crescimento de 28% e o Douro 25,4%, acima da 
média da RN (20,5%). O gráfico evidencia maiores crescimentos médios anuais de Cavado e 
Tâmega, nos primeiros anos e de ATM e Douro, no último quinquénio. 
 

 
Figura 1: Taxas de Variação Média Anual do VAB, na RN 
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Esta evolução, apesar de favorável à região, não foi suficiente para eliminar o seu atraso 
estrutural. ATM tem apenas 4,7% do VAB da RN, embora melhorando o seu peso 
relativamente a 1998, que era de 4,3%. O Douro apresenta uma situação semelhante, 
aumentando o peso do VAB de 4% para 4,3%. TMAD representa, pois, só 9% do VAB da RN, 
enquanto o Grande Porto é responsável por mais de 44% do total.  
A situação piora, quando vemos que o peso do emprego de TMAD é maior que o do VAB: ATM 
tem 6,5% e o Douro 5,7% do total do emprego da RN. 
 

. 
Figura 2: Peso do VABpm e do Emprego das NUT’s III, na RN (2008) 

 
O VAB, por sectores de actividade, é distinto nas regiões, embora os serviços apresentem em 
todas as regiões os valores mais elevados. De salientar, os valores apresentados pelo Grande 
Porto (75%), Douro (73%) e ATM (69%). O peso do VAB da Agricultura e actividades afins é 
reduzido, embora ATM e Douro apresentem valores 4 e 3 vezes superiores à média da RN. A 
indústria está representada, com valores acima da média da RN, em Entre Douro e Vouga 
(51,7%), Ave (47,9%), Tâmega (42,4%) e Cavado (36,6%).  
 

 
Figura 3: Estrutura do VAB na RN  
 
ATM apresenta uma população empregada na Agricultura e actividades afins de 48,5%, quase 
metade do emprego da região, apresentando também o Douro um valor elevado (40,4%). Estes 
valores contrastam com os valores respeitantes ao VAB para essa actividade, nessas regiões. 
Das restantes regiões, apenas o Minho-Lima, com cerca de 20%, está acima da média da RN 
(12%). 
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Figura 4: Estrutura do Emprego na RN 

 
Com um grande peso industrial, as Nut’s Ave (56,1%), Entre Douro e Vouga (53,6%), Tâmega 
(52,4%) e Cavado (44%). Com um peso maior dos serviços temos as Nut’s Grande Porto 
(70,7%), única região com valor superior à média da RN (50%). 
A produtividade teve uma evolução positiva em todas as regiões. No entanto, os valores de 
ATM e Douro estão na cauda da RN, juntamente com a nut Tâmega. Estas regiões têm uma 
produtividade que é quase metade da produtividade no Grande Porto, que está 7 pontos acima 
da média da RN e mais de 13 da produtividade de ATM, Douro e Tâmega. Porém é de realçar 
que o seu crescimento está ao nível da maior parte das nuts da RN. 
 

 
Figura 5: Evolução da Produtividade na RN, em 103 EUROS 

 
2.1. Padrão de Especialização Sectorial da Região Norte 
Ao contrário do que seria previsível e desejável, ATM e Douro reforçaram a sua intensidade de 
localização na actividade agrícola e similares, em prejuízo da actividade industrial e dos 
serviços. O peso desta actividade, no Douro, era, em 2002, quase 3 vezes o peso que a 
agricultura tinha na RN, passando em 2007 a ser cerca de 3 vezes e meia; em ATM, a situação 
é ainda pior, uma vez que passa de 2,8 para mais de 4. Verifica-se uma transferência do 
pessoal do sector dos serviços para a agricultura, pois em 2002, os serviços tinham um peso 
semelhante ao da RN e, em 2007, apresentam um peso menor que a macro-região. 
 

Tabela 2: Quociente de Localização por Sector de Actividade - Emprego 
Anos 2002 2007 
Quoc. Localiz. Agric. Ind.  Serviços Agric. Ind.  Serviços 
Minho-Lima 2,72 0,82 0,74 1,66 0,91 0,91 
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Cávado 0,98 1,15 0,86 0,95 1,16 0,89 
Ave 0,36 1,4 0,78 0,49 1,48 0,76 
Grande Porto 0,25 0,82 1,36 0,14 0,73 1,41 
Tâmega 1,09 1,26 0,73 0,99 1,38 0,71 
E. D. e Vouga 0,51 1,39 0,75 0,89 1,41 0,71 
Douro  2,93 0,44 1,04 3,41 0,41 0,87 

Trás-os-Montes 2,8 0,37 1,15 4,09 0,36 0,76 
 
Utilizando o VABpm, os resultados não diferem muito em termos relativos, mas há alterações, 
de valor absoluto, com algum significado. Em ATM e Douro, quer em 2002, quer em 2007, as 
actividades do sector agrícola têm um peso no VAB muito superior ao peso dessas actividades 
no VAB da RN. Em 2002, esse peso era 6,36 vezes superior no Douro, valor que diminuiu para 
3,86 em 2007; em ATM os valores são semelhantes aos que se verificavam para o emprego.  
No que concerne ao sector industrial, a sua representatividade no VAB de TMAD é 
significativamente inferior à registada na RN, embora se tenha verificado uma aproximação, de 
2002 para 2007. 
No domínio do sector dos serviços, a evolução registada foi inversa à do sector agrícola, tendo 
a importância relativa deste sector no VAB de TMAD aumentado relativamente ao emprego, de 
tal forma que, em 2007, o peso deste sector no VAB de TMAD era semelhante ao seu peso no 
VAB da RN. 
 

Tabela 3 - Quociente de Localização por Sector de Actividade - VAB 
VAB 2002 2007 
  QL Agric QL Ind QL Serv QL Agric QL Ind QL Serv 
  M. Lima 1,28 0,96 1,01 1,62 0,98 0,99 
  Cávado 1,21 1,13 0,91 1,32 1,12 0,93 
  Ave 0,48 1,54 0,70 0,67 1,46 0,78 
  G. Porto 0,41 0,75 1,18 0,4 0,74 1,14 
  Tâmega 1,08 1,23 0,86 0,82 1,28 0,86 
  E. D. Vouga 0,27 1,53 0,72 0,53 1,57 0,72 
  Douro 6,36 0,56 1,03 3,86 0,62 1,12 
  A. T.Montes 2,96 0,66 1,11 4,73 0,7 1,05 

 
Ao nível empresarial, em 2008, era evidente a diferença de especialização produtiva entre 
TMAD e a RN. Um peso diminuto da indústria transformadora relativamente à média da RN, 
principalmente às regiões de Entre Douro e Vouga, Ave e Tâmega. Um peso importante na 
construção e no comércio.  
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Figura 6: VAB das Empresas na RN, em 2008. 
 
A indústria transformadora tem um peso de cerca de 16% em ATM e Douro, longe dos 33% da 
RN, nesta actividade. A construção é uma actividade muito importante em TMAD, bem como o 
comércio, que apresentam valores similares aos valores médios da RN. Nas actividades de 
saúde humana e apoio social, TMAD, principalmente a nut Douro, apresenta valores muito 
acima da RN. 
 

 
Figura 7: VAB das Empresas de ATM e Douro, relativamente à RN, em 2008 

 
A utilização do emprego como indicador de base (em vez do VABpm) não altera de forma 
significativa as conclusões retiradas acerca do padrão de especialização sectorial do ATM. As 
empresas da Indústria Transformadora têm uma menor representação em TMAD que nas 
restantes regiões. O Comércio tem em todas as regiões um peso significativo, em termos de 
emprego, o mesmo acontecendo com a Construção, exceptuando o Ave e Entre Douro e 
Vouga. As empresas de Actividades de Saúde e Apoio Social estão mais representadas nas 
regiões menos desenvolvidas: ATM e Douro e Minho-Lima.  
 

 
Figura 8: Pessoal ao serviço das Empresas na RN, em 2008 

 
Em ATM é o Comércio (G) que ocupa a maior parte do pessoal ao serviço das empresas 
(29%), seguindo-se a Construção (18%) e a Indústria Transformadora (13%), e o Alojamento e 
a Restauração com 10%. No Douro, são as mesmas as actividades principais. De referir o 
grande peso das Actividades de Saúde e Apoio Social, no Douro, com pouco menos que 10%, 
e em ATM com um emprego de cerca de 8%. Apesar da sua importância, tem diminuído o 
peso, quer do Comércio, quer da Construção no total do emprego. 
Pelo exposto, podemos concluir que a economia de TMAD se apresenta altamente terciarizada, 
apresentando ainda uma dependência face às actividades do sector primário muito acima da 
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média nacional. O seu tecido industrial é bastante incipiente e dependente de indústrias 
intensivas em recursos naturais e associadas às actividades de construção. 
 

 
Figura 9: Pessoal ao serviço das Empresas de ATM e Douro, relativamente à RN, em 2008,. 

 
Dada a importância do sector industrial para o desenvolvimento das regiões, bem como a 
importância relativa que assume em todas as Nut’s da RN, em termos de pessoal ao serviço 
das empresas que se dedicam a essa actividade, passamos a uma análise do tecido industrial 
da Região Norte, utilizando como variável de análise do VAB e a distribuição do pessoal ao 
serviço das empresas com sede na região, pelas diferentes actividades industriais. 
Relativamente ao VAB, na RN são o Vestuário, os Produtos Metálicos, os Têsteis e a indústria 
de couro que mais contribuem para o VAB da macro-região. Em termos de nuts 3, no Minho-
Lima, são os Produtos Metálicos, os Veículos Automóveis, o Papel e Outros Equipamentos de 
Transporte, ao que mais contribuem para o VAB; no Cávado, é o Vestuário, os Têxteis e os 
Produtos Metálicos; no Ave, são os Têxteis e o Vestuário e os Artigos de Borracha e Plásticos; 
no G. Porto são as Indústrias Alimentares, as Bebidas, os Produtos Químicos e Sintéticos e os 
Produtos Metálicos; na nut Tâmega, são o Vestuário, os Couros e a indústria de Imobiliário e 
Colchões; em Entre Douro e Vouga, a Madeira e a Cortiça, os Couros e os Produtos Metálicos; 
no Douro, as indústrias de Bebidas, as indústrias Alimentares, Outros Produtos Minerais não 
Metálicos e Produtos Metálicos; em ATM, Produtos Metálicos, indústrias Alimentares, indústrias 
de Bebidas e Outros Produtos Minerais não Metálicos. 
Ao contrário do que acontecia relativamente à distribuição das actividades económicas na RN, 
a importância relativa que as diversas indústrias têm nas Nut’ III da RN, é muito heterogénea, 
como se pode ver no gráfico que se segue. 
 

 
Figura 10: VAB das Empresas da Indústria Transformadora na RN, em 2008. 

 



 
 

1062 
 

Se focarmos a atenção em TMAD e na RN, podemos dizer que a importância relativa das 
várias actividades industriais é idêntica nas duas nuts que constituem TMAD, mas muito 
diferente da RN. Predomínio das indústrias alimentares, bebidas, minerais não metálicos e 
produtos metálicos, em TMAD e testeis, vestuário e couros, na RN. 
 

 
Figura 11: VAB das Empresas da Indústria Transformadora em ATM e Douro, relativamente à 

RN, em 2008. 
 
O gráfico que se segue mostra as principais indústrias transformadoras das nuts da RN, tendo 
em conta o critério do número de empregados. Uma análise atenta, mostra que não há 
diferenças significativas entre a repartição tendo em conta o VAB e, esta, que tem em conta o 
número de trabalhadores.  
 

 
Figura 12: Pessoal ao serviço das Empresas da Indústria Transformadora, na RN, em 2008. 

 
Cerca de um terço do emprego na indústria transformadora, em TMAD, verificava-se nas 
indústrias alimentares. Depois destas, empregavam mais os ramos da fabricação de produtos 
minerais não metálicos e de produtos metálicos e a indústria de bebidas, tendo esta uma maior 
importância, no Douro. 
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Figura 13: Pessoal ao serviço nas Empresas da Indústria Transformadora em ATM e Douro, 
relativamente à RN, em 2008,  
 
Em síntese, uma análise, tendo em conta os dois critérios, permite ver que, quer a RN, quer 
ATM e Douro, apresentam uma grande concentração na indústria transformadora, aquela na 
indústria Têxtil, estas nas Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco.  
Relativamente a ATM, têm grande importância as seguintes actividades económicas industriais: 
 - Indústrias alimentares (essencialmente ligadas ao abate de animais, à produção produtos 
agro-alimentares em que se destacam as indústrias de óleos e gorduras animais e vegetais 
ligadas à refinação de azeita e as ligadas à preparação e transformação da castanha) e das 
bebidas (que se baseia no engarrafamento de águas minerais e em várias adegas e caves; 
- Fabricação de outros minerais não metálicos (associadas à produção de materiais de 
construção e à transformação de mármores e granito); 
- Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos (associadas à 
fabricação de elementos para a construção e ao tratamento e revestimento de metais 
Quanto ao Douro, as indústrias mais importantes são as seguintes: 
- Indústrias alimentares (essencialmente ligadas ao abate de animais, à produção 
produtos agro-alimentares em que se destacam as indústrias de óleos e gorduras animais e 
vegetais ligadas à refinação de azeita e as ligadas à preparação e transformação da castanha) 
e das bebidas (que se baseia no engarrafamento de águas minerais e em várias adegas e 
caves; 
- Fabricação de outros minerais não metálicos; 
- Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos; 
Em conclusão, podemos concluir que ATM e Douro apresentam os menores valores do VAB na 
RN, apresentam um envelhecimento populacional, escassez de população e baixa densidade 
populacional, que originam taxas de actividade baixas, principalmente no Douro. A RN tem um 
padrão de especialização sectorial diferente do Douro e de ATM.  
 
 
3.  Especialização do Comércio Externo 
3.1. Os Fluxos Comerciais Globais das Empresas Sediadas na Região 
O comércio internacional da RN representa cerca de 32% do total do comércio internacional do 
País. Está, no entanto, concentrado em quatro das oito Nut’s: Grande Porto, Ave, Entre Douro 
e Vouga e Cávado. As suas Exportações (expedições+exportações) representam mais de 85% 
do total da RN e as suas Importações (importações + chegadas) mais de 90%. Na cauda estão 
ATM e Douro, que no seu conjunto detêm apenas 1% das exportações e percentagem idêntica 
de importações. Os dados são retirados do INE [3]. 
Os indicadores do comércio internacional costumam ser subdivididos em quatro tipos: os 
gerais, os macroeconómicos, os sectoriais e os geográficos (GEP) [4] 

• Os Indicadores Gerais 
Dentro destes, começamos pela análise dos saldos comerciais, que exprimem os ganhos ou 
perdas, em valor, das trocas comerciais de um país com o exterior. 
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Figura 14: Balança Comercial da RN, por NUT’s, 2009 

 
No período 1996-2006, o valor das importações das empresas sediadas no ATM superou o das 
exportações, o que teve como consequência uma balança comercial deficitária. Em 2006, a 
cobertura das importações pelas exportações passa para 98% e em 2009 o saldo passa a ser 
positivo, com uma taxa de cobertura de 107%.No Douro, a taxa de cobertura era superior a 
100%, mas, em 2009 ficou-se pelos 98%. Não deixa, contudo, de ser estranho que as duas 
Nut’s com saldo comercial negativo serem o Grande Porto e Douro, ou seja, as que têm o 
maior e um dos menores índices de desenvolvimento, respectivamente. O Grande Porto tem 
uma taxa de cobertura das importações de apenas 70% e o Douro de 98%. 
 

 
Figura 15: Comércio internacional de ATM e Douro, em 2009. 

 
Contudo, o peso do comércio de ATM e Douro na RN é como vimos antes pouco significativo – 
cerca de 1% do total. Tem vindo a diminuir o peso do comércio extra-comunitário em ATM e no 
Douro, fruto da adesão à Comunidade Europeia e à aproximação a Espanha. No Douro, as 
saídas para países fora da Comunidade são menos de 23% do total de saídas e em ATM 
representam apenas 8%. 
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Figura 16: Peso do Comércio intra e extra-comunitário em ATM e Douro (2009). 

 
• Indicadores macroeconómicos 

O peso do comércio nas economias de ATM e Douro é muito baixo se o compararmos com o 
da RN. Enquanto que a economia da RN é muito aberta ao exterior – um grau de abertura 
próximo dos 60%, em ATM, embora o peso do comércio externo tenha vindo a aumentar, não 
ultrapassa em 2007, os 16%. Um valor muito baixo apresenta o Douro (7%). As economias de 
ATM e Douro são pois economias muito fechadas, em que o comércio com o exterior tem um 
peso muito baixo relativamente ao seu PIBpm. 
O Ritmo de Integração Comercial, que permite comparar o ritmo de crescimento do comércio 
externo com o ritmo de crescimento da economia, aumentou em ATM e Douro, devido ao 
aumento da sua vocação exportadora, que se traduz na importância da contribuição das 
exportações para o PIB dessas regiões. Para uma análise mais correcta ao ritmo de integração 
comercial, analisamos a influência sobre o PIB das exportações e das importações, 
separadamente. A elasticidade das exportações em relação ao PIB permite referenciar o ritmo 
de evolução das exportações ao crescimento da economia (PIB). Em ATM, entre 1999 e 2007, 
o crescimento das exportações foi 53 vezes superior ao crescimento do PIB. No Douro o 
crescimento das exportações foi quase 9 vezes superior ao do PIB. Na RN as Exportações 
cresceram 17 vezes mais que o PIB. Quanto às Importações, na RN cresceram 16 vezes mais 
que o PIB, no Douro 17 vezes e em ATM 24,4 vezes. Is to mostra um comportamento negativo 
do Douro e muito positivo de ATM, quanto ao comportamento das exportações e das 
importações, nesse período. 
 
3.2. Estrutura Sectorial das Trocas Externas da RN, do Douro e de ATM. 
A RN exportava para a União Europeia, responsável por cerca de 80% do total das suas 
exportações, principalmente Vestuário, Máquinas e Aparelhos e Calçado. Quanto às principais 
importações da RN temos Máquinas e aparelhos, Têxteis e Metais comuns. 
Uma análise comparativa da RN com as Nut’s que constituem a região de TMAD permite-nos 
concluir que a estrutura produtiva e de comércio externo destas duas Nut’s que a constituem, 
nada têm a ver com a RN onde estão geograficamente inseridas.  
No Douro predominam as exportações de produtos das Indústrias Alimentares e Bebidas e 
estranhamente da indústria do Calçado, tendo também importância relativa o Vestuário e os 
Produtos Minerais e pouca importância os produtos agrícolas. No que respeita às Entradas, há 
uma maior dispersão de grupos de produtos, assumindo um maior peso relativo os Produtos 
Agrícolas e os produtos das Indústrias Alimentares e Bebidas, seguindo-se as Máquinas e 
Aparelhos, os Metais Comuns e os Produtos Químicos. 
 Em ATM, há uma grande concentração das suas exportações em dois grupos de produtos: os 
Produtos Agrícolas e os Produtos Minerais. Os restantes produtos exportados são a Madeira e 
Cortiça e os produtos das Indústrias Alimentares e de Bebidas. No que se refere às 
Importações, verifica-se uma maior diversidade, surgindo como produtos mais importados os 
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Produtos Agrícolas e os Produtos Minerais. Com alguma importância surgem os Metais 
Comuns, as Máquinas e Aparelhos e a Madeira e Cortiça. 
 
3.3. A Estrutura Geográfica das Trocas da Região 
Em termos geográficos, o comércio da RN com os países da UE é significativamente 
maioritário, tendo pouca expressão o comércio extracomunitário. Sabendo-se que cerca de 
80% do comércio da RN se destina aos nossos parceiros da União Europeia, interessa saber 
quais, de entre esses, são os parceiros privilegiados. No que respeita ao destino das trocas, 
são Espanha, a Alemanha, a França e o Reino Unido os principais clientes. Os fornecedores 
principais são os mesmos, trocando de posição o Reino Unido com a Itália, reforçando a 
Espanha o seu peso na RN. Os produtos do Douro têm como principais destinos a França, o 
Reino Unido e só depois a Espanha. Vêm logo a seguir a Holanda e a Alemanha. 
Relativamente aos produtos importados pelo Douro, assume uma importância enorme a 
Espanha que é a origem de quase dois terços das importações do Douro.  
A importância da Espanha, como parceiro comercial, principalmente exportador é maior ainda 
quando nos referimos ao comércio externo de ATM. Das expedições de ATM, quase 70% do 
total têm como destino Espanha. Se a estas adicionarmos as exportações para França, 
segundo parceiro comercial, obtemos um total de quase 90% do total. A Itália e o Reino Unido 
quase que completam o grupo de importadores dos produtos de ATM. O peso que a Espanha 
tem como exportador para ATM é praticamente o mesmo que tem como importador. Seguem-
se a Dinamarca e a França. 
 
3.4 . Especialização Inter e Intra-Industrial da RN e das Nut’s de ATM e Douro 
Com base nos dados do INE (2002) [5] e (2009) [3] foi possível identificar os principais sectores 
importadores e exportadores da RN, de ATM e do Douro, ou seja, as exportações líquidas, por 
sector, bem como os graus de especialização intra e inter-industrial. 
Relativamente à RN e às suas exportações líquidas, verificamos uma especialização nas 
secções IV, IX, XI, XII, XX e XXI. Isto significa que a RN é exportador líquido de, por ordem de 
importância, em: 

• Calçado e produtos afins (XII); 
• Madeira e Cortiça (IX); 
• Matérias Têxteis (XI); 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre (IV); 
• Mercadorias e produtos diversos (XX); 
• Objectos de arte, de colecção e de antiguidades (XXI). 

Passados 7 anos, as exportações líquidas da RN são praticamente as mesmas: 
• Calçado e produtos afins (XII);  
• Madeira e Cortiça (IX); 
• Pérolas e Metais Preciosos (XIV);  
• Matérias Têxteis (XI); 
• Armas e Munições (XIX); 
• Mercadorias e produtos diversos (XX); 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre (IV); 
• Material de Transportes (XVII). 
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Figura 17: Especialização Exportadora e Importadora da RN. 

 
Como importador líquido a RN apresenta como principais sectores os seguintes, por ordem de 
importância: 
• Pérolas, metais preciosos e não preciosos, bijuterias (IV); 
• Produtos do reino vegetal (II); 
• Peles, couros e suas obras (VIII); 
• Gorduras, óleos e ceras animais ou vegetais (III); 
• Produtos Minerais (V); 
• Produtos de indústrias químicas e produtos conexos (VI). 
Em 2009, a RN é importador líquido: 
• Peles, couros e suas obras (VIII); 
• Produtos do reino vegetal (II); 
• Produtos Minerais (V); 
• Animais vivos e produtos do reino animal (I); 
• Aparelhos de óptica (XVIII). 
Passando ao índice de comércio inter-industrial que relaciona a taxa de cobertura de um sector 
com a taxa de cobertura do total do comércio, numa dada região, ou seja, 

M
X
Mi
Xi

, medindo o grau de especialização de cada sector, isto é, traduzindo a maior ou menor  

propensão de uma região para se especializar e basear a exportação num determinado sector, 
em detrimento de outros, como refere o  GEPE [4]. 
 Este índice permite estudar as vantagens ou desvantagens comparativas dos vários 
sectores de actividade da região. A RN, conforme o gráfico acima apresentado, apresenta 
vantagens comparativas principalmente em: 
• Calçado, chapéus, guarda chuvas e produtos afins (XII); 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre (IV); 
• Madeira e cortiça e suas obras; carvão vegetal (IX); 
• Matérias têxteis e suas obras (XI). 
Por outro lado, A RN apresenta desvantagens comparativas acentuadas nos seguintes 
sectores: 
• Produtos do Reino Vegetal (II) 
• Peles, couros e suas obras (VIII); 
• Produtos Minerais (V); 
• Produtos das Indústrias Químicas (VI); 
• Gorduras, óleos e ceras animais ou vegetais (III). 
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Figura 18: Especialização Inter-Industrial da RN 

 
O índice de comércio intra-industrial que se calcula pela seguinte expressão 

1 - 
)( MiXi

MiXi
+
−

, conforme Grubel e Loyd, mede a importância das trocas intra-industriais no 

total das trocas comerciais de cada sector.  
Este índice permite complementar a análise das vantagens comparativas já que traduzindo a 
importância do comércio intra-ramo, permite saber o comércio que se regista entre produtos 
idênticos (bens homogéneos) ou semelhantes (bens diferenciados) GEPE [4]. 
Um valor nulo deste índice indica que o comércio é inter-ramo na totalidade, ao passo que um 
valor igual à unidade significa que o comércio do ramo é totalmente intra-ramo. 
A RN apresenta uma especialização intra-industrial nos seguintes sectores: 
• Minerais não metálicos, vidro e cerâmica e suas obras (XIII); 
• Material de transportes (XVII); 
• Plásticos e suas obras; borracha e suas obras (VII); 
• Pasta de madeira, papel e suas obras (X); 
• Máquinas, aparelhos e material eléctrico (XVI); 

• Objectos de arte, de colecção e de antiguidades (XXI). 
 

 
Figura 19: Especialização Intra-Industrial da RN 

 
Não sendo conhecidos dados recentes, por nuts 3, e verificando que a RN não sofreu 
alterações significativas de 2002 para 2009, vamos fazer a análise de TMAD (ATM e Douro), 
tendo como base os valores conhecidos de 2002, esperando que seja possível, brevemente, 
corrigir esta limitação imposta pelo sistema de estatísticas portuguesas.  
Relativamente ao Douro e às suas exportações líquidas, verificamos uma especialização nas 
secções XII, XIII, IV, XI e XX. O Douro é exportador líquido de, por ordem de importância, em: 
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• Calçado e produtos afins; 
• Minerais não-metálicos, vidro e cerâmica; 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre; 
• Matérias têxteis e suas obras; 
• Mercadorias e produtos diversos. 
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 Figura 20: Especialização Inter e Intra-Industrial do Douro 
 
Como importador líquido o Douro apresenta como principais sectores os seguintes, por ordem 
de importância: 
• Produtos Minerais (V); 
• Produtos das Indústrias Químicas (VI); 
• Animais vivos e produtos do reino animal (I); 
• Madeira e cortiça e suas obras; carvão vegetal (IX); 
• Peles, couros e suas obras (VIII); 
• Material de transportes (XVII); 
• Máquinas, aparelhos e material eléctrico (XVI); 
• Plásticos e suas obras; borracha e suas obras (VII); 
• Pasta de madeira, papel e suas obras (X); 
• Artigos de relojoaria, cinematografia, óptica (XVIII); 
• Metais comuns e suas obras (XV). 
O Douro, conforme o gráfico acima apresentado, apresenta vantagens comparativas 
principalmente em: 
• Calçado, chapéus, guarda chuvas e produtos afins (XII); 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre (IV); 
• Minerais não-metálicos, vidro e cerâmica (XIII); 
• Matérias têxteis e suas obras (XI). 
Por outro lado, o Douro apresenta desvantagens comparativas acentuadas nos restantes 
sectores. 
A Nut Douro apresenta uma especialização intra-industrial nos seguintes sectores: 
• Minerais não metálicos, vidro e cerâmica e suas obras (XIII); 
• Matérias têxteis e suas obras (XI). 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre (IV); 
Relativamente a ATM e às suas exportações líquidas, verificamos uma especialização nas 
secções II e XX. Isto significa que ATM é exportador líquido de, por ordem de importância, em: 

• Produtos do reino vegetal (II); 
• Mercadorias e produtos diversos (XX). 
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Figura 21: Especialização Inter e Intra-Industrial de ATM 
 
Como importador líquido ATM apresenta os restantes sectores, sendo os mais significativos: 
• Peles, couros e suas obras (VIII); 
• Pasta de madeira, papel e suas obras (X); 
• Calçado, chapéus, guarda-chuvas e produtos afins (XII); 
• Produtos de indústrias químicas e produtos conexos (VI); 
• Máquinas, aparelhos e material eléctrico (XVI); 
• Matérias Têxteis e suas obras (XI); 
• Artigos de relojoaria, cinematografia, óptica (XVIII) 
Passando ao índice de comércio inter-industrial, ATM, conforme o gráfico acima apresentado e 
o quadro em anexo, apresenta vantagens comparativas principalmente em: 
• Produtos do reino vegetal (II); 

• Mercadorias e produtos diversos (XX); 
• Animais vivos e produtos do reino animal (I); 

• Produtos Minerais (V). 
Por outro lado, ATM apresenta desvantagens comparativas acentuadas nos seguintes 
sectores: 
• Peles, couros e suas obras (VIII); 
• Calçado, chapéus, guarda chuvas e produtos afins (XII); 
• Máquinas, aparelhos e material eléctrico (XVI); 
• Produtos das indústrias químicas e produtos conexos (VI); 
• Material de transportes (XVII). 
• Plásticos e suas obras; borracha e suas obras (VII); 
• Pasta de madeira, papel e suas obras (X); 
• Matérias Têxteis e suas obras (XI); 
• Metais comuns e suas obras (XV); 
• Artigos de relojoaria, cinematografia, óptica (XVIII). 
ATM apresenta uma especialização intra-industrial nos seguintes sectores: 

• Animais vivos e produtos do reino animal (I); 
• Produtos Minerais (V). 

• Mercadorias e produtos diversos (XX); 
• Produtos do reino vegetal (II); 
• Produtos das indústrias alimentares, bebidas alcoólicas e vinagre (IV). 
 
 
3. CONCLUSÃO 



 
 

1071 
 

Com o presente estudo procuramos contribuir para identificar e clarificar as especificidades do 
padrão de especialização produtiva e internacional da região de TMAD. Ao longo do presente 
trabalho foi possível verificar que a economia desta região se apresenta altamente terciarizada, 
com menor concentração de emprego no sector secundário e a maior concentração de 
emprego no sector primário. 
O padrão de especialização da região é significativamente distinto do evidenciado pela da 
região norte e pelo país.  
Uma análise baseada nas actividades segundo a CAE REV.2, mostra grandes diferenças de 
especialização entre as Nut’s III da RN. Na RN são as sociedades que se dedicam à Indústria 
Transformadora (D) que mais pessoas empregam, mais de metade do total, seguindo-se o 
Comércio por Grosso e a Retalho (G) e a Construção (F). Em ATM e Douro, são o Comércio 
por Grosso e a Retalho (G), e a Construção (F) que têm a maior importância, o mesmo 
acontecendo com o Alojamento e a Restauração, em ATM, e a Agricultura, no Douro. A 
indústria transformadora tem um peso importante no emprego de TMAD, mas com um peso 
que representa metade do peso dessas indústrias na RN.  
Apesar da importância relativa que a Indústria Transformadora tem, quer na RN, quer em ATM 
e Douro, uma análise mais cuidada mostra diferenças significativas dentro desta actividade: 
enquanto na RN é a Indústria Têxtil que tem maior peso, em termos de emprego, em ATM e 
Douro são as Indústrias Alimentares e Bebidas. Em ATM tem também importância significativa 
a produção associada à Construção e à Transformação de Granitos. 
A especialização sectorial de ATM traduz-se também nos aspectos relacionados com o 
comércio externo. Relativamente aos produtos, a RN, tal como o país, apresenta uma grande 
abertura ao exterior, bem como uma grande vocação exportadora. O mesmo não acontece com 
ATM e Douro, que são economias muito fechadas ao exterior e com uma vocação exportadora 
muito frágil.  
ATM tem como principais sectores exportadores os produtos agrícolas e os produtos minerais. 
Em termos de especialização do comércio externo é exportador líquido de produtos do reino 
vegetal e de mercadorias e produtos diversos.  
O Douro tem como principais sectores exportadores as índústrias alimentares e bebidas, o 
calçado e o Vestuário.  
A região de TMAD continua pois a exportar produtos de sectores intensivos na utilização de 
recursos naturais, ao contrário do que acontece hoje na RN e no País. Quer ATM, quer o 
Douro, apresentam uma grande concentração do comércio externo, sendo parceiros comerciais 
principais a Espanha, a França o Reino Unido e a Alemanha. 
Os problemas de funcionamento dos mercados são um dos principais estrangulamentos à 
estrutura produtiva da região. Como se referiu, a vocação exportadora TMAD é muito baixa, 
pelo que a maioria das empresas produzem para o mercado local ou regional. É por isso 
necessário orientar a oferta local para a captação de clientes não residentes. A proximidade a 
Castela e Leão e à Galiza, sem esquecer a Região Norte do país, possibilitam o 
desenvolvimento de uma estratégia orientada para estes mercados. É com a expansão dos 
mercados que se pode criar as condições para uma estratégia ao nível do mercado 
internacional. 
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RESUMEN 
El propósito de este artículo es analizar la evolución del mercado de trabajo de la eurorregión 
Galicia Norte de Portugal (EGNP) a lo largo de la última década. En la medida de lo posible se 
realiza un análisis dinámico de todos los aspectos considerados, lo que proporciona una 
imagen grafica de los importantes cambios que se han producido. En concreto, se describe la 
evolución de una serie de indicadores clave del mercado de trabajo, como son las tasas de 
actividad, empleo y paro para diferentes colectivos prioritarios en el diseño de la política 
comunitaria (jóvenes, mayores, mujeres…), la evolución de las diferencias por género en 
dichos ratios, así como la de una serie de indicadores alternativos vinculados a la calidad en el 
empleo. Aunque nuestros resultados apuntan a que durante el período de análisis se aprecia 
un comportamiento convergente en cuanto a los principales indicadores del mercado laboral no 
podemos concluir que sea resultados de una dinámica común fruto de una mayor integración 
económica de ambos territorios. Adicionalmente, los datos revelan que la actual recesión 
económica ha provocado que parte de los logros conseguidos hasta el año 2007 se hayan 
difuminado.  
Palabras-clave: actividad, ocupación, paro, regional, estrategia de Lisboa 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN  
La Eurorregión económica integrada por Galicia y el Norte de Portugal (EGNP), regiones 
atrasadas y periféricas en el contexto de la Unión Europea, es un escenario privilegiado para 
analizar los resultados del proceso de creación del mercado común europeo. La integración de 
España y Portugal en el espacio económico y político europeo, generó una nueva dinámica en 
las relaciones entre los agentes institucionales, económicos y sociales facilitando un inmenso 
campo de oportunidades, muy especialmente en los territorios fronterizos como Galicia y el 
Norte de Portugal (NP), que hasta ese momento se caracterizaban por el escaso nivel de 
cooperación y aprovechamiento de las sinergias potenciales, y que presentaban dificultades 
similares respecto a competitividad, desarrollo y convergencia con los niveles europeos (Ares y 
Rey, 2008; Bande y Fernández, 2007). 
Veinticinco años después de iniciado el proceso de integración europea los avances son muy 
significativos, y tanto Galicia como el NP son mucho más prosperas económicamente. Galicia 
pasó de una renta per capita que suponía solo el 55% de la media europea en 1986 (año en 
que ocupaba la 18ª posición entre las regiones más pobres) al 66,5% en 2001 (pasando a ser 
la 34ª región más pobre). Por su parte, el NP era en 1986 la 14ª región más pobre de la UE15 
con el 51,1% del PIBpc medio. Una década más tarde su posición mejoró sensiblemente 
pasando a ser la 23ª con un PIBpc del 62%. No obstante, en los últimos años el proceso de 
convergencia del NP se ha frenado en seco provocando un alejamiento de la media 
comunitaria, y situando de nuevo a esta región entre las más pobres de la UE27 (en concreto, 
en 2007 con un 60,3% del PIBpc ocupa la posición 233 entre las 271 regiones consideradas). 
No obstante, el fortalecimiento de la cohesión y la cooperación económica y social ha aportado 
innumerables ventajas a la EGNP, que han servido para superar las desventajas naturales 
derivadas de su condición periférica. Pero también, se han acentuado algunos problemas entre 
los que destaca la débil dinámica poblacional y el aumento de las diferencias internas (franja 
litoral en ascenso frente a zonas interiores en grave declive). Pero, efectivamente, desde el 
inicio del siglo XXI se constata un proceso de divergencia en renta per cápita entre ambas 
regiones que pone en duda la existencia de externalidades positivas para el conjunto de la 
EGNP vinculadas al proceso de integración económica iniciado en 1986. Mientras que Galicia 



 
 

1073 
 

(Gráfico 1) ha conseguido mejorar significativamente su posición en términos de Producto 
Interior Bruto per cápita (PIBpc), tanto en el contexto europeo como en su propio país (la tasa 
de crecimiento media entre 2000 y 2007 del PIB per capita en términos reales fue de 2,99% 
muy por encima de la media de la UE-27, 1,80%), el NP ha perdido posiciones al crecer solo al 
0,39% en media.  
 

 
Gráfico 1: PIB per cápita en porcentaje UE-27 

Fuente: Elaboración propia, B. REGIO, Eurostat 
 
Esta divergencia en términos de renta no parece trasladarse al mercado laboral, donde la 
situación es aparentemente muy diferente, al menos en los resultados macroeconómicos. En 
1999, la tasa de paro gallega multiplicaba por casi cuatro la tasa de la RN (16,2% frente a 
4,6%). Ocho años después, la tasa de paro del NP superaba a la gallega (9.4% y 7,4% 
respectivamente), aunque la diferente intensidad de la destrucción de empleo vinculada a la 
actual crisis económica (la tasa de paro gallega se ha incrementado en dos años en cinco 
puntos porcentuales) ha vuelto a situar la tasa gallega por encima (12,6% y 11%).  
El propósito de este trabajo es cuantificar los efectos de la evolución divergente de ambas 
economías regionales sobre los resultados macroeconómicos del mercado laboral. El enfoque 
adoptado consiste en comparar la situación en la que se encontraba en 1999 con la situación 
actual. En la medida de lo posible se realiza un análisis dinámico de todos los aspectos 
considerados, y aunque su objetivo es esencialmente descriptivo, la simple confirmación de los 
hechos más sobresalientes acaecidos durante este amplio periodo hace inevitable que se 
planteen cuestiones acerca de sus causas y posibles soluciones. Para ello, en primer lugar 
analizamos hasta qué punto la divergencia en renta se traduce en una convergencia en las 
cifras macroeconómicas laborales. En segundo lugar, examinaremos qué parte de este proceso 
está directamente relacionado con la creación de un mercado de trabajo común y no es sólo el 
resultado de dinámicas nacionales contrapuestas, a las que cada región independientemente 
se ha vinculado. Este trabajo finaliza con un breve resumen de los resultados más interesantes 
y con algunas reflexiones en torno a la evolución futura del mercado de trabajo de EGNP. 
 
 
II.- Hechos estilizados 
Existe una serie de hechos estilizados, a modo de comportamientos observados, que 
conforman el núcleo de esta investigación comparativa y que hacen referencia a diversos 
aspectos relacionados con la población, actividad, ocupación, desempleo, movilidad y los 
niveles de formación y cualificación de los recursos humanos.  
 
II.1.- EVOLUCION DEMOGRÁFICA 
El primer hecho estilizado a considerar, es que Galicia a diferencia del NP muestra una débil 
dinámica poblacional y un fuerte proceso de envejecimiento. Aunque la suma de ambos 
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elementos no ha supuesto una reducción en la población potencialmente activa gallega, si han 
afectado de forma muy relevante a la tasa de actividad condicionando de forma severa el futuro 
a medio plazo. Entre 1991-2001 las diferencias en la evolución de la población entre ambas 
regiones eran muy significativas, indicando dinámicas contrapuestas (crecimiento del 4,4% 
para NP y disminución del 0,03% para Galicia), mientras que en los últimos años la situación 
evolucionó de forma muy similar en ambas regiones, que desde esta fecha alejan sus 
indicadores demográficos de sus referentes nacionales.  
La débil evolución de la población en Galicia ha favorecido su envejecimiento, que como se 
puede comprobar en la Tabla 1, no es una característica exclusiva de la economía gallega, 
pero sí se da en mucha mayor medida que en otras economías de su contexto. En todo caso, y 
al contrario de lo que ocurría con la dinámica poblacional, el envejecimiento de la población en 
el NP es claramente más lento que en Galicia, con lo que cada vez, las diferencias respecto a 
la estructura poblacional, son mayores. El NP mantiene a finales de 2008 una población en 
edad inferior a 15 años superior a la población que supera los 65 años. Por su parte, en 
Galicia, la población de menos de 15 años apenas supera la mitad de la población con más de 
65. Aunque el NP es una región relativamente joven en el contexto europeo, en los últimos 
años está perdiendo aceleradamente población en el tramo inferior de edad, a la vez que se 
incrementa el porcentaje de población de más de 65 años. Ambos procesos están claramente 
vinculados a la fuerte salida al extranjero de población en edad de trabajar (según el Instituto 
Nacional de Estadística portugués en 2003 más del 40% de los emigrantes de Portugal tienen 
su origen en el NP).  
 

Tabla 1: Indicadores Demográficos EGNP 

Países y 
NUTs II Área (2008) 

Población 
Residente  
(31-XII-2008) 

Densidad 
Poblac. 
(2008) 

Crecimiento 
Poblacional Tasa 

Bruta 
Natal. 
(2008) 

Tasa 
Bruta 
Mortal. 
(2008) 

Jóvenes  
(0-14 
años) (31-
12-2008) 

Mayores 
de 64 
años           
(31-12-
2008) 

Índice de 
Envejec. 
(2008) 

Saldo 
migratorio 
1992-2001 1991-

2001 
2001-
2008 

  km2 000 
indivíduos 

hab./ 
km2 % % ‰ ‰ % % nº 000 

indivíduos 

Portugal 92.094,4 10.627 115,4 3,7 2,6 9,8 9,8 15,3 17,6 115,5 259,8 

España 505.991,1 45.828 90,6 5,8 12,3 11,4 8,4 14,6 16,6 114,2 n.d. 

NP 21.283,9 3.745 176,0 4,4 1,6 9,2 8,4 15,6 15,5 99,3 35,7 

Galicia 29.574,4 2.784 94,1 0,05 1,9 8,5 10,8 11,4 21,9 192,3 48,2 

Dif. 
España-
Portugal 

413.896,7 35.200 -24,8 2,1 9,6 1,5 -1,4 -0,7 -1,0 -1,3 -259,8 

Dif. 
Galicia-
RNP 

8.290,5 -961 -81,8 -4,4 0,3 -0,8 2,4 -4,2 6,4 93,0 12,5 

Fuente: Elaboración propia, B. REGIO, Eurostat 
 
Un par de apuntes adicionales. El peso específico de ambas regiones respecto al total de 
población nacional difiere considerablemente y mientras el NP acoge a más de un 35% de la 
población portuguesa, en el caso de Galicia, ésta solo representa un 6% de la población 
española. En segundo lugar, si avanzamos en el análisis territorial, constatamos las ya 
conocidas disparidades internas existentes entre las zonas costeras de mayor dinamismo 
económico y las áreas interiores. La débil evolución demográfica de estas últimas, unida al 
escaso dinamismo económico de las mismas está provocando su progresivo abandono y una 
tendencia creciente a la concentración de población en las grandes áreas urbanas del litoral 
que comprende desde Ferrol hasta Porto, franja que concentra el núcleo poblacional 
eurorregional en detrimento de la zona interior. Al hilo de esta consideración, debemos indicar 
el claro contraste entre el policentrismo urbano gallego y la supremacía urbana incuestionable 
del área metropolitana de Porto en la parte lusa. 
 
 
II.2.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
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La diferencia en las tasas de actividad entre ambos países ha tendido a reducirse a lo largo del 
tiempo Así, si en 1986 la diferencia entre las tasas de actividad rondaba los 12 puntos, para el 
año 1999 dicha diferencia se ha reducido casi a la mitad y en 2009 es casi inapreciable. En 
cualquier caso, en la tabla 2 se constata la extraordinaria dinámica del mercado laboral en 
España desde 2001, que se traduce en una evolución muy positiva de la tasa de actividad que 
durante los últimos años expansivos se ha acelerado, muy afectada por el fuerte proceso 
inmigratorio experimentado.  
Esta evolución agregada esconde fuertes diferencias por sexos (Tabla 2). Un rasgo 
característico del mercado de trabajo portugués era la elevada tasa de actividad femenina. La 
brecha entre el valor gallego y el portugués ha ido reduciéndose progresivamente desde 
entonces, hasta el punto en el que la tasa de actividad femenina gallega ha crecido más 
intensamente que las portuguesas, casi igualándose. Por otra parte, las tasas de actividad 
masculina tienen dinámicas opuestas, crecimiento en España y Galicia y caída en Portugal y 
RN.  En este último caso, la tasa de actividad puede haberse visto afectada por las recientes 
crisis sufridas por el país en 2002-2003 y la actual, que han afectado a la capacidad 
exportadora de la región, de la que ésta depende en gran medida. Desde 2007 se percibe un 
ligero retroceso en la tasa de actividad de los hombres, que parece estar motivado por el 
incremento del número de personas “sin actividad” o inactivos (pensionistas, domésticos/as, 
estudiantes y otros inactivos) y a otros aspectos como el alargamiento del período de formación 
por parte de los jóvenes ante la ausencia de expectativas en el mercado laboral. Por lo tanto, el 
proceso de convergencia observado en la tasa de actividad global se debe en su mayor parte a 
la reducción del diferencial en las tasas de actividad femeninas, aunque la dinámica 
contrapuesta en el caso de los hombres tiene también un papel relevante.  
La conclusión final es que en 2009 la diferencia en las tasas de actividad gallega y del NP se 
ha reducido a menos de dos puntos cuando en 1986 superaba los 10 puntos. No obstante, este 
resultado encubre una primera fase de clara divergencia hasta 1999 y una segunda (desde 
1999 a 2009) de recuperación de las diferencias, lo que supone que actualmente la tendencia 
es favorable a una mayor aproximación. 
 
Tabla 2: Variación relativa de la tasa de actividad total y por género 

 Total Hombres Mujeres 
  Esp Port Gal NP Esp Port Gal NP Esp Port Gal NP 

1999 63,9 70,8 63,9 70,9 77,9 79,1 75,0 79,9 50,0 62,9 53,1 62,2 

2000 65,4 71,4 65,2 71,1 78,8 79,2 75,6 80,1 52,0 63,9 55,0 62,5 

2001 64,7 72,1 63,5 71,9 78,4 79,6 74,1 80,0 50,9 64,8 53,0 64,1 

2002 66,2 72,7 64,5 72,0 79,1 80,0 75,0 80,0 53,1 65,6 54,1 64,3 

2003 67,6 72,9 66,8 72,1 80,0 79,6 76,3 79,4 55,1 66,5 57,5 65,1 

2004 68,7 73,0 68,3 72,1 80,4 79,1 77,0 78,7 56,8 67,0 59,7 65,6 

2005 69,7 73,4 68,0 72,6 80,9 79,0 77,0 78,5 58,3 67,9 59,1 66,9 

2006 70,8 73,9 68,9 73,2 81,3 79,5 76,7 79,1 60,2 68,4 61,2 67,5 

2007 71,6 74,1 69,7 73,2 81,4 79,4 77,9 79,4 61,4 68,8 61,6 67,2 

2008 72,6 74,2 71,0 72,9 81,8 79,5 78,9 79,1 63,2 68,9 63,3 66,8 

2009 73,0 73,7 71,4 72,4 81,0 78,5 77,6 78,3 64,8 69,0 65,3 66,7 
Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Cabe señalar por último, que si consideramos la evolución entre 2007 y 2009 observamos 
como los efectos de la actual crisis, no están siendo homogéneos, ni por edad ni por territorio. 
En la tabla 3 se resume la variación relativa experimentada por la tasa de actividad para los 
diferentes tramos de edad considerados en las economías analizadas. Dos conclusiones 
principales. En primer lugar, la crisis parece haber incidido con mayor intensidad en Portugal y 
sobre todo en el tramo de población más joven. En segundo lugar, la crisis tiene, por el 
momento, un impacto reducido en las tasas de actividad. 
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Tabla 3: Variación relativa  de la tasa de actividad por tramos de edad 
Edad Variación Relativa 1999-2009 Variación Relativa 2007-2009 
  Galicia España Portugal Norte Galicia España Portugal Norte 
De 15 a 24 años 4,1 2,0 -7,7 -10,1 -0,03 -2,7 -2,7 -2,7 
De 25 a 34 años 5,7 5,2 2,9 3,2 0,82 1,2 0,1 -0,4 
De 35 a 44 años 5,1 7,8 3,2 2,8 2,07 2,3 -0,5 -1,5 
De 45 a 54 años 5,8 11,8 5,5 6,1 -0,09 2,5 0,7 0,4 
De 55 a 64 años 4,6 11,4 2,1 1,6 3,93 2,8 -0,6 0,1 
65 y más años 0,4 0,4 -0,1 -0,5 0,06 0,1 -1,2 -0,2 

Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
II.3.- LA EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN 
El gráfico 2 muestra la peculiar evolución que ha seguido la ocupación en la EGNP y en los dos 
conjuntos nacionales desde 1999. Destaca en el gráfico la enorme diferencia existente en la 
dinámica del mercado de trabajo entre España y Portugal que se refleja aun más intensamente 
entre las dos economías que forman la eurorregión. Desde 1999 la creación de empleo en 
España ha sido muy intensa, con un incremento de la ocupación superior a 4 millones que en 
Galicia se deja sentir en los últimos años, aunque con una menor intensidad. Por su parte en 
Portugal, la creación de empleo ha sido muy débil y casi inexistente en el caso del NP. En este 
escenario, es normal que la crisis económica actual tenga un mayor impacto allí donde se ha 
creado más empleo en la fase expansiva. Entre 2007 y 2009, España ha perdido casi 1,5 
millones de ocupados, el 7,2% un porcentaje significativamente superior a la perdida 
experimentada por Galicia (3,5%). En Portugal y NP las pérdidas son muy inferiores (2,3% y 
2,6% respectivamente). La conclusión final, es una dinámica de empleo durante esta década 
muy débil en Portugal, casi estancada con tasas de crecimiento anual acumulativo cercanas a 
cero (0,3% en Portugal y 0,03% en NP), mientras que en España y Galicia la fase expansiva ha 
tenido una fuerte expresión en términos de empleo (en España la tasa anual acumulativa de 
crecimiento del empleo es del 2,5%, mientras que en Galicia supera ligeramente el 1,7%). 
 

 
Gráfico 2: Evolución normalizada de la Ocupación 

Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Las tasas de empleo, a pesar de partir de valores muy diferentes (tasas muy superiores en el 
caso de Portugal), se han aproximado muy significativamente, de modo que en 2009 la 
diferencia entre la tasa gallega y la del NP, era inferior a 2 puntos (frente a los más de 14 
puntos que existían en 1999).  
El grafico 3 resume la variación total de la ocupación por grandes sectores entre 1999 y 2008, 
lo que permite apreciar la enorme asimetría en términos de evolución de empleo entre estos 
territorios. La diferencia entre España y Galicia obedece sobre todo a la mayor pérdida relativa 
de empleos en el sector primario gallego, evolución que no se da en Portugal y que en el NP 
tiene signo opuesto con un ligero repunte del empleo. De hecho, en 2008 el peso del sector 
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primario en el empleo en Portugal es similar al que tenía en 1999 mientras que en España y 
Galicia se ha reducido a la mitad. Sin duda, en Portugal esta situación debe modificarse a 
medio plazo con las evidentes dificultades de absorción para una economía en crisis de los 
importantes contingentes de trabajadores que deben ser expulsados del sector primario. En el 
grafico también podemos apreciar el fuerte deterioro de la actividad industrial durante este 
periodo en Portugal y el reducido impacto en la creación de empleo de la construcción. Esta 
reducida participación en la creación de empleo del sector construcción en Portugal es un 
hecho especialmente llamativo, dada la creencia generalizada de que el auge de la 
construcción en España tenía importantes repercusiones en el país vecino en términos de 
empleo.  
 

 
 

Gráfico 3: Tasas anuales de crecimiento del empleo entre 1999 y 2008 por sectores 
Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Una importante implicación de la evolución del empleo por sectores para Galicia es que durante 
este periodo ha pasado de ser una economía basada en el sector primario (si nos remontamos 
a 1978, suponía el 40% de los ocupados gallegos frente a solo el 20% que suponía en el 
conjunto de España) a una economía moderna basada en los servicios, aunque sigue 
manteniendo un importante sector primario (en 2010 aún supone casi el 8% del total de 
ocupados). También es destacable el buen comportamiento de la industria, único sector donde 
la dinámica gallega es más positiva que la española. Es en este sector donde las diferencias 
dentro de la EGNP son más acusadas, mientras en Galicia la tasa de crecimiento es superior al 
2,3% anual, en el NP se estima una tasa similar pero con signo contrario (-2,4%). 
 
II.4.- LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 
Al analizar la evolución de la tasa de desempleo en la EGNP y en las dos economías que la 
engloban (Tabla 4) puede observarse que Galicia muestra un comportamiento opuesto al resto 
de economías, con una fuerte reducción en la tasa de paro, especialmente relevante en el caso 
de las mujeres. Mientras, el NP culmina un periodo muy negativo en la evolución de este 
indicador, que sin embargo, fija la tasa de paro al final del periodo analizado en valores aun por 
debajo de los estimados para la economía gallega.  
Si atendemos a la evolución de la tasa de paro en función del género, debemos recalcar el 
diferente comportamiento por países de la evolución de la tasa de paro femenina. Aunque en 
todos los casos la tasa de paro femenina es superior a la masculina, las diferencias en el caso 
español se han reducido muy significativamente. En 1999, la tasa femenina duplicaba a la 
masculina en España y Galicia, mientras que era solo un 30% superior en el caso de Portugal y 
el NP. En 2009, el diferencial es significativamente menor (en torno a un 15%) y casi no 
significativo para el conjunto de España.  
 
  Tabla 4: Tasa de desempleo por sexos 
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  Tasa total Tasa hombres Tasa mujeres Variación tasa de 
desempleo 2009-1999 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 Total Hombres Mujeres 
España 15,7 18,0 11,0 17,7 23,0 18,4 2,3 6,7 -4,6 
Galicia 16,2 12,6 11,4 11,8 22,9 13,6 -3,6 0,4 -9,3 
Portugal 4,5 9,5 4,0 8,9 5,2 10,2 5,0 4,9 5,0 
Norte 4,6 11,0 4,0 9,8 5,3 12,4 6,4 5,8 7,1 

Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Por lo tanto, y tal como se puede apreciar en el gráfico 4, durante los últimos años ha tenido 
lugar un proceso de convergencia progresivo entre la tasa de paro de ambas regiones (sobre 
todo desde 2003) fruto de un acusado descenso en los valores de la tasa gallega y un notable 
incremento en el NP. Desde el inicio de la actual crisis económica las tasas de paro vuelven a 
separarse indicando una mayor incidencia de la recesión actual en Galicia. 
 

 
Gráfico 4: Evolución de la tasa de desempleo 
Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Un indicador que resulta muy interesante desde el punto de vista de la calidad en el empleo es 
la tasa de desempleo de larga duración. En el gráfico 5 se puede apreciar como la evolución en 
España y Galicia ha sido muy diferente a la experimentada por Portugal y NP. Inicialmente la 
tasa de desempleo de larga duración en Galicia y España multiplicaba por cuatro el dato del 
NP. La evolución desde 1999 ha sido totalmente opuesta hasta casi doblar la tasa del NP la 
tasa gallega (3.24% frente a 5.15%). No obstante, la evolución del desempleo en España, con 
su fuerte repunte a partir de 2008 y, muy especialmente, a partir de 2009, ha hecho que 
empeore uno de los indicadores sociales que registraba un mejor comportamiento. La 
reducción del paro de larga duración o paro estructural fue uno de los grandes logros del 
modelo de creación de empleo que estuvo vigente hasta 2007. La irrupción del desempleo ya 
ha hecho que se registre una fuerte subida del paro estructural que, muy posiblemente, será 
mayor en 2011. 
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Gráfico 5: Evolución de la Tasa de desempleo de larga duración 

Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Por último, incidir en las importantes disparidades territoriales existentes tanto en el NP como 
en Galicia. Los resultados agregados del mercado laboral de la EGNP ocultan importantes 
diferencias territoriales que se manifiestan en cuanto descendemos en el nivel de agregación 
(NUTs III). Mientras en el litoral atlántico mejoran sus cifras de actividad y ocupación, las áreas 
interiores las empeoran. Pero también en este caso existen diferencias entre NP y Galicia, 
donde este fenómeno es mucho más acusado (Tabla 5).  
 

Tabla 5: Tasas anuales acumulativas de crecimiento de la 
población activa 
 Mayores 15 años Entre 15 y 24 
UE (27) 1,08% -0,21% 
España 3,07% -0,55% 
Galicia 1,36% -2,27% 
A Coruña 1,99% -1,37% 
Lugo -0,81% -3,40% 
Ourense 0,01% -4,51% 
Pontevedra 1,88% -2,05% 
Portugal 1,11% -3,76% 
Norte 1,03% -3,96% 
Minho-Lima 0,57% -7,08% 
Cávado 0,34% -3,89% 
Ave 1,56% -2,72% 
Grande Porto 1,13% -3,52% 
Tâmega 0,45% -3,08% 
Entre Douro e Vouga 2,36% -5,38% 
Douro 1,00% -0,87% 
Alto Trás-os-Montes 0,79% -11,65% 

Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Estas disparidades, si no se toman medidas para paliar estos efectos, pueden agravarse en el 
futuro, dadas las dinámicas demográficas y del mercado laboral que se están produciendo en 
la actualidad. De hecho es muy significativa la importante caída acumulada en la población 
activa en el tramo de 15 a 24 años en todas las unidades territoriales consideradas, en parte 
explicada por el aumento de los años dedicados a formación, pero también por el abandono de 
la región por falta de expectativas laborales, lo que por otra parte reduce la presión sobre la 
tasa de desempleo.  
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II.5.-  LA FORMACIÓN Y LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Otro factor que puede contribuir a la creación de empleo es aumentar su calidad, mejorando 
notablemente la formación y educación de la mano de obra. En esta cuestión el avance en 
Galicia es muy considerable. En el tramo de edad de 25 a 35 años en 2007 el 44,7% de la 
población tenían estudios superiores, casi 5 puntos porcentuales más que la media española, 
cuando en 1991 la diferencia era favorable a España en más de 2 puntos porcentuales (19,4% 
para Galicia y 21,6% para España). Este aspecto es fundamental ya que ahora y mucho más 
en el futuro, la mano de obra con un nivel de educación superior tiene, no sólo unas mayores 
probabilidades de encontrar empleo que la que tiene niveles de educación primaria, sino que 
también tiene una mayor facilidad para mejorar su salario y su carrera en la empresa, aunque, 
al principio tenga que aceptar, temporalmente empleos por debajo de sus capacidades.  
Las diferencias de España con Portugal en la formación de su fuerza laboral son muy 
importantes. En la tabla 6 se muestran los porcentajes de jóvenes que han alcanzado el nivel 
superior de educación (ISCED 5-6). NP tiene el porcentaje más bajo, muy lejos de los valores 
de Galicia y España, aunque ha reducido algo la brecha en los últimos años.  
 
 
 
 
 
Tabla 6: Porcentaje población con Nivel educativo superior (edades 20-24) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Galicia 56,4 58,5 58,4 58,5 58,6 58,8 62,7 
NP 43,6 43,5 42,7 42,7 44,1 47,6 : 
Portugal 53,0 53,0 52,3 52,3 54,0 57,7 : 
España 59,3 60,6 61,1 61,9 62,9 63,9 66,2 
Fuente: Elaboración propia, Labour Force Survey for the European Union, B. REGIO, Eurostat 
 
Si centramos nuestra atención en los ocupados, la tabla 7 muestra una vez más las grandes 
diferencias existentes entre España y Portugal (no disponemos de esta información 
desagregada). Portugal y España son dos extremos respecto al nivel medio que expresa los 
resultados para la UE-27.  Dos son los elementos más llamativos. El elevado peso de la 
educación superior en España y el bajo nivel educativo presente en el caso de Portugal. 
 
Tabla 7: Estructura del nivel de formación del total de ocupados y de los empleadores, 2009 (%) 

  

Primario y 
Secundario 
Inferior 

Secundario 
Superior Superior 

Empleadores    
UE 27 26,6% 45,6% 27,6% 
España 48,1% 22,9% 29,0% 
Portugal 78,9% 10,3% 10,8% 

Ocupados  
UE 27 21,3% 49,9% 28,6% 
España 39,0% 24,3% 36,8% 
Portugal 62,3% 19,6% 18,1% 

Fuente: INE. “La península Ibérica en cifras” 
 
 
III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El propósito de este trabajo, como adelantamos en la introducción, es cuantificar los efectos de 
la evolución divergente de ambas economías regionales sobre los resultados 
macroeconómicos del mercado laboral en la EGNP. En la sección anterior mostramos las 
diferencias en la evolución de los principales indicadores laborales, de los cuales deducimos 
que durante el periodo analizado se ha producido un fuerte proceso de convergencia en los 
indicadores (Tabla 8), frenado bruscamente con el inicio de la actual crisis económica. Este 
proceso de convergencia es resultado de un crecimiento moderado de la actividad y el empleo 
en Galicia junto a un importante freno en la evolución del NP. 
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Tabla 8: Resumen indicadores Mercado Laboral 

 POBLACION (1) TASA DE 
ACTIVIDAD 

TASA 
DE PARO 

TASA DE 
EMPLEO (2) 

RECURSOS 
HUMANOS (3) 

 1991-
2001 

2001-
2008 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

NP 4,4 1,6 70,9 72,4 4,6 11,0 72,3 68.9 43,6 47,6 

Galicia 0,05 1,9 63,9 71,4 16,2 12,6 58,2 66,1 56,4 58,8 

Notas: 
1 Tasa de crecimiento anual 
2 Porcentaje de población ocupada entre 20 y 64 años 
3 Porcentaje de poblacion con nivel educativo superior (edades 20-24) 
Fuente: Elaboración propia a partir Eurostat 

 
Analizando estos indicadores con un mayor grado de detalle podemos concluir que durante 
este periodo se constata que, si bien sigue existiendo una amplia brecha entre las tasas de 
actividad de ambos países y regiones (Fernández y Polo, 2002), la distancia se ha ido 
reduciendo con el tiempo. También se comprueba cómo esta evolución agregada esconde 
fuertes diferencias por sexos, con una tendencia a disminuir la brecha en el caso de la tasa de 
actividad femenina, mientras que en el caso de la tasa de actividad masculina las diferencias 
tienden a incrementarse en los últimos años.  
En lo que se refiere a la ocupación, cabe señalar que una característica tradicional de la 
economía gallega es su enorme dificultad para crear puestos de trabajo, incluso en los 
periodos de expansión económica. El ejemplo más evidente es, que incluso durante los años 
sesenta de fuerte crecimiento industrial, los flujos migratorios hacia Europa y el resto de 
España siguieron siendo muy importantes convirtiéndose en la principal válvula de escape que 
permitía el equilibrio en el mercado laboral en Galicia. El estudio de la evolución comparada del 
empleo en Galicia y el NP revela la existencia de importantes diferencias tanto en la evolución 
agregada del empleo como la ocupación por grupos de edad y sexo, así como dinámicas 
sectoriales, que presentan importantes variaciones, que a su vez parecen llevar a una 
progresiva convergencia en términos de estructura sectorial del empleo entre ambas regiones y 
a escala agregada a una igualación en la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años. 
La tasa de paro, que ha sido históricamente una de las principales diferencias entre las dos 
regiones que forman la EGNP, lo que ha motivado muchos trabajos y análisis comparativos y 
ha estado en el centro de un intenso debate sobre las dificultades de la economía gallega para 
generar puestos de trabajo para sus residentes, problema que aparentemente no se daba en el 
NP, muestra un fuerte proceso de convergencia, que parece frenarse con el inicio de la actual 
crisis económica. El análisis de las tasa de desempleo de larga duración durante la última 
década, también arroja una evolución muy dispar en ambos casos, muy desfavorable para el 
NP.  
Otro hecho a destacar es la existencia de importantes diferencias en cuanto a formación y nivel 
de cualificación de los recursos humanos que integran la fuerza laboral en España y Portugal, 
algo que se constata a través del análisis del peso de la educación superior y del nivel de 
formación del total de ocupados y empleadores en ambos países. 
Por último, ¿cuál ha sido el impacto sobre el empleo de la actual crisis económica? El efecto 
agregado es claramente negativo con un fuerte impacto sobre la tasa de empleo, pero con 
importantes diferencias por sexo, con una caída menor en el caso de la tasa femenina que 
contribuye a contener la caída total del empleo. La intensidad de la crisis en términos de caída 
del empleo claramente es mucho menor en Portugal que en España. Sin duda, la mayor 
pérdida de empleos en el NP ha procedido de la industria transformadora, especialmente 
sensible a las exportaciones y por lo tanto a la coyuntura económica internacional. También se 
han notado efectos negativos en otros sectores como el alojamiento y la restauración o la 
construcción, pero con un menor impacto total, dado que aglutinan a un volumen muy inferior 
de población. Estas pérdidas en el sector de la transformación han permitido que incremente su 
peso relativo el sector servicios, lo que confirma la tendencia general a la terciarización de las 
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economías desarrolladas. En 2009 el sector terciario representaba el 54.1 % del empleo en la 
región, frente a un 36.7% del sector secundario donde incluimos el empleo de la construcción 
(entre 1999 y 2008 el peso de la industria transformadoras ha pasado del 34% al 26%). 
 
 
IV.- CONCLUSIONES 
A la complementariedad económica (Meixide y De Castro, 2001 y Fernández y Fernández-
Grela, 2003) y una situación de partida similar, Galicia y el NP unen importantes afinidades 
históricas, culturales y lingüísticas que facilitan el proceso de integración especialmente en el 
mercado de trabajo, que sin embargo no se ha reflejado en los indicadores laborales más 
significativos, hasta bien entrado el siglo XXI. Veinticinco años después de iniciado el proceso 
de integración europea los avances son muy significativos, y tanto Galicia como el NP son 
mucho más prosperas económicamente, pero con importantes diferencias en la evolución 
reciente. Desde inicios de esta década, se constata un proceso de divergencia en renta per 
cápita entre ambas regiones, lo que en términos laborales explica un incipiente proceso de 
convergencia que parece totalmente frenado desde el inicio de la actual crisis económica 
internacional. La evolución observada, no parece resultado de una senda de desarrollo 
conjunta dentro de la EGNP sino a evoluciones nacionales contrapuestas que dominan las 
dinámicas regionales. Es decir, la aparente convergencia no parece fruto de un mayor 
acercamiento regional, sino a un mayor alejamiento nacional que arrastra a las respectivas 
economías regionales en direcciones opuestas. 
Aunque la convergencia real con la UE ha aumentado notablemente en Galicia, gracias al 
significativo crecimiento del empleo, pero sobre todo a una evolución demográfica muy débil, 
los rendimientos de esta estrategia van a ser decrecientes en el futuro. La convergencia real 
requiere seguir creciendo y creando empleo. Naturalmente, para lograr un nivel de empleo más 
elevado, es fundamental que las tendencias demográficas sean favorables, por la sencilla 
razón de que la tasa de empleo depende de que, por un lado, la población en edad de trabajar 
sea elevada y de que la población que busca activamente empleo como porcentaje de la 
anterior también lo sea. En este punto Galicia tiene serias debilidades, debido, por un lado, a 
que la población en edad de trabajar empieza a estancarse, y, por otro lado, a que la tasa de 
actividad y de empleo femenino, de los trabajadores en edad avanzada y de los jóvenes son 
muy bajas. 
Estos resultados reflejan las dificultades a las que se enfrenta cualquier política de cohesión 
territorial, pues incluso después de una política comunitaria y nacional marcada por el 
reequilibrio territorial los resultados son decepcionantes con un aumento de las diferencias en 
el interior de la EGNP. Solo la evolución de la población parada es más positiva en los 
territorios interiores, lo que en gran medida es un resultado condicionado por la débil presión 
demográfica sobre el mercado laboral y no por un mejor comportamiento económico. Destacar 
las enormes dificultades que está experimentando la EGNP para frenar el transvase de 
población del rural a las áreas urbanas. En este punto, está clara la necesidad de un cambio 
radical sino queremos que las distancias entre el interior y el litoral sea cada vez mayores. 
Medidas como las recientemente propuestas para favorecer  la mayor movilidad territorial de la 
mano de obra, que es una de las más bajas de la UE, pueden tener consecuencias negativas 
sobre la distribución territorial del empleo, favoreciendo a los núcleos urbanos ya consolidados. 
Sin duda, son necesarios grandes cambios en el mercado laboral y en la economía en general, 
que requieren gran capacidad de convencimiento y negociación para ponerlos en práctica. No 
podemos revertir las tendencias demográficas a corto y medio plazo pero si podemos tomar 
medidas para que sus consecuencias negativas no sean significativas. Este es el gran reto 
para los próximos años en la EGNP. 
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ABSTRACT 
This paper contributes to further understanding the economic performance of Portuguese and 
Spanish regions, using a stochastic network dynamics approach. The empirical analysis is 
made at the territorial level of NUT 3 regions and covers the period 1995-2008. The 
performance of regions is based on GDP per capita at Purchasing Power Standards. The 
network analysis is based on the correlations between the first differences of the (log) values of 
the series (annual growth rates) compared with the independent performance of a random walk. 
The dynamics is graphically visualized along the 3 dominant eigenvalues and the strongest 
connections are selected and represented in a network figure. The main purpose of this 
research is to find the most relevant geographical and demographic determinants of regional 
development, namely a “border effect”, an “interiority (without border) effect”, a “coastal effect”, 
a “metropolitan effect” and an “ultra periphery effect”. 
Keywords: regional growth; network dynamics; NUTS 3 regions; Portugal; Spain 
 
 
INTRODUCTION  
This paper addresses the economic performance of Portuguese and Spanish regions at NUTS 
3 level, in the time period going from 1995 to 2008.  
After a long history of division, conflicts, misunderstanding and weak economic relations, the 
two Iberian countries started a period of partnership and strong economic integration in 1986, 
after both becoming members of the European Economic Communities, now European Union. 
A thorough analysis of the changes in economic relationships between Portugal and Spain 
before and after European integration is made in reference [1]. According to these authors, one 
of the main repercussions of this political event was felt in the common border areas of these 
countries, that finally started to cooperate, after centuries of hostility, or mutual ignorance at 
best. However, they recognize that it is far from exhausted the full potential of economic 
cooperation between these regions, which is corroborated in reference [2], that call attention to 
the weak interregional commercial flows in cause. This result is not unexpected, as reference [3] 
has already taken a similar conclusion, when assessing the importance of national borders to 
Canadian-US regional trade patterns. 
The main purpose of this paper is to empirically quantify the strength (or weakness) of a “border 
effect” in the dynamics of regional performance in the Iberian Peninsula, at the NUTS 3 level. In 
accomplishing this task, we also try to measure geographic and demographic effects, dividing 
the remaining regions (those not around the common border between Portugal and Spain) in 
“coastal” and “interior” (a self explained division) and large “metropolitan” ones (those with 
urban areas with a population of more than 700.000 persons in Spain, and more than 300.000 
in Portugal).  
Our first approach of the economic performance of regions is based on the evolution of GDP per 
head at purchasing power standards (PPS). The paper is organized as follows. The next section 
describes the data and the classification of regions. Section 3 presents a descriptive analysis of 
the average annual growth rate of GDP per head, identifying the top and bottom regions along 
this criterion in the overall period (1995-2008) and in the sub-periods going from 1995 to 2001 
and from 2001 to 2008. In this context, the existence of sigma and beta regional convergence in 
the Iberian Peninsula is discussed (taking all the NUTS 3 regions of Portugal and Spain as the 
reference set). Section 4 deals with the application of a network approach to uncover the 
regional economic dynamics. Using a metric based on the correlation coefficients between the 
GDP per capita of a set of Portuguese and Spanish regions, a method is applied to reconstruct 
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a regional space from the empirical data. Having a metric defined in the space of regions, 
network topology coefficients are used to extract further information from the data, namely 
illustrating the relative strength of the administrative, geographic and demographic effects on 
regional development process. Section 5 presents some concluding remarks.   
 
 
DATA AND CLASSIFICATION OF REGIONS 
The empirical work is based on the values of GDP per head at purchasing power standards for 
the regions of Portugal and Spain, at the NUTS 3 level, obtained from the Regional Database of 
EUROSTAT: Regional Economic Accounts (available at: http://ec.europa.eu/eurostat ). For the 
details about this database see [4].  
The period under study goes from 1995 to 2008 and when searching for the top and the bottom 
economic growth regions, this period is split in two phases: 1995-2001 and 2001-2008. 
Particularly in Portugal, there is a clear change in global and (therefore) regional economic 
performance between the 1990s and the following decade. In Spain, this change in economic 
growth momentum occurred much later and it was not practically felt until 2008 (only after the 
global macroeconomic crisis of 2009). 
There are 30 NUTS level 3 regions in Portugal, 28 in mainland and 2 autonomous regions 
(Madeira and Azores islands). In Spain there are 59 NUTS level 3 regions: 47 in mainland, two 
archipelagos (Baleares islands – 3 NUTS 3 regions; Canarias islands – 7 NUTS 3 regions) and 
two (NUTS 3) enclave cities in Northern Africa (Ceuta and Melilla). As the values for GDP per 
head in the NUTS 3 regions of Baleares and Canarias are not available for the whole period in 
the EUROSTAT database, we work with the values for the NUT 2 level in these cases. The 
empirical data comprises 81 regions, 30 of Portugal and 51 of Spain. 
The next step is to classify the regions according to our analytical purpose. As we give priority to 
assessing the (political and administrative) effect on regional growth performance of the 
existence of a common border, we begin by isolating the 17 regions affected by this criterion (10 
in Portugal and 7 in Spain), and call them (common) “Frontier” regions. 
The next criterion was of a pure geographical nature, dividing the regions in those having some 
part of its territory with a see cost (“Coastal” regions) and those having not (“Interior” regions). 
This classification is complemented with a demographic aspect which comes from the relevance 
of the agglomeration economies associated to the literature on the new economic geography 
(see references [5] and [6]) and on endogenous growth (see reference [7]). In this context, we 
defined a new class for the large “Metropolitan” regions, being considered large those having 
more than 700.000 inhabitants in Spain and more than 300.000 in Portugal. Combining both 
criteria we have then 38 (non common frontier) interior regions (10 in Portugal; 28 in Spain), 22 
(non common frontier) coastal regions (6 in Portugal; 16 in Spain) and 12 large metropolitan 
regions (3 in Portugal; 9 in Spain).  
Finally, being particularly different, for political, administrative and geographical reasons, we 
group in a separated category the so called (ultra-)”Peripheral” regions of Madeira, Azores, 
Baleares, Canarias, Ceuta and Melilla.   
A complete list with all the regions considered, the corresponding NUTS 3 code and the 
classification label (with the first letter, P or E, meaning the country, and the second letter, F, C, 
I, M or P, corresponding to the above regional definitions) is presented in Appendix 1. 
 
 
REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND CONVERGENCE  
The first and most direct assessment of relative regional economic growth in the Iberian 
Peninsula is based in the annual average growth of GDP per head of the 81 Spanish and 
Portuguese regions. When regions are ranked according to these values, a clear country effect 
can be observed, with the Spanish regions occupying most of the top 20 growth examples in the 
growth ranking (Table 1), while the Portuguese regions represent most of the 20 bottom growth 
cases (Table 2). 
 

Table 1: Top 20 growth regions: 1995-2008 
N REGION NUT3 CLA. Gr95-08
81 Madeira (PT) PT300 PP 7,815 
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30 Badajoz ES431 EB 6,675 
9 Vizcaya ES213 EL 6,165 
49 Ceuta (ES) ES630 EP 6,134 
4 Pontevedra ES114 EB 5,965 
7 Álava ES211 EI 5,959 
8 Guipúzcoa ES212 EC 5,885 
6 Cantabria ES130 EC 5,858 
41 Cádiz ES612 EC 5,845 
40 Almería ES611 EC 5,727 
5 Asturias ES120 EC 5,714 
44 Huelva ES615 EB 5,708 
24 Zamora ES419 EB 5,671 
43 Granada ES614 EC 5,563 
1 A Coruña ES111 EC 5,546 
80 Açores (PT) PT200 PP 5,521 
18 León ES413 EI 5,511 
46 Málaga ES617 EC 5,477 
19 Palencia ES414 EI 5,414 
16 Ávila ES411 EI 5,367 

 
Table 2: Bottom 20 growth regions: 1995-2008 

N REGION NUT3 CLA. Gr95-08
79 Lezíria do Tejo PT185 IP 4,273 
53 Cávado PT112 FP 4,264 
60 Algarve PT150 FP 4,260 
22 Soria ES417 IE 4,252 
75 Alentejo Litoral PT181 LP 4,252 
39 Illes Balears ES530 PE 4,221 
52 Minho-Lima PT111 FP 4,115 
69 Beira Interior Sul PT169 FE 4,089 
72 Médio Tejo PT16C IP 4,025 
63 Pinhal Litoral PT163 LP 4,021 
35 Tarragona ES514 LE 3,989 
76 Alto Alentejo PT182 FP 3,958 
62 Baixo Mondego PT162 LP 3,936 
74 Península de Setúbal PT172 MP 3,538 
57 Entre Douro e Vouga PT116 IP 3,457 
55 Grande Porto PT114 MP 3,405 
71 Oeste PT16B LP 3,350 
61 Baixo Vouga PT161 LP 3,325 
28 Guadalajara ES424 IE 3,261 
54 Ave PT113 IP 3,253 

 
However, this global picture hides an important change in individual growth experiences, with a 
significant deterioration of regional (and of course, national) growth conditions in Portugal 
between the sub-periods 1995-2001 (Table 3 and 4) and 2001-2008 (Tables 5 and 6). On the 
other side and as it is also well known, in Spain this deterioration in growth momentum appears 
much later, and is not seen in these results. 
 

Table 3: Top 20 growth regions: 1995-2001 
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N REGION NUT3 CLA. Gr95-01 
81 Madeira (PT) PT300 PP 9,586 
40 Almería ES611 EL 8,428 
77 Alentejo Central PT183 PF 8,384 
30 Badajoz ES431 EF 7,803 
65 Dão-Lafões PT165 PI 7,712 
68 Beira Interior Norte PT168 EF 7,679 
80 Açores (PT) PT200 PP 7,186 
8 Guipúzcoa ES212 EL 7,099 
34 Lleida ES513 EI 7,065 
41 Cádiz ES612 EL 7,053 
37 Castellón ES522 EL 6,991 
7 Álava ES211 EI 6,859 
15 Madrid ES300 EM 6,856 
6 Cantabria ES130 EL 6,752 
46 Málaga ES617 EL 6,752 
67 Serra da Estrela PT167 PI 6,752 
48 Murcia ES620 EL 6,613 
36 Alicante ES521 EL 6,591 
44 Huelva ES615 EF 6,529 
38 Valencia ES523 EL 6,522 

 
Table 4: Bottom 20 growth regions: 1995-2001 

N REGION NUT3 CLA. Gr95-01 
74 Península de Setúbal PT172 PM 5,150 
19 Palencia ES414 EI 5,144 
50 Melilla (ES) ES640 EP 5,129 
69 Beira Interior Sul PT169 EF 5,089 
17 Burgos ES412 EI 5,079 
45 Jaén ES616 EI 5,004 
24 Zamora ES419 EF 4,996 
16 Ávila ES411 EI 4,989 
75 Alentejo Litoral PT181 PL 4,973 
76 Alto Alentejo PT182 PF 4,912 
54 Ave PT113 PI 4,770 
1 A Coruña ES111 EL 4,686 
61 Baixo Vouga PT161 PL 4,573 
22 Soria ES417 EI 4,507 
42 Córdoba ES613 EI 4,456 
55 Grande Porto PT114 PM 4,307 
31 Cáceres ES432 EF 4,178 
66 Pinhal Interior Sul PT166 PI 4,158 
28 Guadalajara ES424 EI 3,468 
78 Baixo Alentejo PT184 PF 2,350 

 
Table 5: Top 20 growth regions: 2001-2008 

N REGION NUT3 CLA. Gr01-08 
81 Madeira (PT) PT300 PP 6,320 
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1 A Coruña ES111 EL 6,288 
24 Zamora ES419 EF 6,254 
78 Baixo Alentejo PT184 PF 6,167 
49 Ceuta (ES) ES630 EP 5,902 
9 Vizcaya ES213 EL 5,895 
5 Asturias ES120 EL 5,870 
18 León ES413 EI 5,773 
30 Badajoz ES431 EF 5,718 
16 Ávila ES411 EI 5,692 
19 Palencia ES414 EI 5,647 
31 Cáceres ES432 EF 5,635 
66 Pinhal Interior Sul PT166 PI 5,533 
4 Pontevedra ES114 EF 5,529 
43 Granada ES614 EL 5,528 
50 Melilla (ES) ES640 EP 5,329 
17 Burgos ES412 EI 5,327 
2 Lugo ES112 EL 5,217 
7 Álava ES211 EI 5,194 

 
Table 6: Bottom 20 growth regions: 2001-2008 

N REGION NUT3 CLA. Gr01-08 
51 Canarias (ES) ES700 EP 3,061 
52 Minho-Lima PT111 PF 2,947 
60 Algarve PT150 PF 2,901 
33 Girona ES512 EL 2,809 
53 Cávado PT112 PF 2,798 
68 Beira Interior Norte PT168 EF 2,731 
55 Grande Porto PT114 PM 2,639 
36 Alicante ES521 EL 2,625 
62 Baixo Mondego PT162 PL 2,466 
39 Illes Balears ES530 EP 2,420 
72 Médio Tejo PT16C PI 2,398 
37 Castellón ES522 EL 2,395 
63 Pinhal Litoral PT163 PL 2,388 
61 Baixo Vouga PT161 PL 2,267 
35 Tarragona ES514 EL 2,252 
74 Península de Setúbal PT172 PM 2,176 
54 Ave PT113 PI 1,970 
71 Oeste PT16B PL 1,779 
57 Entre Douro e Vouga PT116 PI 1,371 
77 Alentejo Central PT183 PF 1,078 

 
As most of Portuguese regions start from low levels of economic development, it comes with no 
surprise the apparent lack of real convergence in this period, in the context of all the Iberian 
regions. This can be empirically shown both in the sigma version of convergence, measured by 
the coefficient of variation of GDP per capita (Figure 1), as in the beta kind of convergence 
(Figure 2), given by the absence of negative correlation between annual average growth and 
initial level of GDP per capita (for a technical description of these notions of convergence, and 
many empirical examples, see reference [8]).  
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Figure 1: Sigma (non-)convergence: GDP per capita – coefficient of variation 

 
 

Figure 2: Beta (non-)convergence: GDP per capita – Annual growth versus initial level 
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The other effects to be assessed in this empirical paper, namely, the administrative (border), the 
geographical (coastal versus interior, or peripheral) or the demographic (metropolitan areas) do 
not seem to play a special role in the growth process of NUTS 3 regions. All these examples 
punctuate the (relative) growth successes and low performance cases.  
In the next section, defining a metric and a geometric space of regions, a network approach is 
used to extract further information from the empirical data. 
 
 
 
 
 
 
NETWORK DYNAMIC APPROACH TO REGIONAL PERFORMANCE 
Using a stochastic geometry technique over the time evolution of the GDP per head values of a 
set of Portuguese and Spanish regions, it is possible to identify a geometric structure which is 
conveniently described by a network approach. 
The stochastic geometry technique is simply stated in the following terms:  
1) pick a set of N regions and their historical data over a chosen time interval and  
2) considering the vectors )(kpr with the GDP per head yearly values of each region (k),  
define a normalized vector 

⎟
⎠
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⎛ −
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rr
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     (1)

 

where n is the number of components (number of time labels) in the vector p  and < > the 
average value of the observations over time, 
3) compute an Euclidian distance ( lkd , ) between each pair of regions  

)()()1(2, lkCd kllk ρρ rr
−=−=

    (2)
 

where Ckl is the correlation coefficient between the pair of regions (k and l) computed along the 
chosen time interval (of length n). 
The fact that lkd ,  is a properly defined distance gives a meaning to geometric notions and 
geometric tools in the study of the set of regions. Given this set of distances, the question now 
is reduced to an embedding problem: one asks what is the smallest manifold containing the set. 
If the proportion of systematic information present in correlations between regions is small, then 
the corresponding manifold will be a low-dimensional entity.  
The following stochastic geometry technique was used for this purpose. 
1) after the distances ( lkd , ) are calculated for the set of N regions, they are embedded in 

RN-1 with coordinates )(kx .  

2) the center of mass R
r

 is then computed and the coordinates reduced to the center of 
mass 

k
kx

R k∑=
)(rr

                            (3) 
Rkxky
rrr

−= )()(                             (4) 
3) the matrix 

)()( kykyT jk iij
rr∑=                  (5)

 

is diagonalized to obtain the set of normalized eigenvalues and eigenvectors { }ii er,λ . 
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4) the eigenvectors ier define the characteristic directions of the set of regions and their 

coordinates )(kzi are obtained by the projection 

iii eykz rr
•=)(       (6) 

5) the characteristic directions correspond to the eigenvalues )( iλ  that are clearly different 
from those obtained from surrogate data. They define a reduced subspace of dimension d, 
which carries the systematic information related to the correlation structure of the regional 
space. 
This corresponds to the identification of empirically constructed variables that drive the set of 
regions, and, in this framework, the number of surviving eigenvalues is the effective 
characteristic dimension of this regional space. 
As regional spaces can be described as low dimension objects, the geometric analysis is able to 
provide crucial information about their dynamics. Different applications of this technique, namely 
for the identification of periods of stasis and of mutation of financial markets have been 
described in [9 – 10] and [11]. In [12] this technique is used to assess the clustering behavior 
implicit on sectoral gross output dynamics.   
In this paper we apply such a dimensional reduction for the identification of strongly and weakly 
correlated regions, accordingly to the simultaneous evolution of their GDP per capita values 
along a certain time interval.  
 
From a geometrical to a topological approach 
The existence of a distance metric allows for the application of a topological approach in order 
to identify a network of regions associated to the low-dimensional regional space. From the 
matrix of distances lkd ,   computed in the reduced d-dimensional space, we apply the 
hierarchical clustering process to construct the minimal spanning tree (MST) that connects the 
N regions. Then the Boolean graph B is defined by setting  

otherwiselkb
Llkdiflkb

0),(
),(1),(

=
≤=

             (7)
 

where L is the smallest threshold distance value that assures connectivity of the whole network 
in the hierarchical clustering process. 
 
Regional spaces and their corresponding networks of regions 
Results were computed using actual data, which consists in the set of yearly GDP per capita 
values of 81 regions with a time window of 13 years, from 1995 to 2008. We also compute 
results from surrogate data, i.e. data generated by permuting the GDP per capita values of each 
region randomly in time. As each region is independently permuted, time correlations among 
regions disappear, while the resulting surrogate data preserve the mean and the variance that 
characterize actual data.  
Comparing results obtained from actual data with results computed from surrogate data has 
shown that the regional space has only three dimensions (the corresponding manifold can be 
contained in a 3-dimensional space). Figure 3 shows the projection of the coordinates of the set 
of 81 regions on these three characteristic directions.  
 

Figure 3: Projection of the 81 regions’ coordinates on the 3 characteristic directions 
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Legend: 1 - Spain (blue); 2 – Portugal (red) 
 
In this figure, the Portuguese regions are identified as “1” while the Spanish regions are 
identified as “2”. It is clear that the two sets of regions (Portuguese and Spanish) seem to 
occupy different slots in the 3-dimensional space.  
In the 3-dimensional space presented in Figure 4, the 81 Portuguese and Spanish regions are 
represented according to the geographical and demographic classification described in section 
2, according to the following legend: 1:Coastal, 2:Border, 3:Interior, 4:Metropolitan, 5:Peripheral. 
When the region is a Portuguese one it is represented in large, while Spanish regions have a 
smaller representation. Again, the observation of the 3-dimensional space of regions seems to 
lead to the identification of a tendency towards the occupation of different space slots 
depending on the country: Portuguese regions seem to be concentrated in the right side of the 
plot while the Spanish ones are mostly in the left. Moreover, the Interior regions seem to spread 
all over the 3-dimensional space, while the Border regions are slightly less uniformly distributed 
on this space. 

Figure 4: Projection by kind of (geographic and demographic) region 
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Legend: 1: Coastal (blue), 2: Border (red), 3: Interior (green), 4: Metropolitan (yellow), 
5: Peripheral (black); 

Portugal (large numbers), Spain (small numbers) 
 
When the geometric distances computed in the reduced 3-dimensinal space are used to define 
the projected Boolean graph B (as in Equation 7), it was empirically found that the set of 81 

regions correspond to a highly connected network (the network degree is around ) where the 
lack of sparseness makes unadvised the computation of typical topological coefficients as 
clustering and path length.  
Due to the same reason, in graphically representing the derived network of regions we opt to 

sort the whole set of  distances in ascending order and to exclude the links between 
regions whose distance occupy a ranking position greater than 2N in the sorted list. In so doing, 
the degree of the network equals 2 and overloading the graph with a huge amount of links is 
avoided, allowing for the observation of some linkage patterns as the images in figures 5, 6 and 
7 show. These three images present the same network under different drawing options (Pajek 
was used as the drawing tool). 
The network presented in Figures 5 and 6 shows that almost every metropolitan region remains 

connected after the suppression of the less stronger ( ) links, showing that, in 
what concerns the simultaneous evolution of the GDP values, the group of Metropolitan regions 
is the most strongly correlated one. Its degree of linkage is high either considering the links with 
regions that are inside or outside the Metropolitan group. Conversely, the Interior and the 
Border groups are very weakly connected ones.  
 

Figure 5: The network of regions: geographical and demographic effects (strongest 162 (2N) 
links) 

 
Legend: Border: light green; Interior: red; Coastal: yellow; Metropolitan: blue; Peripheral: dark 

green 
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Figure 6: The network of regions (represented on a ring) 

 
The drawing option adopted in Figure 7 allows for the observation that Spanish regions are 
more connected than the Portuguese ones, showing that country matters when links are defined 
as function of the correlation between regions performance. This result confirms the findings 
obtained when assessing the growth and convergence dynamics of the Iberia Peninsula regions 
(section 3). 

Figure 7: The network of Regions: country effect 
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Legend: Spain: yellow; Portugal: green 

 
Another interesting result is that not only Spanish regions are more connected than the 
Portuguese ones but also that they tend to be strongly correlated with their national 
counterparts than with the Portuguese regions, independently of how similar are them in terms 
of their corresponding regional classification. 
 
CONCLUDING REMARKS 
Our paper is a contribution to interweaving two lines of research that have progressed in almost 
separate ways: the traditional growth and convergence analysis and a network approach. 
The study is conducted at the territorial level of NUT 3 regions and covers the period going from 
1995 to 2008. The economic performance of regions is based on GDP per head at Purchasing 
Power Standards, being the data obtained from the Regional Accounts of the Eurostat. 
The classification of regions is based on geographical and demographic characteristics, being 
the regions divided in Interior, Coastal, (common-) Border, Metropolitan and Peripheral, in order 
to test if these characteristics have significant growth effects.   
The growth assessment consisted in picking the top most and the bottom least examples from 
the growth ranking list of regions (according to the values of their annual GDP per capita). One 
first conclusion concerns the presence of a significant “country effect”, with Spanish regions 
generally overcoming the growth performance of Portuguese ones, particularly in the second 
part of the period, 2001-2008. A second conclusion is the absence of any geographical or 
demographic effect, with a diversified group of regions, both in “winners” and “(relative) loosers” 
groups. The results also show the absence of both sigma and beta regional convergence, when 
all the Iberian Peninsula regions is used as the reference set. 
Defining a metric and a geometric space of regions, a network approach is used to extract 
further information from empirical data. This allows for the identification of strongly and weakly 
correlated regions, accordingly to the simultaneous evolution of their GDP per capita values. 
The main conclusions were the confirmation of some clustering of regions by country of origin 
and the presence of a “metropolitan effect” on regional GDP per head dynamics. 
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Appendix 1: Portuguese and Spanish NUTS 3 level regions and classification 
N REGION NUT3 CLA. 
1 A Coruña ES111 EL 
2 Lugo ES112 EL 
3 Ourense ES113 EF 
4 Pontevedra ES114 EF 
5 Asturias ES120 EM 
6 Cantabria ES130 EL 
7 Álava ES211 EI 
8 Guipúzcoa ES212 EL 
9 Vizcaya ES213 EM 
10 Navarra ES220 EI 
11 La Rioja ES230 EI 
12 Huesca ES241 EI 
13 Teruel ES242 EI 
14 Zaragoza ES243 EM 
15 Madrid ES300 EM 
16 Ávila ES411 EI 
17 Burgos ES412 EI 
18 León ES413 EI 
19 Palencia ES414 EI 
20 Salamanca ES415 EF 
21 Segovia ES416 EI 
22 Soria ES417 EI 
23 Valladolid ES418 EI 
24 Zamora ES419 EF 
25 Albacete ES421 EI 
26 Ciudad Real ES422 EI 
27 Cuenca ES423 EI 
28 Guadalajara ES424 EI 
29 Toledo ES425 EI 
30 Badajoz ES431 EF 
31 Cáceres ES432 EF 
32 Barcelona ES511 EM 
33 Girona ES512 EL 
34 Lleida ES513 EI 
35 Tarragona ES514 EL 



 
 

1097 
 

36 Alicante ES521 EM 
37 Castellón ES522 EL 
38 Valencia ES523 EM 
39 Illes Balears ES530 EP 
40 Almería ES611 EL 
41 Cádiz ES612 EL 

 
Appendix 1: Portuguese and Spanish NUTS 3 level regions and classification (cont.) 

N REGION NUT3 CLA. 
42 Córdoba ES613 EI 
43 Granada ES614 EL 
44 Huelva ES615 EF 
45 Jaén ES616 EI 
46 Málaga ES617 EM 
47 Sevilla ES618 EM 
48 Murcia ES620 EL 
49 Ceuta (ES) ES630 EP 
50 Melilla (ES) ES640 EP 
51 Canarias (ES) ES700 EP 
52 Minho-Lima PT111 PF 
53 Cávado PT112 PF 
54 Ave PT113 PI 
55 Grande Porto PT114 PM 
56 Tâmega PT115 PI 
57 Entre Douro e Vouga PT116 PI 
58 Douro PT117 PF 
59 Alto Trás-os-Montes PT118 PF 
60 Algarve PT150 PF 
61 Baixo Vouga PT161 PL 
62 Baixo Mondego PT162 PL 
63 Pinhal Litoral PT163 PL 
64 Pinhal Interior Norte PT164 PI 
65 Dão-Lafões PT165 PI 
66 Pinhal Interior Sul PT166 PI 
67 Serra da Estrela PT167 PI 
68 Beira Interior Norte PT168 PF 
69 Beira Interior Sul PT169 PF 
70 Cova da Beira PT16A PI 
71 Oeste PT16B PL 
72 Médio Tejo PT16C PI 
73 Grande Lisboa PT171 PM 
74 Península de Setúbal PT172 PM 
75 Alentejo Litoral PT181 PL 
76 Alto Alentejo PT182 PF 
77 Alentejo Central PT183 PF 
78 Baixo Alentejo PT184 PF 
79 Lezíria do Tejo PT185 PI 
80 Açores (PT) PT200 PP 
81 Madeira (PT) PT300 PP 
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JUVENTUDE E CIDADE: REFLETINDO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE NO ESPAÇO URBANO 
 
Alexsandra Sousa141 
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Verônica Salgueiro do Nascimento143 
 
 
RESUMO 
Atualmente, cresce o número de pessoas de vários segmentos da sociedade preocupadas com 
o tema da sustentabilidade urbana. A presente pesquisa visou investigar as representações 
afetivas de jovens sobre a cidade que habitam. Participaram desse estudo 34 sujeitos 
beneficiados pelo programa federal Pró-Jovem Urbano na cidade de Sobral, estado do Ceará, 
Brasil. O estudo foi realizado durante o segundo semestre do ano de 2010 e foi iniciativa do 
Observatório da Infância e Juventude de Sobral, extensão do Curso de Psicologia da 
Universidade Federal do Ceará. Especificamente foram construídos mapas afetivos com os 
jovens. Buscou-se a compreensão psicossocial e sócio-cultural na relação entre subjetividade e 
espaço construído, enfatizando o afeto como grande agregador da percepção e do 
conhecimento sobre a cidade. As imagens apresentadas pelos participantes, em sua maioria, 
revelam o sentimento de agradabilidade pela cidade indicando satisfação em viver na cidade. 
Um outro sentimento revelado pelos mapas indicam a presença de contrastes, ou seja, o jovem 
afirma gostar de sua cidade, mas também apresentada preocupações com a degradação 
ambiental, ausência de paz e aumento do vandalismo. Entendemos que os jovens podem 
assumir papel de protagonista de ações inclusivas e solidárias, para tanto faz-se necessária a 
inclusão destes atores na reflexão e construção de referenciais para intervenções públicas e 
privadas interessadas no aumento da qualidade de vida nas regiões urbanas. 
PALAVRAS CHAVES: JUVENTUDE; CIDADE; SUSTENTABILIDADE URBANA 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho visou investigar os sentimentos dos jovens participantes do Pró-Jovem 
Adolescente em Sobral sobre esta cidade. Juventude e Adolescência, apesar de serem termos 
muitas vezes utilizados de forma intercambiável, tem sido referência de grupos populacionais 
distintos. Na década de 80 emergiram políticas voltadas para a garantia de direitos de crianças 
e adolescentes, sendo a adolescência legalmente posta entre 12 e 18 anos. As políticas de 
juventude tem avançado no Brasil desde a década de 90 devido principalmente à visibilidade 
que este segmento populacional tem conseguido, focalizando sobre tudo aqueles depois dos 
18 anos e suas questões relativas a construção da autonomia na vida adulta. Em 2005, o 
governo federal lançou a Política Nacional de Juventude, da qual faz parte, o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária – ProJovem.  
Esse programa acontece em quatro modalidades: ProJovem adolescente, ProJovem Urbano, 
ProJovem do campo e ProJovem Trabalhador, devido à diversidade de situações e condições 
deste segmento tão diverso. O trabalho de pesquisa abordou especificamente o ProJovem 
Adolescente, e assim não pretendemos nos deter nos demais, afirmando apenas que cada um 
deles destina-se a uma faixa etária e enfoca questões ligadas a especificidade retratada na sua 
nomenclatura. 
De acordo com a lei nº 11.692, de 10 de Junho de 2008, o ProJovem Adolescente é a 
modalidade destinada à faixa etária de 15 a 17 anos dos jovens cujas famílias são beneficiárias 
do Bolsa Família, são egressos ou estão cumprindo medidas sócio-educativas e vem de outros 
programas como o PETI.144 Visa garantir a proteção social básica, a convivência familiar e 
                                                      
 
 
141 Aluna 9º semestre do curso de Psicologia da UFC - Sobral 
142 Mestra em Psicologia. Professora do Curso de Psicologia UFC Sobral 
143 Doutora em Educação. Professora do Curso de Psicologia UFC Sobral 
144  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 
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comunitária, a reinserção do jovem no sistema escolar,  coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social. Articula 3 eixos estruturantes: participação cidadã, mundo do trabalho 
e convivência social, sendo 06 os temas transversais trabalhados: direitos humanos e sócio-
assistenciais, trabalho, cultura, meio ambiente e esporte. Dessa forma, tal investigação torna-
se relevante posto que os jovens envolvidos, além de estarem em situação de exclusão, 
procuram assumir, através do Pro-Jovem, ações de protagonismo do desenvolvimento da 
cidade.  
Esta pesquisa foi iniciativa do Observatório da Infância e Juventude de Sobral, extensão do 
Curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, que tem como principais objetivos 
construir saberes e articular parceiros em torno da questão da infância e juventude de Sobral. 
Como um espaço de troca, criação e reflexão de ações voltadas as crianças e jovens, o 
Observatório tem como um de seus pressupostos a desnaturalização destes momentos da vida 
das categorias de análise a elas associadas, primando pelas diversas formas de pertencimento 
de crianças e jovens em nosso mundo.  
 Ressaltamos que o objetivo geral deste estudo foi investigar os sentimentos dos jovens do 
ProJovem Adolescente de Sobral sobre a cidade. Especificamente foram construídos os mapas 
afetivos com os jovens participantes deste projeto em Sobral e procedeu-se à análise dos 
mesmos. Nossa intenção é gerar dados e provocar reflexões sobre os mesmos, divulgando os 
resultados no meio científico, bem como junto aos participantes. 
A seguir discorremos a respeito dos principais conceitos contemplados pelo estudo e nosso 
referencial teórico. 
 
 
QUADRO TEÓRICO 
Infância, Adolescência e Juventude constituem-se como categorias sociais de relevância a 
partir da Modernidade, tendo emergido, cada uma a seu tempo,  como  momentos estratégicos 
do desenvolvimento humano e, portanto, tornando-se alvo de diversas intervenções, muitas 
delas fundamentadas em saberes da Psicologia. Consideramos, portanto, tais noções como 
históricas e socialmente construídas, tendo a Psicologia influído em suas configurações, que 
também são afetadas pelas mudanças sociais e indicam formas pelas quais a sociedade cuida 
de sua transformação/manutenção. Com a redemocratização do país, na década de 1980, 
infâncias e juventudes, assim como outras minorias passam a compor diferentemente o quadro 
de preocupações sociais. Contemporaneamente o reconhecimento das diversas condições e 
situações destes momentos da vida, bem como o avanço das discussões no sentido de uma 
análise crítica e contextualizada de tais aspectos, tem exigido do saber psicológico um 
constante repensar de sua práxis.  
A seguir estão explicitadas algumas discussões que colaboram com a compreensão da 
proposta, situando a questão das juventudes e de sua participação na cidade, entrelaçadas aos 
conceitos de território e afetividade. 
 
2.1 Juventudes 
O jovem, numa visão clássica, é aquele que retarda sua entrada em vários âmbitos e funções 
sociais, como o trabalho e obrigações familiares, por exemplo, para ocupar-se da preparação 
da sua vida futura. As transformações sócio-econômicas vivenciadas atualmente não permitem 
a muitos jovens essa condição de “moratória social” (Erikson, 1968). A compreensão da 
juventude no cenário da sociedade contemporânea, de acordo com Melucci (1997), de fato, 
esta fase não é mais somente considerada apenas sob o aspecto de uma condição biológica, 
mas também sob a compreensão de uma definição cultural. 
Com uma importante contribuição na área da sociologia da juventude, Groppo (2008, p.8) 
afirma que este período “Trata-se não apenas de limites etários pretensamente naturais ou 
objetivos, mas também, e principalmente, de representações simbólicas e situações sociais 
com suas próprias formas que têm importante influência nas sociedades modernas”. Ainda 
nessa perspectiva, o mesmo autor afirma que a categoria social da juventude assume 
importância fundamental para a possibilidade de compreensão sobre as diversas 
características presentes nas sociedades modernas, o funcionamento delas e suas 
transformações. Daí reside também o meu interesse em aprofundar conhecimentos sobre tal 
fase evolutiva. 
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Assinalando a significativa transformação que os jovens têm passado, Peralva (1997) afirma 
que o jovem migra de um polo onde era percebido como promessa de futuro, para outro lugar, 
passando a ser visto como modelo cultural do presente. Ainda de acordo com esse autor, 
“Interrogar essas categorias permite não somente uma melhor compreensão do universo de 
referências de um grupo etário particular, mas também da nova sociedade transformada pela 
mutação” (Peralva, 1997, p. 23). 
O Núcleo de Opinião Pública (NOP) da Fundação Perseu Abramo (FPA) realizou, em novembro 
de 1999, uma pesquisa quantitativa com 1.806 jovens de 15 a 24 anos provenientes das 9 
regiões metropolitanas do Brasil e do Distrito Federal, como parte da investigação sobre o 
imaginário social brasileiro. Abramo e Venturini (2000) problematizaram duas idéias básicas 
acerca da juventude, sendo elas a idéia de “passagem” e de “predisposição natural para a 
rebeldia”, à luz dos resultados da pesquisa supracitada. De acordo com os autores, 
compreender a juventude como passagem implica a noção de busca da identidade, valores, 
idéias, modos de agir, até a percepção da juventude como momento de instabilidade. Estas 
compreensões orientam as ações para a juventude no sentido da preparação da vida futura, 
levando a um retardamento da inserção em diversos âmbitos da vida social.  
A idéia de juventude como “predisposta à rebeldia” tem suas raízes, no entender de Abramo e 
Venturini (2000), na revolução Francesa e ganha força nos anos 60, com os movimentos 
sociais juvenis. Os autores analisam que tais concepções não colaboram para a compreensão 
da juventude brasileira hoje. Zanetti (2001) caracteriza a realidade dos jovens brasileiros a 
partir da vivência em um mundo globalizado, que dissolve identidades nacionais e promove 
hegemonias de países sobre outros. Neste mundo, a televisão e a internet geram expectativas 
sem mostrar suas possibilidades de realização, contribuindo para o crescimento da insatisfação 
e dos conflitos. A liberação sexual promovida pela cultura é cerceada pela Aids e outras 
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada e os riscos do aborto. As 
identidades passam a ser fortalecidas nas ruas, nos espaços das gangues e galeras, como 
proteção da violência que mata cada vez mais jovens.   
Por outro lado, no mundo do trabalho, não há vagas, nem nas universidades,  nem no mercado 
formal. De acordo com esse cenário, faz sentido que as preocupações do jovem brasileiro 
sejam a violência e o desemprego, como demonstrado por Abramo e Venturini (2000). Ainda de 
acordo com os autores, os jovens também têm esperanças quanto ao futuro, baseando-se no 
esforço pessoal, no próprio empenho, e pensam que ter experiências importantes no presente 
é melhor que se preocupar com o futuro. De acordo com Zanetti (2001), 89% dos jovens 
expressam atitude negativa diante da realidade atual.  
De acordo com a pesquisa da FPA, os jovens consideram a política importante e vêem o 
alcance dela em seu cotidiano, no entanto, não se consideram aptos a influir nas decisões 
políticas. Abramo e Venturini (2000) atribuem esse fato à forma de se fazer política no Brasil, 
forma essa pautada no não reconhecimento da capacidade de contribuição dos jovens. Há 
muito mais jovens participando de organizações culturais que de organizações políticas. Os 
autores encerram sua discussão ressaltando que os desejos de transformação do mundo e a 
utopia fazem parte da juventude atual, que se considera com energia para participar desse 
processo. Zanetti (2001) encontra alto índice de atitude revolucionária, apesar do desgaste das 
instituições políticas. 
É válido ainda salientar que ”precisamos falar de juventudes no plural, e não de juventude, no 
singular, para não esquecer as diferenças e desigualdades que atravessam essa condição” 
(Abramo, 2005, p.43). Ou seja, há de se respeitar esses jovens em suas especificidades e 
tentar sempre contextualizar as percepções acerca destes. Velho e Duarte (2010, p.07) 
reforçam esse pensamento ao declararem:  “o plural salienta a complexidade da sociedade 
moderno-contemporânea, ao mesmo tempo que busca evitar uma simplificação e um 
empobrecimento das importantes diferenças encontrada e analisadas”. 
Tal posicionamento vem somar aos que já foram apresentados, com a intenção de reforçar a 
necessidade de contextualização histórica e cultural de qualquer investigação sobre juventude 
(Frota, 2007, Abramo, 1997). 
 
2.2. Juventudes e Cidade 
O município é o lugar no qual os indivíduos crescem, vivem, interagem com os outros, 
constroem sua história baseada no contexto e nos aspectos presentes ao seu redor. É mais 
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precisamente na comunidade o melhor espaço para constituição e reconhecimento de sua 
identidade pessoal, social e municipal. Segundo Góis:  
A identidade municipal é um aspecto da identidade social, é o sentimento e a noção que o 
indivíduo tem de pertencer a certo espaço físico-social (município) que o faz e que por ele é 
feito, e de compreender esta relação como de integração e de diferenciação de si mesmo em 
relação a coletividade municipal, implicando aí o significado histórico, cultural, valorativo e 
vivencial dessa pertinência. Contém a consciência do modo de vida do lugar e a capacidade de 
apropriação desse espaço físico- social (Góis, 2003, p.95). 
Está claro portanto suas vias de encontro com a Psicologia Ambiental, uma vez que, para 
Moser  (1998), "a psicologia ambiental estuda a pessoa em seu contexto, tendo como tema 
central as interrelações – e não somente as relações – entre a pessoa e o meio ambiente físico 
e social" (p.121).  
A noção de apropriação, advinda da psicologia histórico-cultural, foi iniciada por Vigotski e 
desenvolvida por Leontiev, como um mecanismo básico de desenvolvimento ser humano na 
passagem do intersubjetivo ao intrasubjetivo,  passa, em Psicologia ambiental a ser estudada 
como apropriação do espaço. Pol (1996) destaca duas vias principais para que a apropriação 
aconteça: a da ação-transformação e a da identificação simbólica, onde os sujeitos agem sobre 
o espaço e identificam-se com aquele lugar transformado pela sua ação.  
Aqui as contribuições de Ponte, Bomfim e Pascual (2009) são relevantes pois, agregam a 
essas noções as questões apontadas pela psicologia histórico-cultural. De acordo com estes 
autores “a perspectiva histórico cultural da identidade de lugar entende que além da produção 
de sentidos e significados sobre o espaço, o que acontece é o reconhecimento do próprio 
sujeito nesse processo de significação”( Bomfim, Pascual e Ponte 2009).  
A Identidade Municipal emerge como fenômeno a ser considerado em ambas as perspectivas.  
Na sociedade atual percebe-se a influência que a globalização, com ênfase no modelo 
capitalista, exerce sobre os sujeitos que a constituem. Diante disso os indivíduos distanciam-se 
de suas raízes históricas e culturais, perdendo ferramentas importantes na constituição de si; 
bem como se enfraquecem para o embate que é a transformação de sua realidade pessoal e 
coletiva. A partir da relação com o lugar, sua cultura e sua história que o ser humano se 
constitui como sujeito, sendo que tais reflexões são apontadas como tarefas históricas para 
uma Psicologia da Libertação (Martin-Baró, 1998).  
Para Cassab (2001) mais do que um locus onde a subjetividade se produz, a cidade configura 
possibilidades e restrições, sendo um “outro” constituinte dos sujeitos. Os percursos dos 
indivíduos pela cidade são definidos por seus lugares de produtores e consumidores, 
circunscrevendo  circuitos de inclusão e exclusão. Ao abordar a vivência dos jovens pobres na 
cidade conclui que esta tem sido espaço de risco de vida, onde são negociadas cotidianamente 
as possibilidades de sobrevivência. 
Segundo dados do Censo Demográfico de 2000, no Brasil, a população de jovens entre 15 a 
24 anos é composta por mais de 34 milhões. Representam cerca de 20% da população 
brasileira, sendo que 80% deste total estão na área urbana. De acordo com o Fundo de 
População das Nações Unidas em 2003, o Brasil seria considerado como o quinto país do 
mundo com maior representação percentual de jovens, considerando a faixa de 10 a 24 anos 
(cerca de 51 milhões ou 30% da população total) (Abramo, 2005). 
Numericamente, os jovens compõem um grupo significativo de nossa população. No entanto, 
para além do aspecto quantitativo, tal grupo vem despertando interesse nos pesquisadores 
também por ser considerado como um grupo vulnerável em várias dimensões, estando 
presente com destaque nas estatísticas de violência, desemprego, gravidez não-desejada, falta 
de acesso a uma escola de qualidade e carências de bens culturais, lazer e esporte. Esse 
quadro revela-se como preocupante, na medida em que os jovens passam a ser referência 
para ênfases em dimensões problemáticas e não são explorados aspectos como o da 
criatividade e disponibilidade para a participação social, elementos a serem mais trabalhados 
com os jovens. 
Suscitados pela necessidade de ir ao encontro de um jovem concreto, morador da cidade de 
Sobral, integrante do ProJovem Adolescente fomos norteados pelo compromisso de romper 
com a barreira que fortaleçe a crença de que o jovem seria um “problema social”. Passamos 
agora a descrever nosso procedimento metodológico. 
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3. METODOLOGIA 
3.1 Contexto 
A cidade de Sobral foi criada em 1772, situa-se a noroeste no Estado do Ceará, a 224 Km² da 
capital do estado. O acesso é feito pela rodovia Br 222 que liga o Ceará ao Piauí e, 
consequentemente, ao Maranhão e ao Pará. Existe também uma ferrovia, atualmente usada, 
sobretudo, pelo grupo Votorantim. Em 2009 registrou o total de 182.431 mil habitantes.  A 
população urbana é de 103. 868 mil habitantes (81,47%). A população rural é de 23.621 mil 
habitantes (18,53%). Possui uma área absoluta de 2.122,98 Km². Tem altitude de 69,49m². O 
clima tem uma variação entre tropical quente semiárido e  tropical quente semiárido brando. 
Em 2007, o seu Produto Interno Bruto (PIB) foi de 1.752.648,00 obtendo o posto de 3ª 
economia do estado. 
 O ProJovem Adolescente em Sobral é executado pela Fundação de Ação Social (FASM), 
órgão administrativo da Prefeitura de Sobral e  conta com 1400 jovens em 56 coletivos. São 30 
coletivos de 25 jovens na sede  e 26 coletivos nos distritos. Os coletivos se encontram 
diariamente (excluindo sábados, domingos e feriados), com o apoio dos Centros de Referência 
da Assistência Social. Há um orientador contratado pela FASM e responsável por cada coletivo 
e que coordena os encontros , e um facilitador, responsável por trabalhar temáticas ligadas à 
Saúde, Educação, Cultura, Meio Ambiente, dentre outras,   definidas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social. 
 
3.2 Participantes: 
Como se trata de uma pesquisa de natureza qualitiativa, em que a construção dos dados se 
estabelece no diálogo entre participante e pesquisador (Gonzalez-Rey, 2002), o critério de 
escolha dos participantes será fazer parte do Pro-Jovem Adolescente em Sobral e desejar 
produzir o mapa afetivo.  
 
3.3 Instrumentos: 
Os mapas afetivos, de acordo com Bomfim (2010) são uma metodologia que visa, a partir da 
captura de imagens e palavras, utilizar as representações para compreender as relações entre 
os sentimentos e o espaço. 
“Os desenhos e metáforas são recursos imagéticos reveladores dos afetos que, juntamente 
com a linguagem escrita dos indivíduos pesquisados, nos dão um movimento de síntese do 
sentimento. O desenho é a criação de uma situação de aquecimento para a expressão de 
emoções e sentimentos e a escrita  traduz a dimensão afetiva do desenho. As metáforas são 
recursos de síntese, algutinadores da relação  entre significados qualidades e sentimentos 
atribuídos aos desenhos. (p. 137) 
Foi entregue aos participantes uma folha de papel A4. Pediu-se que eles representem através 
de um desenho a cidade onde moram.  Estiveram disponibilizados materiais como lápis de cor 
e canetas hidrocor. No verso desta folha estarão as seguintes questões: 
O que significa seu desenho? 
Que sentimentos ele representa? 
Que palavras resumem seus sentimentos? 
O que você pensa da cidade? 
A que você compara esta cidade? 
Que caminhos da cidade você percorre em seu cotidiano? 
Você participa de associações, grupos comunitários, esportivos ou religiosos? Quais? 
Você participa de movimentos sociais? 
Sexo (  ) M (  ) F Idade: ___,  
Origem, cidade e estado de residência habitual: 
 Tempo de residência na cidade: 
Escolaridade:  
Não é pedida identificação. O jovem assinará o termo de consentimento livre e esclarecido em 
anexo.  
Os mapas são analisados mediante o quadro de análise apresentada por Bonfim (2010, p. 
151).  

 
Identificação 

 
Estrutura  

 
Significado 

 
Qualidade 

 
Sentimento 

 
Metáfora 

 
Sentido 



 
 

1104 
 

       

   
  
 
4. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
A cidade de Sobral pode ser considerada um excelente exemplo da problemática atual no que 
diz respeito aos conflitos entre lógicas globais e locais. De acordo com Ferreira (2010) a cidade 
destaca-se no interior do Ceará pela história de privilégio político-econômico, pelo patrimônio 
arquitetônico, legado da aristocracia local dos séculos XVIII e XIX e por ser a primeira cidade 
cearense  a ser tombada como patrimônio histórico nacional. Concentra um pólo industrial, uma 
forte movimentação comercial, constitui-se um núcleo central para a região em termos 
educacionais, com a presença de universidades e escolas públicas e privadas e ocentro de 
educação tecnológica, além de ser estratégica em termos de saúde, pela presença de hospitais 
regionais. A partir do fim dos anos 90 o gupo político que assume a cidade implementa uma 
série de medidas de requalificação urbana no sentido da modernização dos espaços urbanos 
através de grandes obras, objetivando o consumo visual do espaço e do tempo. Assim: 
“Sobral tem “Arco do Triunfo”(de Nossa Senhora), “MIT” e “Cristo Redentor” . Sobral tem 
“revitalização” da Beira-Rio, tem condomínio fechado, condomínio vertical embargado (por 
contravenção ecológica), te internet grátis na praça (em breve terá sem fio por toda a cidade), 
Sobral tem remoção de população pobre , tem indústria “deslocalizada”, tem lavadeiras 
estendendo roupas nas calçadas reluzentes do parque, tem casa-museu de bispo 
ultraconservador que sonhava fazer da cidade sua Pequena-Roma.” (Haesbert, 2010, p. 214) 
A união entre a “tradição” e a “modernidade” resulta, contudo na sensação de que incoerência 
que Haesbert (2010) caracterizou como espacialmente esquizofrênica, devido à contrastante 
opulência aparente em choque com a aridez e pobreza do sertão cearense, que oculta as 
contradições internas a si mesma, nas imagens que ostenta e consome. Escreve o autor: 
“Encontrar internet grátis, sem fio, para todos os que não tem computador, nem transporte 
público, nem esgotamento sanitário; constuir parques assépticos, museus e bibliotecas 
arquitetonicamente ostensivos, de “primeiro-mundo” com cascatas de água límpida que se 
projetam sobre um lago poluído por esgotos sem tratamento, onde resistem lavadeiras 
analfabetas que coram suas roupas sobre as calçadas impecáveis do parque... Paus de arara e 
moto-táxis suprem a crônica deficiência  de transporte público, postos de saúde ajardinados 
com médicos mal pagos denunciam que mais vale é a imagem.” ( Haesbert, 2010, p.215) 
Surpreendentemente, os mapas afetivos produzidos pelos jovens pesquisados passam ao 
largo de exprimir as violentas contradições que marcam a cidade. As imagens apresentadas 
pelos participantes, em sua maioria, revelam o sentimento de agradabilidade pela cidade 
indicando satisfação em viver na cidade.  
Um outro sentimento revelado pelos mapas indicam a presença de contrastes, ou seja, o jovem 
afirma gostar de sua cidade, mas também apresenta preocupações com a degradação 
ambiental, ausência de paz e aumento do vandalismo.  
Como conclusão, entendemos que buscamos a compreensão psicossocial e sócio-cultural na 
relação entre subjetividade e espaço construído, enfatizando o afeto como grande agregador 
da percepção e do conhecimento sobre a cidade. Entendemos que os jovens podem assumir 
papel de protagonista de ações inclusivas e solidárias, para tanto faz-se necessária a inclusão 
destes atores na reflexão e construção de referenciais para intervenções públicas e privadas 
interessadas no aumento da qualidade de vida nas regiões urbanas. Tal processo encontra-se 
iniciado através de sua inserção nas políticas públicas através da participação no ProJovem, e 
precisa enraizar-se alimentando a rede que possibilite o aprofundamento de suas consciências 
e afetos em relação à construção da cidade.   
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RESUMO 
O trabalho apresenta resultados e análise de pesquisa desenvolvida no âmbito do Laboratório 
Redes Urbanas do IPPUR-UFRJ sobre a efetividade social das tentativas de implantação de 
redes-serviços de água e esgoto em Favelas do Rio de Janeiro e Salvador. A partir de 1995 o 
Estado brasileiro, em conjunto com agências multilaterais que aportam recursos e ditam 
determinados padrões e normas para a dotação de serviços urbanos básicos em áreas 
faveladas, lançam Programas de Água e Esgoto que suscitam reflexões sobre seus reais 
impactos na alteração do quadro existente e no modo de vida das comunidades-alvo.  Na 
ausência ou má-articulação para acesso a água e esgoto as camadas populares moradoras de 
favelas configuraram práticas cotidianas para suprir-se destes serviços básicos. Os Programas 
apesar de realizarem obras não levam em conta a cultura constituída por estas práticas; não se 
propõem a uma generalização de atendimento, criando “ilhas” de serviços; observa-se obras 
incompletas e de má qualidade, e um descasamento entre implantação mais de água que de 
esgoto, com impactos para uma real inserção no mundo urbanizado.  Através de metodologia 
de avaliação qualitativa, contando com procedimentos de observação técnica de campo 
combinada com entrevistas com moradores, técnicos de governo e das empreiteiras, tomamos 
os casos de Favelas alvo do Programa Favela-Bairro, do PAC, Programa Ribeira-Azul 
(Salvador-Ba), entre outros, dos quais utilizamos as informações e análises para nossa reflexão  
nesta comunicação.  
Palavras-chave: Efetividade social, Favelas, intervenções públicas, Redes de água e esgoto. 
 
 
1-INTRODUÇÃO 
No processo de urbanização brasileiro o acesso a água tem como marca principal a forte 
desigualdade sócio-espacial, sendo assimétrica beneficiando as camadas de maior renda, 
observando-se ausência e/ou precariedade de atendimento para as comunidades populares. 
(Vetter 1979; Kleiman 2002). Para estas, o Estado exime-se de prover acesso aos serviços. 
Tem-se uma "não-política" onde destaca-se a ausência de redes completas, o não-provimento 
de serviços ou seu mal provimento com uma configuração lenta, descontínua, sem manutenção 
e com problemas de operação em áreas de residência de camadas de baixa renda, 
principalmente em favelas e loteamentos periféricos. O atual momento, no final da primeira 
década do século XXI, em que a política de intervenção para urbanização de favelas se 
reatualiza através do PAC- Programa de Aceleração do Crescimento, em concomitância com  a 
permanência de outros programas, possibilita um exame analítico renovado da problemática 
das condições de habitabilidade. A política de urbanização de favelas suscita a reflexão sobre 
seu alcance e limites. Sobre quais mudanças, e em que grau, o padrão de precariedade da 
infraestrutura de habitabilidade, que marca as favelas, poderia ser de fato alterado, e quais 
seus impactos sobre as práticas e sociabilidade cotidiana são as questões que suscitam maior 
reflexão. Conceitualmente tratamos a problemática da articulação de comunidades populares a 
serviços básicos a partir de um corte analítico da infraestrutura que traspasse seu 
entendimento corrente como objeto apenas técnico, considerando-o como equipamento social 
de solidarização urbana, onde as políticas de urbanização deveriam tomar em conta as práticas 
e sociabilidade de adaptação suscitadas pela ausência e/ou precariedade dos serviços. 
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Inserimos assim a infraestrutura como objeto sócio-técnico no campo dos estudos da 
estruturação do território e sua relação com os modos de vida urbano. Apesar dos 
investimentos de vários Programas de Urbanização, a partir de meados dos anos 1990,seja por 
exemplo o Favela-Bairro no Rio de Janeiro,seja o Baía Azul nos Alagados em 
Salvador,persistem graves problemas de acesso,precariedade,e qualidade nos serviços de 
água e esgoto nas comunidades populares. A hipótese inicial é que dado o intenso 
adensamento e verticalização ocorrido nas favelas durante a primeira década do século XXI, 
combinado com sua tipologia urbanística e habitacional arquitetônica diferenciada, onde 
inexistia articulação com redes oficiais de água e esgoto ou precariedade de atendimento o 
quadro tem se agravado, e onde ocorreram obras de implantação dos serviços o modelo 
padrão utilizado pelos Programas não consegue apresentar capacidade de resposta às 
especificidades das comunidades populares. 
 Ao analisar os dados das tendências recentes no período pós 95, notamos um certo “desvio” 
no padrão recorrente da estruturação urbana brasileira (Kleiman 1995,1998,2002). 
Reconhecidamente até meados dos anos 90 as redes não atingem homogeneamente as 
diferentes áreas das cidades brasileiras, concentrando-se naquelas poucas de camadas de 
maior renda aonde são inclusive periodicamente ampliadas e renovadas com técnicas 
sofisticadas, enquanto que nas demais áreas de camadas populares temos ausência ou 
precariedade das redes e sua prestação de serviços urbanos, notadamente nas favelas e nas 
periferias (Kleiman 2002). 
 
 
2-METODOLOGIA 
A questão da urbanização de favelas tem sido abordada mais amplamente sob a ótica do 
fenômeno urbano como problemática institucional e de regularização fundiária( Conde e 
Magalhães,2004; Denaldi,2003; Maricato,2001; Davis ,2006;Valladares 2005); com a 
infraestrutura tomada ainda como objeto técnico que de forma isolada introduz-se nas 
favelas,(Azevedo Neto e Botelho,1991; Bastos e Soares, 1993;Tsutiya,Alem,1999), ao invés de 
sua abordagem social  (Dupuy, 1985; Denaldi,2003; Javeau,1992; Juan,1995; 
Lindón,1999;Kleiman,1997,2002,/04/08). Para o estudo do caso brasileiro onde o 
conhecimento sobre a desigualdade sócio-espacial de acesso aos serviços urbanos apesar de 
apontar para a carência a que estão submetidas as classes populares ( Kleiman 2002) muito 
pouco se conhece sobre o quadro micro-localizado das condições de moradia quanto a 
habitabilidade. Os estudos sobre a infraestrutura de habitabilidade partem de um enfoque 
macroeconômico e macro-escalar, e centram-se nos dados quantitativos,quando 
principalmente para o estudo de áreas pobres necessitam ser explorados por uma avaliação 
qualitativa que permitam resgatar a realidade plena do padrão de moradia de áreas 
diferenciadas da cidade formal (Barbo e Shimbo,2006;Becker,1993,2007;Poupart et al.,2008) 
pela análise do lugar de moradia e  do conjunto dos processos pelos quais as famílias e o 
coletivo dos moradores organizam suas respostas ante as condições de vida. 
(Frugoli.,2007;60;Moser e Weiss,2003).Parte-se então de um enfoque   micro-localizado sobre 
as microsituações e suas microrotinas ( Juan, 1995; Giddens, 1995; Remy, 1981; Maffesoli, 
1993) resgatando-se a pesquisa de campo nos espaços vividos (sociologia de observação); 
visitando os lugares, travando contato com a comunidade, observando seus hábitos e 
resgatando sua percepção sobre as condições de habitabilidade 
(Bourdieu,1990;Becker,1993;De Certeau,1990;Durkheim e Mauss,1995 ); entrevistando 
(LeFebvre, 1972) como maneira essencial de conhecer e compreender as condições de 
habitabilidade e o impacto de obras de infraestrutura de água e esgoto nas práticas cotidianas. 
Trabalhamos, assim sendo, com uma metodologia de avaliação qualitativa, através de 
procedimentos de observação técnica de campo combinada com entrevistas com moradores, 
técnicos de governo e das empreiteiras. Para nossos estudos temos tomado os casos de 
Favelas alvo do Programa Favela-Bairro, do PAC, Programa Ribeira-Azul(Salvador-Ba), entre 
outros, dos quais utilizamos as informações e análises para nossa reflexão  nesta 
comunicação.  
 
 
3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1-Favelas e infraestrutura de água e esgoto 
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O Estado, utilizando-se do argumento jurídico que anotava como irregulares ora a ocupação 
das terras onde fincavam-se as moradias, no caso das favelas por exemplo,pratica uma  
política de ausência, não articulando  estas áreas de habitação populares às modernas redes 
de infra-estrutura que vinham sendo implantadas e desenvolvidas nas cidades, muitas vezes 
ao lado destas áreas populares desde o final dos anos 1930. O que pode-se observar é que ao 
longo deste período de mais de 60 anos o Estado troca uma política de presença, abrangente e 
sistemática por barganhas políticas: é o momento de instalação de bicas d`água na parte baixa 
dos morros, uma caixa d’água aqui, outra ali, doação de canos e manilhas.., enfim o “toma lá 
da cá seus votos” conhecido como política clientelista (Oliveira, A., 1993; Kleiman, 1997, 2002, 
2005). 
Diante da ausência do Estado, à semelhança da auto-construção da habitação, as camadas 
populares terão também a necessidade e mais um sobre-trabalho de auto-construírem sua 
infra-estrutura. Assim aparecem modelos de alternativas, sejam totalmente clandestinas (o 
“gato” na rede d` água),  sejam  “toleradas”,  ou mesmo apoiadas pelos governos nos mutirões 
para canalizar-se a água, em que o Estado entrava com os canos. Mais difícil foram as 
tentativas de alternativas para a coleta de esgoto, e então ou “espeta-se” a rede pluvial 
(quando esta existe ), ou utiliza-se mesmo as “valas negras” e o “balão de fezes”. Quando 
conseguem constróem-se  rede unitária, numa tradução do sistema francês do “tout-à-l`égout”, 
jogando nele a água da chuva, o esgoto, o lixo, móveis velhos,roupas...com as conseqüências 
que pode-se imaginar (Kleiman 1997, 2002, 2005). 
As favelas, visadas nos anos 1960-70 por uma política de remoção das áreas de interesse do 
capital imobiliário para zonas periféricas das cidades voltam a se expandir nos anos 80-90. No 
Rio de Janeiro e Salvador entre 20 a 40% da população mora em favelas (Maricato, 2001). A 
partir da década de 1980 observa-se a configuração de políticas institucionais de urbanização 
de favelas em substituição a idéia de remoção desenvolvendo-se um discurso de intervenção 
por meio de ações integradas-política de habitação com dotação de infraestrutura, 
equipamentos urbanos, etc.- que na realidade não se concretiza a não ser por alguns êxitos 
parciais e pontuais. A partir de meados da década de 1990 identificam-se Programas que 
propugnam a integração das favelas aos bairros, com o objetivo de inseri-las na cidade formal. 
Será neste contexto que  identificam-se  Programas de Água e Esgoto para prover acesso aos 
serviços às camadas de baixa renda. Estes programas com parte financiada por empréstimos 
de organismos internacionais, com contrapartida dos governos estaduais e/ou municipais, 
propõe-se a instalar redes completas de Água e Esgoto, articulando-as, seguindo normas e 
especificações técnicas regulares. Pensa-se ao introduzir-se estas redes nas áreas de 
camadas populares, integrá-las à cidade legal/oficial. Os primeiros destes programas são os 
aplicados no Rio de Janeiro: “Favela-Bairro”, o “Despoluição da Baía de Guanabara” e o “Nova 
Baixada”, e que depois serão replicados em outras cidades como o “Baía – Azul” e seu braço 
para  a área popular o “Ribeira-Azul” em Salvador,  e mais recentemente o PAC. A questão que 
coloca-se é que estes programas tem revelado-se pontuais atingindo apenas algumas áreas de 
renda baixa , e por outro aspecto seus resultados são parciais numa articulação à redes de 
água e esgoto, mas com problemas no serviço prestado (Kleiman 1997,2002,2005). 
 
 
3.2- Reflexões sobre a implantação de água e esgoto em Favelas 
Uma política de forma abrangente e sistemática, induzida e financiada por organismos 
multilaterais (BID, OCDE) com contrapartida dos governos estaduais e locais, propõe implantar 
conjuntamente redes de água e esgoto, contendo todos os elementos que, articulados, podem 
possibilitar a existência de serviços urbanos básicos, pretendendo-se incluir as comunidades 
populares na cidade oficial/legal. Esta política que tomam nomes diferentes em cada lugar 
como já assinalamos acima tem um desenho comum: tem porte hiperdimensionado e 
sofisticação técnica, sendo de natureza macro-estrutural. Esta situação coloca em pauta 
elemento importante para a reflexão, qual seja se o modelo de rede utilizado para água e 
esgoto nas cidades brasileiras pode ser útil para as Favelas, pois o que nelas se aplica trata-se 
de uma uniformização de tipologia de rede e também de sua normatização (regras técnicas de 
engenharia, desde as peças componentes à implementação, operação e manutenção, e de 
tarifação). Este modelo padrão da rede de água e esgoto foi concebido para atender as áreas 
de maior renda. Em primeiro lugar, porque seu porte e sofisticação técnica exige sua alocação 
onde exista demanda solvável que minimamente reponha o custo de implantação, operação e 
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manutenção, o que exclui as camadas populares, que não têm renda para pagar a tarifação do 
acesso. Em segundo lugar, seu projeto de engenharia prevê uma correspondência com a 
ortogonalidade das cidades, não encontrada na estrutura urbanística das áreas pobres onde as 
“ruas” são aquilo que sobra da superposição das casas, de modo que o modelo da rede não 
“consegue” nelas penetrar. O modelo standartizado de rede revela capacidade de responder a 
especificidade da demanda das áreas de camadas de maior renda, colocando problemas para 
uma resposta as de menor renda. A uniformização das redes portanto não conduz à 
universalização dos serviços.Os programas de água e esgoto para áreas de renda baixa sejam 
os concluídos, ou em andamento ou paralisados, impactam e alteram a vida nas comunidades 
do Rio e Salvador. No Rio de Janeiro os programas “Despoluição da Baía de Guanabara”, o 
“Nova Baixada” e o “Favela Bairro” apresentam componentes que possibilitariam de fato a 
configuração de verdadeiras redes de água e esgoto. Estes elementos estão sendo 
executados. O problema está em que, dados os atrasos, incompletudes, instalações apenas de 
engenharia civil, e falta de partes do que seriam a rede, o cumprimento da efetividade social 
dos serviços ainda não se fez sentir, ou apenas se fez pontual e parcialmente. Nas áreas onde 
a prática cotidiana era de pegar água de poço, bombeá-la na rua ou fazer a ligação clandestina 
e criou-se a expectativa de ter abastecimento canalizado com água tratada, a decepção é 
muito intensa de ver reservatórios prontos (foram feitos um total de oito) mas a água não chega 
a eles, e sem rede de distribuição para as casas. Em áreas onde conseguiu-se concluir as 
obras, a vida diária mudou. Contudo, as comunidades constatam obras incompletas, 
abandonadas, ou em processo de execução muito lento.Observam um “descasamento” entre 
as obras de água e esgoto: em alguns bairros foram feitas (ainda que algumas obras apenas 
parcialmente) obras de esgoto e não as de água, em outros as de água e não as de esgoto; em 
outros casos faz-se a pavimentação e drenagem das ruas, mas não a rede de esgoto. Como 
não existe completude registram os moradores problemas de frequência – a água não entra 
diretamente – insuficiência de volume para as necessidades familiares diárias, e muitos 
problemas de variação de pressão. Apareceram também indicações de problemas na qualidade 
biológica da água. No que concerne ao esgoto os moradores observam igualmente obras 
paradas ou inconclusas. Onde se construiu rede de coleta domiciliar, o sistema aplicado ao 
invés de ser o separador absoluto como determinado no projeto acabou sendo o unitário que 
junta água de chuva com esgoto. Esta “solução” provoca problemas de entupimentos, 
vazamentos e retorno de esgoto às casas, pois os canos do esgoto foram dimensionados para 
o sistema separador. Apesar de terem sido executados mecanismos de inspeção e limpeza o 
sistema unitário não da conta do volume de água de chuva somado ao de esgoto. Onde a rede 
coletora atendeu ao especificado no projeto, o cotidiano modificou-se, pois eliminou-se o mal 
cheiro, a impossibilidade de sair à rua, etc. Mas existe o problema do destino do esgoto estar 
sendo a rede pluvial mais próxima, por ausência da obra do tronco coletor que levaria o fluxo 
para uma estação de tratamento. Das duas estações de tratamento previstas, foi executada 
uma delas mas, devido à incompletude das obras, o que os moradores observam é que 
funciona à meia carga, e apresenta problemas devido à rede coletora abarcar água de chuva e 
esgoto junto, carreando grandes volumes e detritos para uma operação de tratamento que não 
previa este tipo de fluxo e matéria.Outro ponto assinalado pelos moradores é que, onde foram 
feitas as obras, existem problemas de manutenção da rede: vazamentos na rede água, 
rompimentos e entupimentos na rede de esgoto demoram muito a serem consertados ou não o 
são; e operacionais não atendendo as necessidades familiares diárias por completo. Quanto às 
favelas localizadas em morros verificamos que, de um lado, de fato, no tocante às obras de 
água e esgoto o perfil típico de precariedade e ausência mostra condição de ser alterado. 
Depois das obras o abastecimento pode fazer-se por uma modalidade de conexão com a rede 
do bairro, puxando-se a água através de um pequeno booster até um reservatório coletivo, e a 
partir deste saindo linhas em ramificação para o conjunto de domicílios. Antes das obras a 
frequência tendia a ser irregular, e pós-obras tende a ser regular e diária e a pressão de água 
forte com regularidade ao longo do dia, e o volume suficiente para as necessidades da família 
diárias, onde antes era insuficiente. 
No caso do esgoto, após as obras tem-se uma rede em sistema separador conectando-se por 
várias “linhas” relacionando a totalidade dos domicílios, com previsão para ligação efetiva com 
equipamentos (fossas, caixas de gordura), e comelementos de inspeção e limpeza. Contudo 
ocorre que, no mais das vezes, os bairros têm ausência ou precariedade de funcionamento das 
redes (notadamente a de esgoto), e por outro lado, o efetivo funcionamento das redes 
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construídas mostram problemas de operação, pois a Cia. Estadual não quer assumir rede feita 
pela prefeitura, ou se faz a ligação não faz a manutenção, o que impede a efetividade plena 
dos serviços. Persistem, assim, alguns problemas de pressão, com variação ao longo do dia, 
não atingindo homogeneamente todas as casas. Ainda verificam-se manobras para levar água 
e uma parte a outra, e a questão de manutenção mostra-se difícil, com tempo para consertos 
chegando a levar de 10 a 14 dias, e de entupimentos na rede de esgoto que extravasa em 
vários pontos. A comunidade, observando sua não resolução pela companhia de água e 
esgoto, procuram resolvê-lo de maneira alternativa, vazando a tubulação ou lançando, de novo, 
o esgoto a céu aberto. A comunidade também aponta que nas favelas maiores só atendem-se 
parte dos domicílios. Os moradores, apesar de sentirem necessidade muito forte dos serviços 
de água e esgoto percebem incompletudes e um não atendimento pleno de suas demandas. 
Apontam para um “descasamento” entre a cultura e hábitos das comunidades e técnicas 
implantadas, ainda que normatizadas e regularizadas. Principalmente quanto ao esgoto 
consideram que as redes alternativas feitas em mutirão em sistema unitário atendem melhor 
suas necessidades. 
Percebem os moradores, igualmente, que a melhoria do local atrai para a proximidade novos 
usos, inclusive comerciais e pessoas que querem construir suas casas ali, o que concorre para 
um aumento da demanda por abastecimento de água e aumento do volume de esgoto. Notam 
uma melhoria nas condições de vida com as novas redes, mas creem que elas atendem tão 
somente a demanda atual, sem prever o crescimento que já começa a se observar. 
Em Salvador, o Programa Baía Azul (que na Península de Itapagipe ganha o nome de Ribeira 
Azul) trouxe repercussões na vida da população. O programa, embora com obras não 
concluídas, tem implicado em expectativas na população,pois prevê remanejamento das 
palafitas para casas em área aterrada com infra-estrutura básica. Os moradores das palafitas 
foram ocupando a maré desde 1942. Fizeram as casas sobre palafitas com pedaços de 
madeira que equilibram-se sobre pontes precárias; trouxeram a água e o esgotamento, 
lançando-os, junto com o lixo, na maré, e foram aterrando as áreas. São, portanto, 61 anos de 
práticas cotidianas de soluções individualizadas e alternativas coletivas para moradia, água e 
esgoto por si próprios.As obras, por sua amplitude, mexem no estabelecido e tem apresentado 
problemas. Os moradores assinalam que existem canos que estão sendo colados ao invés de 
atarrachados e assim com o uso vão afrouxando.Nos locais onde houve obras de redes de 
esgoto, na maior parte foi ainda feita a ligação esta sentindo problemas de entupimento, os 
moradores percebem a má qualidade  dos materiais empregados e acabamento mal feito. 
Na nossa observação de campo encontramos de fato quadro onde o esgoto  extravasa, e como 
as ruas não são pavimentadas forma-se uma lama que impede as crianças de brincar e os 
adultos de transitarem. Como o canal central de drenagem da área também não foi concluído a 
água da chuva não escoe e mistura-se com o esgoto e a lama. Existem moradores que estão 
desfazendo a obra feita pelo “Bahia Azul” desconectando-se do que seria uma rede oficial e 
recompondo sua ligação com a rede feita pela comunidade. Com o aterro da área objeto de 
obras, os moradores também dizem que maré tem ficado represada. Quando sobe, invade 
casas e os esgotos e lixo sobem. Diante desta situação agravada pela inexistência de 
varredura de lixo nas ruas (só é coletado nas casas) a prática cotidiana dos moradores tem 
sido de fazer o papel dos garis varrendo as ruas todas as manhãs, empurrar o esgoto para fora 
das casas, tapar poças e buracos nas ruas com entulho das obras, tentar escoar as águas e o 
esgoto furando as  laterais do canal de drenagem, e com pás abrir caminho na lama. 
 
 
4- A MODO DE CONCLUSÃO: PERSPECTIVAS E LIMITES DA INTRODUÇÃO DE REDES-
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS FAVELAS 
Os Programas Especiais de água e esgoto para baixa renda introduzem um elemento de 
novidade no processo de urbanização brasileira, procurando, singularmente, dotar de água e 
esgoto áreas de camadas populares através de uma política de saneamento. A questão é que 
o faz por meio de um padrão idêntico ao utilizado nas áreas de maior renda: um desenho 
hiperdimensionado, com obras de grande porte e com sofisticação técnica, com alto custo. Não 
leva em conta as demandas dos movimentos populares urbanos, nem os conduz à esfera à 
esfera decisória. Não leva também em conta a tipologia habitacional e a estrutura urbana das 
comunidades populares, e passa por cima da cultura das práticas cotidianas que configurou-se 
na ausência de política. 
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Não se trata de algo trivial a passagem da ausência e/ou precariedade de redes e serviços de 
água e esgoto para a sua disponibilidade . esta implica em novos hábitos cotidianos 
envolvendo mudanças na higiene corporal, no preparo de alimentos, na limpeza das casas, na 
saúde. Trata-se de uma mudança de modelo cultural que introduza novas práticas cotidianas, 
que são processos necessariamente lentos e que envolvem, inclusive, uma educação. 
Basta lembrar como ocorreu a introdução das modernas redes de água e esgoto em meados 
do século XIX em Paris e Londres, onde inicialmente foi necessário impor (dada a resistência 
encontrada), aos moradores construírem banheiros no interior das casas, o difícil aprendizado 
do uso do vaso sanitário e o impacto na sociabilidade pelo fato de não precisar mais sair de 
casa para ir ao banho/banheiro público, e para pegar água, e na melhoria dos índices de 
saúde. À imposição de equipamentos e hábitos seguiu-se a educação escolar que, ao longo do 
tempo, conduz a novas práticas que serão corriqueiras. 
De modo que a introdução de redes e serviços de água e esgoto trata-se de uma cultura que 
está sendo trazida mas não traduzida para a população de baixa renda. Esta, por vezes, reage 
reativando suas redes alternativas, não aceitando o elo com a rede oficial por esta não estar de 
acordo com suas práticas cotidianas cristalizadas, e não atendê-la de acordo com suas 
necessidades. 
Uma das reflexões que fazemos  é a que  trata da possibilidade do padrão das redes sofrer 
modificações para atender as especificidades do modo de vida configurado na periferia, e 
existir uma política de educação ambiental permanente (para crianças, jovens e adultos) que 
lhes permita fazer a passagem para a nova cultura. 
A outra reflexão feita refere-se a criação de centralidades dos pobres. A inexistência de um 
programa geral/universalizante de água e esgoto que atinja assim o conjunto de comunidades 
populares no interior de uma política urbana integrada, conduz à criação de ilhas de serviços, 
ainda que com problemas num “mar” de ausência e/ou precariedade. 
Devido à enorme carência no tocante à água e esgoto, quando inicia-se um processo de 
instalação destes serviços, mesmo com os problemas registrados,criam-se lugares 
parcialmente “fortes”. Isto porque, ao possibilitar-se a conexão com redes oficiais permite-se 
para além dos serviços básicos, a inserção da população de renda baixa na cidade oficial/legal. 
Trata-se de um passo para a resolução da questão do pertencimento – o sujeito acessando a 
cidadania. O sujeito deixa de ter que resolver por si só próprias questões que são da cidade. O 
problema está em que nas cidades brasileiras em geral, e no Rio e Salvador, objetos de nossa 
análise,não existe uma política de saneamento plena. Então, por um ângulo, provoca-se o 
aparecimento de algumas áreas de renda baixa sendo cobertas por água e menos por esgoto, 
tornando a situação mais dramática em relação a este. E por outro lado, mesmo com esta 
questão, desenha-se uma área atraente a novos moradores e atividades de comércio e serviço 
porque num “mar” de carência, ali encontra-se melhor fluxo de água, e se já tiver rede de 
esgoto, mais atraente ainda fica. Trata-se assim da configuração de uma espécie de 
centralidades de pobre, pois articulada à cidade oficial/legal, com serviços básicos, onde o 
sujeito tem a chance de ser cidadão, embora exista um longo caminho a percorrer entre as 
práticas cotidianas resultado de um modelo cultural de carência para aquelas advindas da 
utilização de novos equipamentos sanitários e de novos hábitos e modos de vida. 
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RESUMO 
Nos últimos anos tem-se discutido o facto de o planeamento tradicional se ocupar 
essencialmente da regulação de elementos físicos no território, sem a implementação de uma 
visão de planeamento estratégico que defina um projecto de desenvolvimento sustentado para 
o território, assim como o de fortalecer as posições competitivas e a qualidade de vida dos 
cidadãos. 
Neste contexto, e assumindo uma metodologia própria de trabalho, o Município da Figueira da 
Foz encontra-se a desenvolver um projecto de Agenda 21 Local, seguindo um longo e 
participativo processo de definição do que deverá ser o Município nas próximas décadas, 
assente nos pressupostos da sustentabilidade, incluindo questões ambientais, aspectos 
económicos, sociais, de boa governação e partilha de poder. 
Este projecto, ao envolver os órgãos de poder local, os técnicos, os actores locais e os 
cidadãos, assume-se como uma oportunidade para que se venham a discutir os problemas, as 
oportunidades e as visões de futuro para o território municipal. O principal desafio será a 
construção de um instrumento de planeamento estratégico, que deverá ser um importante 
contributo para o incentivo da cidadania e participação, aumento dos níveis de confiança da 
população, potencializar recursos, definir acções de promoção da competitividade e 
sustentabilidade do Município, reforçar a qualidade de vida dos cidadãos, assim como, e numa 
lógica de futuro, servir de base para a realização de um Plano Director Municipal de 2ª 
geração. 
Palavras-chave: Agenda 21 Local, Desenvolvimento Sustentável, Município da Figueira da 
Foz, Planeamento Estratégico. 
 
 
INTRODUÇÃO  
Os constrangimentos financeiros que actualmente atingem muitas Autarquias do nosso país 
podem ser assumidos como janelas na oportunidade de desenvolver o processo de pensar e 
projectar o futuro dos seus territórios. No caso particular do Município da Figueira da Foz, os 
esforços de contenção financeira poderão corresponder a um necessário período de reflexão 
sobre os problemas com que o território municipal se depara, obrigando a um esforço mais 
exigente em termos de planeamento futuro, assente nos pressupostos da sustentabilidade, 
transparência, equidade, democracia participativa e responsabilidade partilhada. 
Neste sentido, e fazendo parte de um projecto mais vasto de planeamento estratégico, 
pretende-se com esta comunicação lançar as bases da definição do que será a Agenda 21 
Local do Município da Figueira da Foz, assente num processo dinâmico que procure envolver 
todos os sectores da administração pública, empresários, técnicos especialistas, associações 
sociais e ambientais, escolas e cidadãos, na procura de soluções para a melhoria da qualidade 
de vida local.  
A Agenda 21 Local, tal como é referida no capitulo 28 da Agenda 21, aprovada na Cimeira da 
Terra, assume-se como um importante instrumento para a mobilização e participação dos 
cidadãos na definição de prioridades e na formulação de um plano de acção para o 
desenvolvimento local. É considerada uma forma privilegiada de envolvimento dos cidadãos e 
instituições locais na identificação dos principais problemas ambientais, sociais, económicos e 
outros que possam afectar o território municipal. 
A Agenda 21 Local do Município da Figueira da Foz constituirá um instrumento autárquico para 



 
 

1115 
 

o processo de desenvolvimento sustentável, sugerindo as linhas orientadoras do compromisso 
já assumido pelo Município em 1996 quando assinou a Carta de Aalborg. Deverá corresponder 
a um compromisso consubstanciado num conjunto de acções estratégicas a levar a cabo nas 
áreas consideradas prioritárias para a melhoria contínua do Município nas vertentes ambiental, 
económica, social e cultural. 
Tendo em consideração que a Agenda 21 Local da Figueira da Foz se encontra ancorada a um 
projecto estratégico integrado de ordenamento territorial, assente nos pressupostos da 
sustentabilidade, coesão, com uma forte dimensão de governança e democracia participativa, 
pretende-se com esta comunicação lançar as bases do que deverá vir a ser este projecto, 
assim como se fará a integração com outros instrumentos de planeamento territorial. 
 
 

1. A AGENDA 21 LOCAL: CONTEXTO E ENQUADRAMENTO GERAL 
O novo paradigma de desenvolvimento económico e sócio-cultural passa necessariamente pela 
adopção de medidas e práticas que visem o uso racional dos recursos do planeta. 
Efectivamente foi a partir da década de 70 que a comunidade científica internacional começou 
a mobilizar-se para a discussão de problemas relacionados com a crescente procura de bens e 
serviços, apontando que o modelo predominante de desenvolvimento trouxe graves 
consequências ambientais, colocando em causa o futuro das gerações vindouras. Os grandes 
desastres ecológicos ocorridos a partir desta década (como por exemplo o acidente industrial 
de Seveso em 1976, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e o derrame do petroleiro 
Exxon Valdez em 1989) colocaram a problemática ambiental no centro do debate, levando ao 
crescimento da consciência ambiental. 
A actuação da Organização das Nações Unidas tem sido fundamental para a 
internacionalização do debate em torno das problemáticas ambientais. Efectivamente, a noção 
de que o desenvolvimento suportado pelo crescente consumo dos recursos naturais não é 
sustentável num mundo finito, torna-se mais presente e, em 1972, na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, foi lançado o alerta de que os 
limites de recursos naturais não comportam o ritmo de crescimento da população. 
Mais tarde, em 1987 foi apresentado o Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente, no qual foi reconhecido que a degradação ambiental é o resultado de 
forças que conduzem à desigualdade e pobreza, propondo uma análise integrada de ambiente 
e desenvolvimento. Foi neste relatório “O Nosso Futuro Comum” que se adoptou o conceito de 
desenvolvimento sustentável, como o "desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente, sem comprometer a capacidade das gerações vindouras satisfazerem as suas 
próprias necessidades" [1]. 
Mas o grande passo para a Agenda 21 teve como génese a Conferência do Rio de Janeiro de 
1992 sobre Ambiente e Desenvolvimento, onde cerca de 178 Estados participantes debateram 
a necessidade de uma urgente mudança de comportamento visando a preservação da vida na 
Terra. A conjugação entre desenvolvimento económico e conservação ambiental passa a ser 
acordada num plano de acção para a sustentabilidade no século XXI, denominado Agenda 21. 
A ideia fundamental deste documento era tornar possível a construção de um plano de acção 
assente num processo de planeamento participativo global, nacional e local, na procura de 
alternativas para um desenvolvimento equilibrado assente na preservação dos recursos 
naturais e na satisfação dos parâmetros da qualidade de vida para todos os cidadãos. 
A Agenda 21 Local surge no capítulo 28 deste documento, onde se afirma que muitos dos 
problemas e soluções referidas na Agenda 21 têm origem em problemas locais e que a 
participação e a cooperação das autoridades locais constitui um factor determinante no 
cumprimento desses objectivos. 
A Agenda 21 Local é então encarada como um “processo participativo, multisectorial, cuja 
implementação assenta num plano de acção congregando as prioridades locais. Sendo um 
processo estratégico e de longo prazo, conduzido pelos executivos municipais visando a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades e integrando as vertentes social, económica e 
ambiental, assenta numa micro-estrutura física e com administração própria, agendando os 
problemas locais a longo prazo e criando uma visão sustentável para o futuro da comunidade” 
[2]. Assumindo-se como um instrumento importante para a mobilização e participação dos 
cidadãos, a Agenda 21 Local nasce, assim, da constatação de que o nível local por estar mais 
próximo das comunidades, dos seus problemas e dos seus interesses e soluções, ganha uma 
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importância acrescida na implementação do desenvolvimento sustentável a nível local [3]. 
Dois anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, 
realiza-se a 1ª Conferência Europeia de Cidades e Vilas Sustentáveis, tendo sido promovida a 
discussão sobre a importância das cidades no desenvolvimento sustentável. É no reforço da 
abordagem local, em sincronia com os ideais promovidos pela Agenda 21, que se baseia a 
Carta de Aalborg, instrumento que surgiu desta conferência como auxiliar das autoridades 
locais das cidades europeias, no caminho para o desenvolvimento sustentável. No documento 
que saiu desta conferência, as cidades, vilas e unidades territoriais da Europa comprometem-
se a desenvolver e implementar a sua própria Agenda 21 Local. 
Um marco importante para a definição actual dos contornos da Agenda 21 Local foi a 4ª 
Conferência Europeia das Vilas e Cidades Sustentáveis, realizada em Aalborg no ano de 2004. 
Nesta conferência identificaram-se os Compromissos de Aalborg (Quadro 1) para a delimitação 
estratégica de acção com vista à concretização de um desenvolvimento sustentável a nível 
local. 
 

Quadro 1 – Compromissos de Aalborg. 
Compromissos de Aalborg

1. Governância
2. Gestão Local para a Sustentabilidade
3. Bens Comuns Naturais
4. Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida
5. Planeamento e Desenho Urbano
6. Melhor Mobilidade, Menos Tráfego
7. Acção Local para a Saúde
8. Economia Local Dinâmica e Sustentável
9. Equidade e Justiça Social
10. Do Local para o Global  

 
Os Compromissos de Aalborg, inspirados pela Carta de Aalborg estabelecem orientações 
flexíveis e uma abordagem integrada e transversal dos problemas locais. O processo exige 
vários passos integrados que vão desde a caracterização do estado do desenvolvimento local, 
ao estabelecimento de metas e à monitorização e avaliação do processo, o chamado ciclo de 
sustentabilidade (Figura 1). A primeira fase corresponde à caracterização do estado do 
desenvolvimento local de acordo com os referidos compromissos. A segunda fase consiste em 
dinamizar um processo participativo no sentido de se estabelecer metas e objectivos, seguindo-
se o compromisso político da autoridade local, a implementação, monitorização e avaliação. 
 

 
Figura 1: O Processo de Implementação dos Compromissos de Aalborg. 

Fonte: Adaptado de The Aalborg Commitments Implementation Guide, ICLEI, 2006 [4]. 
 
A adopção por Portugal dos princípios de acção da Agenda 21 definidos na Conferência do Rio 



 
 

1117 
 

de Janeiro de 1992 sobre Ambiente e Desenvolvimento foi imediata, envolvendo os organismos 
da Administração e principais parceiros sociais. A temática em torno do desenvolvimento 
sustentável passou a suscitar uma maior atenção e interesse por parte dos decisores políticos 
e a integração deste conceito nas políticas e documentos estratégicos foi um imperativo. 
Mais tarde, e no sentido de dar expressão prática aos compromissos internacionais assumidos 
por Portugal, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE), 
foi desenvolvida a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS). 
A ENDS corresponde a uma estratégia global de desenvolvimento que abrange o período 
compreendido entre 2005 e 2015 e apresenta como objectivo principal o de “retomar uma 
trajectória de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos 
países mais competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado nível de 
desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social.” Esta estratégia 
pretende, no essencial, operacionalizar as questões relacionadas com o desenvolvimento 
sustentável. Neste objectivo, a Agenda 21 Local pode, desta forma, configurar-se como um 
instrumento mobilizador da sociedade portuguesa, dos diferentes parceiros sociais e, 
individualmente, de cada cidadão, para os desafios emergentes do desenvolvimento 
sustentável, aplicando as orientações da ENDS. 
De acordo com o último levantamento realizado (Setembro de 2009), cerca de 118 municípios 
portugueses tinham avançado no processo de implementação de uma Agenda 21 Local. Do 
mesmo modo, cerca de 21 freguesias apresentavam também uma Agenda 21 Local. Ainda 
assim, apesar do número crescente de municípios portugueses a adoptar uma Agenda 21 
Local, Portugal continua a ser o país da Europa com um menor número de processos de 
Agenda 21 Local (http://www.cidadessustentaveis.info/portal.html). 
É num quadro de defesa da filosofia subjacente ao desenvolvido em termos internacionais e 
mesmo nacionais que se pretende desenvolver um projecto de Agenda 21 Local no Município 
da Figueira da Foz, num momento em que se pretende definir as linhas de orientação para um 
futuro sustentado deste território. 
 
 

2. A AGENDA 21 LOCAL E A INTEGRAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMENTO TERRITORIAL 

Nos últimos anos, a sociedade portuguesa em geral e muitos responsáveis políticos em 
particular, têm-se confrontado com o facto de o planeamento tradicional se ocupar, no 
essencial, da regulação de elementos físicos no território, não se discutindo nem 
implementando uma visão de planeamento estratégico que procure definir um projecto de 
desenvolvimento sustentado para o território, assim como o de fortalecer as posições 
competitivas e a qualidade de vida dos cidadãos. 
Neste quadro de análise, não pode deixar de ser realçado o facto de, num contexto de 
competitividade territorial que cada vez é mais pronunciado tanto a nível municipal como a nível 
regional, a perplexidade de se constatar que os planos meramente reguladores do uso do solo 
- os Planos Directores Municipais - continuarem a revelar-se a cada dia mais ineficazes, muito 
pelo facto de estes não comportarem objectivos de promoção económica, coesão social e de 
desenvolvimento urbano sustentado. 
Um número muito significativo de municípios portugueses (e nos quais se inclui o da Figueira 
da Foz) não dispõe de instrumentos estratégicos orientadores do seu desenvolvimento a médio 
ou longo prazo. Assim, e face às aceleradas mudanças sociais e económicas observadas num 
quadro de relativa ineficácia que os instrumentos de planeamento tradicionais apresentam, a 
aplicação das metodologias do planeamento estratégico às políticas de desenvolvimento 
territorial, tem sido apontada como uma solução pragmática e funcional na resposta aos 
contínuos desafios com que as comunidades territoriais se deparam, especialmente em meio 
urbano. 
Deste modo, e enquanto o planeamento tradicional se ocupa especialmente da regulação de 
elementos físicos no território (referenciação espacial dos usos e das actividades, definição das 
áreas de protecção, entre outras), uma visão de planeamento estratégico procura definir um 
projecto de desenvolvimento sustentado para o território, assim como fortalecer a sua posição 
competitiva e a qualidade de vida dos seus residentes. 
Tendo em consideração que os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT´s), 
enquanto planos de uso do solo não satisfazem todos os desafios colocados pelo 
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desenvolvimento sustentável e visto que os processos de participação alargada recomendados 
pela Agenda 21 Local se revelam por vezes insuficientes em determinados pontos da sua 
realização, defende-se que os princípios estratégicos de sustentabilidade da Agenda 21 Local 
venham a ser integrados nos vários PMOT, bem como os próprios mecanismos de 
participação, num novo conceito de partilha de poder e num novo processo de cidadania e co-
responsabilização que estas apresentam. 
 
 

3. A AGENDA 21 LOCAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
PARA O MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

Conscientes de que ainda existe um longo caminho a percorrer em matéria de sustentabilidade 
do seu território municipal, a Câmara Municipal da Figueira da Foz propôs-se a realizar um 
longo e participado processo de auscultação à população local e definição das linhas actuantes 
de desenvolvimento sustentável para o Município. 
A Agenda 21 Local da Figueira da Foz corresponde a um processo de democracia participativa, 
pelo que pretende contar com o envolvimento dos principais actores com influência no 
desenvolvimento do território municipal, assim como de todos os cidadãos deste município, que 
foram convidados a participar em todas as fases do processo. 
Partindo de um diagnóstico da situação actual de referência e estabelecendo metas a alcançar 
nas vertentes da protecção do ambiente, desenvolvimento sócio-económico e coesão social, a 
abordagem irá seguir uma lógica de visão estratégica complementar, procurando definir um 
projecto de desenvolvimento sustentado para o território da Figueira da Foz. 
A tarefa de implementação de uma Agenda 21 Local no Município da Figueira da Foz assenta 
num projecto mais vasto de ordenamento do território municipal, pretendo-se desenvolver um 
longo e participativo processo de definição do que deverá ser o Concelho nas próximas 
décadas, assente numa filosofia de “Cidade Sustentável, Território Coeso”. 
Neste contexto, o processo da Agenda 21 Local deverá culminar com a revisão do actual PDM 
(a qual se encontra a decorrer desde 1998), devendo este ser desenvolvido tendo como base 
uma lógica de pensar e construir um território, e segundo a filosofia de território (e cidade) 
sustentável. Deste modo, a Agenda 21 Local da Figueira da Foz deverá funcionar como um 
plano de carácter estratégico com visões a médio e/ou longo prazo, amplamente participado, o 
qual deverá culminar com a definição das linhas estratégicas de desenvolvimento para o 
Município. Esta peça assumirá uma importância decisiva em todo o processo de Planeamento 
e Ordenamento do Território do Município da Figueira da Foz. 
Pretende-se, assim, que a Agenda 21 Local do Município da Figueira da Foz, assente numa 
forte governação local participada, contribua para a definição dos problemas que afectam o 
Município e identifique as forças, recursos e visões a longo prazo no sentido da 
sustentabilidade local. 
 
1.1. A Agenda 21 do Município da Figueira da Foz. Objectivos e Princípios 
Fundamentais 
A simples observação das diferentes nuances de planos estratégicos de município e/ou cidade 
que se observam tanto no espaço europeu como em Portugal deixam perceber o potencial e a 
importância que a Agenda 21 Local pode apresentar, isto mesmo tendo em consideração todas 
as ambiguidades e debilidades que foram encontradas em projectos anteriormente 
desenvolvidos. 
Apesar do processo de Agenda 21 Local não seguir normas e padrões rígidos para a sua 
implementação, esta deve ser baseada num processo que envolve: o compromisso dos vários 
intervenientes do território na preparação de um plano de acção de longo prazo visando o 
desenvolvimento sustentável; a consulta à comunidade e às organizações de âmbito local; o 
diagnóstico participado das condições sociais, económicas e ambientais e das necessidades 
locais; a construção participada da visão e dos objectivos locais; e a realização de processos 
de acompanhamento e de avaliação, assim como, de informação do processo [5]. Pretende-se 
que o processo de implementação de uma Agenda 21 Local no Município da Figueira da Foz 
corresponda a uma abordagem diferente dos modos tradicionais de planeamento. Deste modo, 
e através de uma metodologia que adiante se apresenta, a Agenda 21 Local colocará em 
debate as questões fundamentais sobre o futuro do Município, procurando respostas 
estratégicas para chegar a acções e projectos concretos. 
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A Agenda 21 Local idealizada para o Município da Figueira da Foz procurará mobilizar todas as 
capacidades institucionais e da sociedade civil locais num processo transparente, eficiente, 
construtivo e virado para a acção, tendo por objectivo fundamental aumentar a qualidade de 
vida da população presente sem hipotecar a qualidade de vida das gerações futuras [6]. 
O objectivo fulcral da Agenda 21 Local da Figueira da Foz consiste na tentativa de concretizar a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos deste território. Este é o objectivo geral que poderá 
ser visível nos objectivos estratégicos definidos, que deverão passar, entre outros, por: 

⋅ Conhecer e identificar os problemas ambientais, sociais e económicos, que 
condicionam o desenvolvimento do Município; 

⋅ Incentivar a cidadania e a participação pública, contribuindo para uma democracia 
participativa;  

⋅ Debater os problemas, as visões e as oportunidades da comunidade, identificando 
soluções a pôr em prática; 

⋅ Definir um rumo e uma estratégia integrada, envolvendo a autarquia local, técnicos, 
organizações da sociedade civil e cidadãos; 

⋅ Aumentar os níveis de confiança e optimismo dos cidadãos em matéria de 
desenvolvimento sustentável; 

⋅ Inovar nas políticas locais e encontrar soluções criativas e mais eficientes a nível 
ambiental, económico e social; 

⋅ Garantir uma melhor qualidade de vida para a população local, criando oportunidades 
em termos de emprego, habitação, espaços verdes, equipamentos colectivos, 
melhores serviços de saúde, educação e cultura, um ambiente saudável e sustentável 
para todos. 

Muito para além de se aprovar um plano com linhas estratégicas de desenvolvimento 
sustentado, pretende-se valorizar a Agenda 21 do Município da Figueira da Foz enquanto 
processo, procurando aprofundar a democracia participativa, envolvendo cidadãos e 
instituições nos processos de decisão, criando mecanismos de transparência e partilha de 
responsabilidades, num território ainda pouco habituado a desenvolver projectos com este cariz 
dinâmico e participativo. 
Assim, o projecto da Agenda 21 Local para o Município da Figueira da Foz deverá, orientar-se 
pelos princípios de Transparência; Responsabilidade partilhada; Subsidiariedade; 
Estabelecimento de parcerias; Abordagem inter-sectorial e integrada; Equidade; Cooperação; 
Longo prazo, instaurando um processo de Democracia Participativa, em que se pretende 
aproximar os cidadãos, debater e procurar soluções para resolver os problemas que afectam o 
território municipal. 
 
1.2. O processo de elaboração da Agenda 21 Local da Figueira da Foz 
A metodologia proposta para a Agenda 21 Local da Figueira da Foz tem em consideração as 
características singulares do Município, bem como a necessária articulação com os outros 
instrumentos de planeamento já existentes e os que deverão ser criados. 
Assente num processo participativo e multi-sectorial, a Agenda 21 Local da Figueira da Foz 
pretende apresentar uma metodologia algo inovadora, através: 
⋅ Da criação de Fóruns de debate e participação pública em torno dos temas relevantes 
para o Município – não só os temáticos, mas também por unidades territoriais; 
⋅ Do diagnóstico selectivo e da definição dos vectores estratégicos; 
⋅ Da identificação de metas e visões de futuro; 
⋅ Da definição e implementação de um “Plano de Acção”, com adequada monitorização. 
Um dos maiores problemas relacionados com a Agenda 21 tem residido na ausência de 
enquadramento legislativo. Efectivamente, um determinado território que queira implementar 
um processo de Agenda 21 Local tem de se apoiar em instituições internacionais como a 
United Nations Commission on Sustainable Development, muito embora esta não possua 
autoridade legislativa. 
A aplicação deste instrumento ao caso concreto do Município da Figueira da Foz deverá seguir, 
em termos globais, as linhas orientadoras publicadas no “Manual para a Implementação da 
Agenda 21 local - Guia Agenda 21 Local - Um desafio para Todos” [7], embora devam vir a 
observar-se algumas nuances, muito por força da necessidade de definir uma visão um pouco 
mais ampla de um projecto estratégico para um concelho com características muito variadas. 
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Assim, todo o processo de planeamento da Agenda 21 Local pode ser definido em seis fases 
principais (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Fases de Implementação da Agenda 21 Local da Figueira da Foz. 

 
1) Inicio do Processo 
Esta fase correspondeu ao arranque do projecto, com a definição da metodologia a adoptar e 
da estratégia de implementação da Agenda 21 Local. Nesta fase foi criada a estrutura de 
gestão, assim como começaram a ser sistematizadas as políticas, planos, projectos e 
actividades já definidos pelo Município em matéria de desenvolvimento sustentável. Pretendeu-
se motivar os políticos e técnicos da Autarquia, mas, em especial, criar uma dinâmica com vista 
à mobilização e participação dos cidadãos em todo o processo. 
A estrutura de gestão foi constituída por dois grupos de trabalho com claras relações com a 
própria autarquia, o “Grupo de Decisores Autárquicos Eleitos”, o qual deve acompanhar e 
liderar o processo em termos políticos e conceder-lhe apoio, e o “Grupo Técnico 
Interdepartamental”, constituído pelas chefias e diferentes técnicos dos Departamentos e das 
Divisões da Autarquia (Figura 3). 
Foi também constituído, no seio da equipa de trabalho, o “Grupo de Fórum de Actores”, ou 
seja, um grupo de cidadãos locais que representam, globalmente mas não exclusivamente, o 
tecido empresarial local e sócio-cultural, o movimento associativo, as associações de ambiente, 
entre outros. Este apresenta, por um lado, uma abrangência sobre os diferentes vectores que 
vão ser analisados, e, por outro lado, assume-se como a estrutura central do que virá a 
constituir o Plenário do Fórum. 
Por último, o apoio técnico será prestado pelo “Grupo Consultor Externo”, que deverá oferecer 
um distanciamento relativamente às questões locais, algo que habitualmente pode condicionar 
o desenvolvimento de projectos desta índole. 
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Figura 3: Estrutura de Gestão e principais etapas da Agenda 21 Local da Figueira da Foz. 

 
 
 
2) Definição dos objectivos e vectores estratégicos 
No primeiro Plenário do Fórum 21 foi apresentado um Pré-diagnóstico de Sustentabilidade, no 
qual foi focada uma visão geral da situação do Município em termos ambientais, demográficos, 
económicos e sociais. Para este Plenário, foram convidados todos os cidadãos do Município a 
debater os principais problemas que o território enfrenta, assim como foram identificados os 
principais vectores estratégicos, que assumem importância determinante para o 
desenvolvimento do Município da Figueira da Foz. Para cada vector estratégico seleccionado 
deverão ser realizados diferentes fóruns temáticos que vão envolver os actores que mais se 
enquadrem em cada uma das temáticas (Figura 4). 
 

 
Figura 4: Esquema de Participação nos Fóruns temáticos. 

 
3) Construção do Diagnóstico de Sustentabilidade 
Esta fase, que se inicia com a reunião/debate onde irá ser apresentado um pré-diagnóstico, 
com base em todos os trabalhos e projectos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre o 
território municipal, vai corresponder a todo um conjunto de actividades que passará pela 
divulgação do projecto e pelo envolvimento efectivo da população e dos actores locais, através 
de fóruns de discussão temáticos e sessões de discussão em todas as freguesias do 
Município. 
Nesta fase vão ser lançados os questionários à população local, nomeadamente junto das 
escolas, juntas de freguesia, empresas, instituições e cidadãos em geral. Estes inquéritos 
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deverão ser a oportunidade para o conhecimento da dinâmica dos actores locais, das suas 
actividades, dos seus interesses, dos projectos das instituições e do nível de participação dos 
cidadãos. 
4) Elaboração e Apresentação do Diagnóstico de Sustentabilidade 
As ideias e propostas definidas durante os Fóruns temáticos farão parte do diagnóstico de 
sustentabilidade, que deverá ser apresentado no 2º Plenário do Fórum 21. O relatório de 
sustentabilidade tem como objectivo reunir todas as informações recolhidas nas fases descritas 
anteriormente e definir as áreas prioritárias de acção que servirão de base para a definição das 
propostas de acção. 
5) Concertação/Propostas de Acção 
Após os fóruns temáticos de discussão irá ser realizado um relatório para cada vector 
estratégico, assim como deverão ser definidas as propostas de acção. Esta fase culmina com a 
definição das estratégias de sustentabilidade e apresentação do “Plano de Acção”. 
6) Implementação e Monitorização 
Fase em que se deverá proceder à avaliação do processo da Agenda 21 Local, da 
implementação das acções e dos seus resultados. Nesta fase pretende-se também “Aumentar 
Capacidades e Conhecimento”, através do aumento das capacidades institucionais e sociais no 
âmbito do desenvolvimento sustentável. 
Importa referir que poderá verificar-se uma constante adaptação dos objectivos, estratégias e 
acções decorrentes dos resultados obtidos durante o processo de participação pública. 
 
3.3. Vectores de sustentabilidade e Eixos Estratégicos – uma proposta 
Num primeiro momento, a Agenda 21 Local, e em função do acordo preliminar em termos de 
grupo de acção e das reuniões realizadas nas 18 freguesias do Concelho da Figueira da Foz 
foi decidido integrar e desenvolver os quatro vectores da sustentabilidade plasmados nos 
vários documentos de referência para a temática do desenvolvimento sustentável (Figura 5). 
 

 
Figura 5: Vectores da Sustentabilidade da Agenda 21 Local da Figueira da Foz. 

 
Neste sentido, e à semelhança da esmagadora maioria dos territórios onde se desenvolvem 
projectos da mesma índole, o ambiente surge como uma preocupação central de análise e de 
procura de respostas no sentido do desenvolvimento territorial sustentável. Num primeiro 
momento, em termos de proposta de trabalho, a qualidade ambiental, a implementação de 
energias alternativas e os espaços verdes serão alguns dos temas de destaque para a garantia 
de um território ambientalmente sustentável (Figura 6). 
Por seu turno, as actividades económicas constituem um excelente indicador para avaliar a 
dinâmica dos territórios. Assim, e num contexto de crescente competitividade territorial, o perfil 
de especialização e os padrões de localização das empresas devem reflectir as oportunidades 
que as cidades devem oferecer às pessoas e às organizações que aí desenvolvem as suas 
actividades. A existência de actividades geradoras de bem-estar material e de emprego são 
uma condição essencial para o desenvolvimento territorial. Nesta vertente julgou-se pertinente 
a abordagem de temas relacionados com o Mar, o Turismo, a Economia Social, assim como os 
Clusters industriais, entre outros. 
A existência de condições sociais que assegurem a satisfação das necessidades básicas na 
área da saúde, educação, formação, habitação e equipamentos assumem uma importância 
vital no processo de desenvolvimento territorial, razão pela qual, e após a constatação das 
debilidades e potencialidades, em função de todo um conjunto de projectos que foram 
desenvolvidos ou que se encontram em fase de conclusão (Carta Educativa; Carta Desportiva, 
Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil), os cidadãos foram desafiados a participar 
na definição e orientação de outros projectos, como por exemplo, o “Projecto Educativo Local” 
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ou o projecto de “Cidades Saudáveis”. 
Por fim, as questões relacionadas com a cultura, hoje entendida como um pilar de importância 
estratégica para o desenvolvimento sustentável, englobam os aspectos relacionados com o 
património material e imaterial, com os eventos tradicionais, com a produção criativa e com 
eventos inovadores. 
 

 
Figura 6: Vectores de Sustentabilidade e Eixos Estratégicos da Agenda 21 Local da Figueira da 

Foz. 
 
A identificação dos principais vectores da sustentabilidade determinou assim a orientação dos 
eixos estratégicos a tratar pela Agenda 21 Local da Figueira da Foz. 
Existe normalmente uma tentação de incluir nos eixos estratégicos todos os problemas que 
afectam os territórios. No entanto, no caso da Figueira da Foz, julga-se que a Agenda 21 Local 
deveria ser selectiva na sua abordagem, concentrando-se nas áreas consideradas prioritárias 
para o desenvolvimento sustentável do território municipal. 
 
3.4. A participação e envolvimento dos Cidadãos 
De acordo com a Agenda 21 um dos pré-requisitos fundamentais para atingir o 
desenvolvimento sustentável é a existência de uma participação pública alargada nos 
processos de decisão. O Capítulo 28 da Agenda 21 refere que “através da consulta e de 
consenso, as autoridades locais ouvirão os cidadãos e as instituições locais, cívicas, 
comunitárias, organizações empresariais e industriais, a fim de adquirir os conhecimentos 
necessários para formular as melhores estratégias” [3]. Neste sentido, existiu a necessidade de 
um aglutinar da população da Figueira da Foz em torno da sua participação activa no processo 
da Agenda 21 Local. 
Para tal, foi idealizado um plano de comunicação cujo objectivo foi o de sensibilizar, divulgar e 
informar todas as actividades que fossem sendo desenvolvidas no âmbito da Agenda 21 Local 
(Figura 7). Este plano serve, no essencial, para promover a divulgação de todo o processo da 
Agenda 21 Local, com vista a uma significativa participação da população no sentido da 
definição dos problemas e na formulação de soluções para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. 
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Figura 7 – Plano de comunicação da 
Agenda 21 Local do Município da Figueira da Foz. 

 
Durante todo o período de elaboração da Agenda 21 Local, a população da Figueira da Foz 
será convidada a participar nas várias etapas do processo através de: 
⋅ Entrevistas aos principais actores locais. 
⋅ Sessões de debate e reflexão nas freguesias; 
⋅ Fóruns de participação e sessões temáticas; 
⋅ Preenchimento dos inquéritos que serão distribuídos à população local; 
⋅ Envio de sugestões através do website e do correio electrónico; 
A criação de um site de internet (www.agenda21figfoz.com) assume-se, desta forma, como 
uma importante plataforma de informação e participação, apelando-se à comunicação 
interactiva com todos os utilizadores (Figura 8). O site dispõe de informação genérica sobre o 
processo, objectivos e fases da Agenda 21 da Figueira da Foz. Para além disso conta com uma 
parte destinada à participação, com a possibilidade de os utilizadores responderem aos 
inquéritos, assim como lançar comentários e sugestões, numa lógica de fórum de debate 
online. A calendarização de todas as actividades a realizar, as noticias, os documentos de 
referência em matéria de sustentabilidade e as ligações úteis serão outros aspectos a valorizar 
nesta plataforma. 
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Figura 8: Plataforma de participação online da Agenda 21 Local do Município da Figueira da 

Foz. 
 
A divulgação de informação nos meios de comunicação social será uma peça fulcral para o 
sucesso da Agenda 21 Local. Para tal desenvolveu-se um conjunto de parcerias com a 
imprensa local e regional, no sentido de divulgar as actividades que vão sendo desenvolvidas 
no âmbito deste projecto. 
A colocação de posters alusivos à Agenda 21 Local (assim como de Mupis e painéis 
electrónicos), a distribuição de folhetos informativos e o envio de newsletters com informação 
relevante sobre o projecto serão também uma maneira de familiarizar a população com o 
processo, despertando o interesse para estas temáticas e facilitando a sua participação nos 
debates sobre o futuro do Município. 
Através destes meios pretende-se a participação efectiva da população que reside ou trabalha 
no Município da Figueira da Foz. Esta será convidada a participar quer nas reuniões, fóruns e 
plenários da Agenda 21 Local, quer através dos inquéritos que serão distribuídos ou que 
poderão ser respondidos através do website. 
Espera-se, portanto, que a implementação da Agenda 21 Local da Figueira da Foz seja um 
importante ponto de viragem, fomentando a participação e cidadania activa na procura de 
soluções que garantam uma melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos deste 
Município e possa mesmo assumir-se como uma peça fulcral no desenvolvimento do Plano 
Estratégico e de todo o processo de revisão do Plano Director Municipal. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
O processo de implementação de uma Agenda 21 Local, por não obedecer a um quadro 
normativo, assume um desafio ainda mais estimulante na procura da definição de uma 
metodologia que, por um lado siga as orientações das estratégias europeias e nacionais, e por 
outro, seja adaptada à realidade do território e do seu processo de ordenamento territorial. 
Num momento em que se pretende implementar uma Agenda 21 Local num Município com 
pouca tradição em projectos desta índole, ensaia-se com esta comunicação a metodologia a 
utilizar e a integração desta ferramenta com outros instrumentos de planeamento e 
ordenamento territorial. 
A Agenda 21 Local da Figueira da Foz deverá corresponder a um processo participado que 
consiga envolver os principais actores com influência no desenvolvimento do território 
municipal, assim como todos os cidadãos deste município, que serão convidados a participar 
em todas as fases deste processo. 
Pretende-se, e num quadro mais vasto de planeamento estratégico territorial, atingir os 
objectivos da Agenda 21 ao nível local, através da preparação e implementação de um plano 
de acção estratégico de médio e longo prazo dirigido às prioridades locais para o 
desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos do 
Município da Figueira da Foz. 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
1. WCED (World Commission on Environment and Development), The Report of the 
World Commission on Environment and Development: Our Common Future, consultado em 
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (1987). 
2. ICLEI (International Council for Local Environment Iniciatives), Second Local Agenda 21 
Survey - background paper no. 15, United Nations Department of Economic and Social Affairs, 
(2001). 
3. WCED (World Commission on Environment and Development) Agenda 21, consultado 
em http://www.un-documents.net/agenda21.htm, (1992). 
4. ICLEI (International Council for Local Environment Iniciatives), The Aalborg 
Commitments Implementation Guide, ICLEI (2006). 
5. SELMAN, P., A Sideways Look at Local Agenda 21, Journal of Environmental Policy & 
Planning, 2:1, pp. 39-53, (2000). 
6. FARINHA, J., Agenda 21 Local - Guia Metodológico de Apoio para Contextos Rurais e 



 
 

1126 
 

de Forte Interioridade, Associação de Municípios do Distrito de Évora e Diputación de Badajoz, 
Évora, (2005). 
7. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, Guia Agenda 21 Local um desafio de todos 
- Manual, Agência Portuguesa do Ambiente, Amadora, (2007). 



 
 

1127 
 

“CAMPO TÉRMICO DA BAIXA ATMOSFERA URBANA EM 
CONDIÇÕES DE ACENTUADO ARREFECIMENTO NOCTURNO - 
O CASO DA FIGUEIRA DA FOZ (PORTUGAL) ” 
 
David Marques 1, Nuno Ganho 2, A.M. Rochette Cordeiro3,  
1 Mestrando em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território e Bolseiro de 
Investigação da FLUC, Coimbra, Portugal. 
2/3 Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, Portugal. 
 
 
RESUMO 
À escala do topoclima urbano intervêm diversos factores como a densidade de ocupação 
urbana do solo, a morfologia urbana, a topografia, a vegetação e a proximidade a importantes 
massas de água, responsáveis por contrastes térmicos e higrométricos espaciais. Em cidades 
de média dimensão, cujo povoamento urbano se insere num contexto topográfico mais ou 
menos movimentado, mesmo no litoral, a topografia é, frequentemente, o factor preponderante, 
em interacção com os demais factores, na manifestação dos campos termohigrométrico e de 
vento. É o que acontece na cidade da Figueira da Foz, onde a Serra da Boa Viagem, o oceano 
Atlântico e o estuário do Mondego, contribuem para um quadro topoclimático muito específico. 
Neste contexto, analisam-se, os resultados preliminares sobre o campo térmico nocturno 
evidenciado através de campanhas de observação itinerante de temperatura, efectuadas de 
automóvel, ao longo de um percurso no espaço urbano e periurbano da cidade da Figueira da 
Foz e da Serra da Boa Viagem, em noites de acentuado arrefecimento nocturno e circulações 
regionais de Leste. 
Palavras-chave: Topoclima urbano, Campo térmico, Ordenamento urbano, Figueira da Foz. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
Vários têm sido os estudos que comprovam que à escala local e, particularmente em espaços 
urbanos, a acção antrópica modifica os balanços energéticos e interfere nas circulações 
atmosféricas da camada limite [1]. Estas modificações contribuem para a definição de um clima 
específico e ao mesmo tempo complexo - o clima urbano. Essa complexidade, surge como o 
resultado directo da interacção de vários factores a diferentes escalas, por vezes difíceis de 
equacionar.   
Intrinsecamente, o clima de uma cidade, é o resultado das características climáticas regionais e 
locais, em relação íntima com o relevo, com a ocupação do solo e com a morfologia urbana. 
Em meio urbano são, pois, vários os factores que modificam o mesoclima, e que advêm da 
especificidade do ecossistema urbano. 
É neste contexto que o fenómeno da Ilha de Calor Urbano – sinónimo de temperatura mais 
elevada na área central das cidades face aos espaços peri-urbanos e rurais envolventes - 
assume um lugar de destaque na investigação científica em Climatologia Urbana.  
Segundo Oke, citado por Vaz et al. [2], as principais causas da Ilha de Calor Urbano, são:  
• As modificações do balanço de radiação, sobretudo a retenção da radiação infra-
vermelha ao nível das ruas; 
• A redução da evaporação e evapotranspiração devido à escassez de vegetação e a 
extensão de superfícies impermeabilizadas; 
• A redução da velocidade do vento (devido à elevada rugosidade do espaço urbano) e 
consequentemente das transferências de calor sensível; 
• A modificação da composição da atmosfera urbana; 
• A produção de calor pelas actividades humanas; 
• A acumulação de calor (e gradual libertação durante a noite) pelos edifícios e materiais 
de construção.  
Para além do fenómeno de ilha de calor, a ocorrência de inversões térmicas tanto em espaços 
urbanos e rurais, tem sido igualmente objecto de estudo no âmbito da climatologia. O 
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conhecimento das áreas propensas à formação de “lagos de ar frio”, segundo uma lógica de 
planeamento, permite não só identificar as áreas de maior desconforto bioclimático perante 
situações de vagas de frio, mas ao mesmo tempo, identificar zonas propícias à formação de 
geada e de nevoeiros, logo, potenciais áreas de retenção de poluentes, especialmente no caso 
das cidades.  
Os “lagos de ar frio” associados a noites anticiclónicas de forte estabilidade atmosférica (vento 
fraco e reduzida nebulosidade), são o resultado de episódios de intenso arrefecimento radiativo 
junto ao solo (irradiação) e também pela drenagem de ar frio que se processa ao longo das 
vertentes por efeito da gravidade.  
A magnitude da drenagem e de acumulação do ar frio, está assim depende de vários factores: 
• Reduzida capacidade de absorção da atmosfera; 
• Reduzidos níveis de obstrução do horizonte; 
• Velocidade do vento reduzida; 
• Vertentes com declives acentuados; 
• Ausência de obstáculos ao longo da vertente (devido ao efeito de fricção da superfície 
nos fluxos de ar frio).  
 
1.1 Enquadramento e caracterização da área em estudo  
Localizado no Centro Litoral de Portugal Continental o Município da Figueira da Foz apresenta 
uma área territorial de 379,1km2, o que corresponde a cerca de 18% da área do Baixo 
Mondego, (Figura 1). De média dimensão no contexto nacional, a cidade da Figueira da Foz 
desenvolve-se entre os paralelos da Serra da Boa Viagem (40º11’18”N) e do Estuário do 
Mondego (40º08’52”N), o que lhe confere características algo particulares.   
 

 
Figura 1 – Enquadramento do Município da Figueira da Foz 

 
Do ponto de vista morfo-estrutural este território integra na sua totalidade a Orla Meso - 
Cenozóica Ocidental, a qual consiste numa bacia sedimentar que se definiu a partir do 
Triássico, aquando das fases iniciais de “rifting” relacionadas com a abertura do Oceano 
Atlântico e onde ao longo dos tempos geológicos se foram depositando todo o género de 
materiais sedimentares. 
Nesta unidade, o substrato rochoso é constituído no essencial por material sedimentar, de onde 
se destacam rochas calcárias do Jurássico médio (Dogger) de maior pureza e compactação 
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relativamente à restante litologia presente, nomeadamente rochas calco - margosas, arenitos 
vários, areias, argilas e aluviões de idade recente. 
Numa análise morfológica e hipsométrica (Figura 2), este território é marcado no seu sector 
centro - ocidental por uma linha de relevos de origem tectónica, que apresenta uma direcção 
sensivelmente de ONO-ESE e que, variando entre os 100 e os 257 metros de altitude, impõe 
uma barreira física em forma de esporão entre os sectores setentrional e meridional. 
Contudo, apesar de as suas altitudes raramente ultrapassarem os 250 metros, os pontos mais 
elevados coincidem com os afloramentos de calcários compactos, culminando este 
alinhamento no marco geodésico da Bandeira a 257 metros na Serra da Boa Viagem, ao passo 
que a Serra das Alhadas se desenvolve a um patamar inferior, tendo como altitude máxima 153 
metros. 
Esta linha de relevos contínua, composta pelas Serras da Boa Viagem a ocidente e das 
Alhadas a oriente, apresenta uma estrutura monoclinal que se vai alargando progressivamente 
para Oeste, prolongando-se inclusivamente pelo oceano. 
Por acção de uma tectónica compressiva, a qual tem sido responsável pela subida da Serra, 
estes relevos terminam de forma brusca a Norte por uma escarpa de falha, colocando em 
contacto os calcários e margas do Lias com areias marinhas do Plistocénico médio a inferior 
[3]. 
 

 
Figura 2 – Hipsometria do Município da Figueira da Foz. 

 
Deste modo, tanto a Norte como a Sul desta barreira orográfica, domina a platitude por 
extensas superfícies de baixas altitudes (inferiores a 100 metros), quer seja pelo plaino aluvial 



 
 

1130 
 

do Mondego, pela planície litoral, ou ainda, pelos baixos planaltos, quase todos arenosos ou 
cascalhentos. 
Quando se efectua a análise dos declives gerais e em especial dos declives preferenciais (<5º), 
verifica-se que 75,5% do Município apresenta declives inferiores a 5º, o que indica que 
estamos num território bastante plano. 
Por sua vez, as classes de maior declive que se podem considerar como superiores a 17˚, 
coincidem com os relevos da Serra da Boa Viagem e das Alhadas, particularmente nas 
vertentes voltadas a Norte, devido ao perfil abrupto que aí apresentam, muito por força da 
actuação da tectónica. 
Em termos climáticos, este território apresenta um clima de tipo mediterrâneo, modificado 
localmente pela topografia associada à Serra da Boa Viagem, pela proximidade do Oceano 
Atlântico e também pela presença do Estuário do Mondego, a que se associam ainda as 
modificações impostas pela morfologia urbana. 
Já, em termos demográficos, o Município da Figueira da Foz, no seu todo, apresentava no ano 
de 2001 uma população residente de 62601 habitantes, sendo que a cidade tinha, nesse 
momento censitário, 26621 habitantes, valor apurado em função dos quantitativos 
populacionais das Freguesias urbanas de Buarcos, São Julião da Figueira da Foz e Tavarede.  
Ao efectuar-se uma análise diacrónica do espaço construído no Município da Figueira da Foz 
no período compreendido entre 1947 e 2003, verifica-se um nítido crescimento da cidade e 
consequente aumento da pressão antrópica, nas Freguesias de São Julião, Buarcos e 
particularmente na de Tavarede (Figura 3).  
Nas últimas décadas, a cidade tem crescido para Norte, no sopé e ao longo da vertente 
meridional da Serra da Boa Viagem. Esse mesmo crescimento em termos de solos 
impermeabilizados foi também acompanhado por um aumento em determinados sectores 
periféricos do número de construções em altura (7-10 pisos).  
 

 
Figura 3 – Evolução do construído entre 1947 e 2003 nas Freguesias de São Julião, Buarcos e 

Tavarede. 
 
1.2 Breve caracterização da morfologia urbana da cidade da Figueira da Foz 
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A caracterização e classificação das áreas urbanas tem vindo a sofrer uma constante evolução 
nos últimos anos, no sentido da uniformização das classificações, da simbologia e da 
terminologia utilizadas, entre outros aspectos. 
Deste modo, para se caracterizar a morfologia urbana da cidade da Figueira da Foz, neste 
estudo utiliza-se um sistema de classificação baseado em zonas climáticas locais (ZCL) [4], o 
qual tem em consideração vários elementos, nomeadamente: o Sky View Factor (obstrução do 
horizonte), a razão altura/largura entre edificios, a fracção da superfície ocupada por edifícios, a 
percentagem de superfície impermeável, a altura média do edificado, a rugosidade da 
superfície e os fluxos de calor de origem antrópica.  
De uma forma geral, a cidade apresenta sectores que se enquadram nas ZCL Open-Set 
Midrise e Sparsely Built. Na ZCL Open-Set Midrise, predominam edifícios espaçados com 3-8 
andares de altura, Sky View Factor ligeiramente reduzido, baixa densidade de tráfego e 
presença significativa de vegetação entre edifícios.  
Na ZCL Sparsely Built, as principais características prendem-se com construções de poucos 
andares, de baixa densidade e distribuídos no espaço de forma difusa, invadindo espaços 
eminentemente agrícolas. 
 

  
Figura 4: ZLC Open-Set Midrise (esquerda) e ZLC Sparsely Built (direita) 
Fonte: Adaptado de Stewart e Oke, 2009.  
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Figura 5 – Vista aérea sobre a cidade da Figueira da Foz. 
 
 
2. METODOLOGIA 
Para determinar o campo térmico da baixa atmosfera urbana, adoptou-se uma metodologia 
alicerçada na realização de campanhas móveis de recolha de dados em vários pontos de 
observação, previamente definidos, em função de três factores principais: a topografia, a 
morfologia urbana e a densidade de construção urbana, de forma contemplar a maior 
heterogeneidade da amostra. 
Neste artigo dão-se conta dos resultados de uma campanha de observação itinerante realizada 
a 16 de Dezembro de 2010, durante a noite, sob condições meteorológicas de estabilidade 
atmosférica, ausência de nebulosidade, com circulação sinóptica de Leste.   
Dada a impossibilidade de se realizar uma leitura simultânea da temperatura do ar em todos os 
pontos de observação, mitigar a intervenção do factor tempo na variação térmica espacial, 
constitui uma das principais exigências da aplicação desta metodologia. Para tal aplicou-se a 
seguinte fórmula: Tcor = Tobs + V, sendo V = (t.vt) / tt, em que, para um determinado ponto do 
percurso, Tcor é a temperatura corrigida, Tobs a temperatura observada, V a taxa de variação 
da temperatura no tempo, t o tempo decorrido entre o início do percurso e o ponto de 
observação considerado, vt a variação total da temperatura entre o início e o fim do percurso e 
tt o tempo total decorrido entre o início e o fim do percurso. A obtenção de vt exige, como é 
pressuposto, que o percurso se inicie e termine no mesmo ponto de observação. 
Após a correcção da temperatura para cada ponto de observação, procede-se à interpolação 
espacial da variável em estudo. Neste caso utilizou-se um método de interpolação 
determinístico - o spline - em que a superfície resultante baseia-se no pressuposto da maior 
semelhança de proximidade, o que, ao contrário de outros métodos determinísticos, tem em 
maior consideração as variações espaciais localizadas da variável em estudo [5].       
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Percurso itinerante do dia 16 de Dezembro de 2010 
3.1.1 Condições Sinópticas 
A campanha de observação itinerante que permitiu obter os resultados que aqui se analisam, 
efectuou-se na noite de 16 de Dezembro de 2010, entre as 22.45h e as 00h, sob condições 
sinópticas de estabilidade atmosférica de origem anticiclónica. O estado do tempo em Portugal 
Continental, entre os dias 14 e 17 de Dezembro, foi condicionado por um vasto anticiclone 
centrado entre a Islândia e a Gronelândia, estendo-se em crista na direcção da Península 
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Ibérica, determinando, nas regiões do Norte e Centro de Portugal Continental, céu em geral 
pouco nublado, temporariamente muito nublado por nuvens altas, vento fraco do quadrante 
Leste e inerentes condições de acentuado arrefecimento nocturno por irradiação (Figura 8). 
 

 
 
Figura 6: Situação sinóptica de superfície às 00 UTC no dia 16/12/2010 
Fonte: www.wetterzentrale.de 
 
3.1.2. Análise do campo térmico na noite de 16 de Dezembro de 2010 
Os dados obtidos com a realização desta campanha de observação itinerante, permitem uma 
abordagem preliminar sobre contrastes térmicos espaciais em noites de intenso arrefecimento 
nocturno, no inverno, no espaço urbano, peri - urbano e rural da Figueira da Foz (Tabela I e 
Figura 7). 
As características morfológicas desta área, onde se destaca a Serra da Boa Viagem, 
condicionam de forma decisiva o campo térmico local, destacando-se, neste caso particular, 
uma situação de forte inversão térmica, com uma intensidade de 6ºC num desnível de pouco 
mais de 200m, entre o topo e a base da Serra. 
A área de Quiaios, localizada no sopé da vertente setentrional da Serra da Boa Viagem, 
constitui a principal área de acumulação de ar frio, definindo um importante “lago de ar frio”, 
com o seu núcleo, de maior intensidade, de -0,8ºC, contrastando, em 5ºC a 7°C, com os 
espaços envolventes. 
 

Tabela I – Registos da temperatura do ar (ºC) em cada ponto de observação, na noite de 
16/12/2010 

 
Ponto nº Designação Altitude (m) Temperatura do Ar (ºC)

(corrigida) 
0 Praça da Borleteira 37 2,3 
1 Av.Dr. Mário Soares I 48 2,3 
2 Av.Dr. Mário Soares II 26 3,2 
3 Rua Montalvo 24 2,3 
4 Rua Rio de Cima (EB2,3 Infante D.Pedro) 23 3,7 
5 Rua Dona Maria 22 4,1 
6 Rua Sidónio Pais 14 4,5 
7 Rua das Tamargueiras 20 4,9 
8 Av. D.João II (marginal cemitério) 6 4,7 
9 Rua do Monte Alto (Bifurcação) 74 3,9 
10 Rua do Monte Alto (Serra de Buarcos) 120 4,1 
11 Av. D.João II (urbanização) 9 3,6 
12 Av.D.João II (Hotel Atlântida Sol) 12 5,5 
13 Rua Estrada da Boa Viagem (I) 48 5,2 
14 Rua Estrada da Boa Viagem (II) 109 6,6 
15 Serra da Boa Viagem (Rest. Abrigo da Montanha) 178 5,5 
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16 Rua do Parque Florestal 220 3,5 
17 Miradouro da Bandeira 247 2,8 
18 Serra da Boa Viagem (Rua de São Mamede) 200 3,4 
19 Rua de São Mamede (II) 126 3,2 
20 Rua de São Mamede (III) 74 -0,8 
21 Quiaios (Largo do Padre Costa e Silva) 50 2,8 
22 Rua da Creche Jardim Infância (Quiaios) 40 1,8 
23 Rua da Figueira da Foz (Quiaios) 75 1,4 
24 Cabanas (EN109) 124 2,6 
25 Ferrugenta (EN109 Renault) 150 4,1 
26 Saída Buarcos/Tavarede 24 3,3 
27 EN109 (Sentido Figueira) 24 2,4 
28 Rotunda Rua Arnaldo Sobral (entrada) 24 2,7 
29 Rotunda Estrada de Coimbra 16 2,6 
30 Rua Bartolomeu Dias (Meio) 18 3,1 
31 Rua 28 da Infantaria 24 2,6 
32 Rua Vasco da Gama (Meio) 18 3,4 
33 Rua da República 10 3,5 
34 Praça 8 de Maio 11 3,3 
35 Rua da Restauração 18 3,5 
36 Av. Dr. Joaquim de Carvalho 24 2,9 
37 Rotunda Abadias 21 2,9 
38 Av. Dr. Manuel Gaspar de Lemos (Escola) 24 4,1 
39 Rotunda Cristina Torres 24 4,1 
40 Av. 1º de Maio 25 3,1 
41 Rua do Rancho das Cantarinhas 26 3,1 
42 Rua Joaquim Sotto Mayor (Palácio) 25 3,7 
43 Rua Dr. João de Barros (Hotel) 23 3,5 
44 Rua Dr. Simões Barreto 23 5,7 
45 Av. De Abril (Marginal) 10 5,3 
46 Av. De Espanha (Capitania) 2 3,5 
47 Av. Saraiva de Carvalho 8 2,8 
48 Tavarede I 24 3,5 
49 Tavarede II 25 5,3 
50 R. José da Silva Ribeiro 35 3,6 

 
A maior intensidade do “lago de ar frio”, neste sector, em noites de intenso arrefecimento 
radiativo deve-se a vários factores.  
Por um lado, as características morfológicas e a exposição solar (menor quantidade de energia 
recebida) da vertente setentrional, que, desenvolvida em calcários compactos, apresenta 
declives bastante significativos e comandos de vertente na ordem dos 150 metros. Estas 
características morfológicas potenciam a drenagem de ar arrefecido pela base, ao longo das 
vertentes, por acção da gravidade (fluxos catabáticos) e, que adquirem a sua máxima 
expressão em situações de circulações regional e sinóptica lentas, como é o caso.  
Por outro lado, a densidade de construção apresenta, aqui, índices muito baixos, 
predominando uma ocupação de solo de carácter florestal, constituído por um coberto vegetal 
do tipo arbustivo e arbóreo, em oposição à face meridional da Serra da Boa Viagem.  
A presença ou ausência de edifícios ao longo das vertentes e dos talvegues, interfere na 
dinâmica dos fluxos catabáticos, na medida em que, as construções urbanas, para além de 
modificarem o balanço energético local, libertando a energia recebida durante o dia de uma 
forma mais lenta, obstaculizam, por atrito, a drenagem de ar frio. Este factor justifica uma ligeira 
diminuição da intensidade do “lago de ar frio”, espacialmente circunscrita, em relação evidente 
com o aumento da densidade do construído na Vila de Quiaios. 
As diferenças de temperatura entre a base e o topo da Serra da Boa Viagem onde se 



 
 

1135 
 

observaram as temperaturas mais elevadas (6,6ºC), devem-se à sua posição topográfica 
sobreelevada, não deixando por isso mesmo de apresentar um padrão espacial de certa forma 
sui generis. É possível, ainda, identificar uma relação directa entre o basculamento da Serra 
para Este e a consequente diminuição da espessura da camada de inversão, sendo que entre 
a metade ocidental da Serra da Boa Viagem e o sector da Ferrugenta (112 metros), verifica-se 
uma diferença de temperatura de 2,5ºC. 
A vertente meridional da Serra da Boa Viagem, por seu turno, apresenta características 
morfológicas diferenciadas, com declives menos significativos e desenvolvida em Arenitos da 
Boa Viagem (Jurássico Superior) e do Carrascal (Cretácico Inferior), apresenta um perfil mais 
suave, destacando-se neste particular a importância da erosão hídrica na evolução morfológica 
da vertente, tendo as linhas de água “desenhado” vários vales de orientação geral NNO-SSO.  
A identificação de alguns locais de acumulação de ar frio na base da vertente meridional da 
Serra da Boa Viagem, relaciona-se com estes canais de escoamento de fluxos catabáticos que, 
de forma pulsar, vão drenando o ar frio para as áreas topograficamente deprimidas, como são 
disso exemplo os “lagos de ar frio” localizados na várzea de Buarcos, na coalescência dos 
vales do Monte Alto e de Azenha e, ainda na várzea de Tavarede, onde desemboca um vale de 
génese tectónica. 
Contrastando com estas situações de drenagem e acumulação de ar frio nos locais mais 
baixos, ao longo da faixa costeira, a influência do mar no campo térmico é evidente e traduz-se 
por temperaturas menos baixas do que as que se observam umas dezenas de metros mais 
para o interior, contribuindo para uma diminuição sensível dos níveis de desconforto 
bioclimático ligado ao frio, nas noites de inverno e sob influência deste tipo de condições de 
tempo. 
 
 

 
Figura 7: Campo térmico local da Figueira da Foz na noite de 16/12/2010. 

 
4. CONCLUSÕES     
    Ainda que os resultados obtidos constituam os primeiros avanços no conhecimento do 
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campo térmico da cidade da Figueira da Foz, é possível de imediato retirar algumas conclusões 
acerca dos contrastes térmicos espaciais que caracterizam este território em noites de 
acentuado arrefecimento por irradiação, nomeadamente:  
• Assume relativa importância a formação de um “lago de ar frio” principal localizado no 
sopé da vertente setentrional da Serra da Boa Viagem, na área de Quiaios e que, nesta noite 
de observação, apresentava uma anomalia térmica negativa de 6ºC; 
• No sopé da vertente meridional identificaram-se também outros locais de acumulação 
de ar frio nos sectores topograficamente deprimidos de Buarcos e de Tavarede;  
•  As temperaturas mais elevadas verificadas na Serra da Boa Viagem, devem-se em 
grande parte à sua posição sobreelevada relativamente às áreas envolventes, mais baixas e 
mais frias; 
• Identificação das áreas de maior risco de acumulação de poluentes, especialmente em 
espaço urbano, o que constitui uma importante indicação para o planeamento territorial;  
• A constatação de que mesmo no litoral, perante condições de intenso arrefecimento 
radiativo, as influências topográficas se sobrepõem à influência marítima e ao efeito urbano. 
Porém, sob influência de outros tipos de condições de tempo, também no inverno, ou no verão, 
durante a noite, ou de dia, os campos térmicos locais apresentarão diferentes padrões e 
contrastes espaciais de diferente intensidade, o que servirá de base para a implementação de 
mais campanhas de observação de variáveis climáticas e para a prossecução da investigação 
topoclimática na área da Figueira da Foz. 
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RESUMO  
Este ensaio tem por objetivo  refletir sobre os rumos da Administração Política enquanto campo 
de conhecimento da Administração. O trabalho está estruturado em  quatro seções: a primeira 
centra-se na discusão da delimitação do campo; a segunda estabelece relação entre o campo 
e as demais disciplinas normativas, sobretudo a filosofia, a economia e a ciência política; a 
terceira descreve sobre a falta de conteúdos críticos e a predominância da corrente 
funcionalista dentro do campo com vista a apresentar uma proposta para essa problemática;  e 
por fim, uma percepção do futuro dessa disciplina como campo de conhecimento dentro da 
Administração. Para tanto, revisa alguns teóricos do pensamento econômico-administrativo-
organizacionais, como: Smith (1776),  Marx (1859), Marshall (1890), Keynes (1936), 
Tragtenberg (1974), Morgan (1979) e Santos (2004). O resultado aponta uma carência de uma 
disciplina dentro do campo que possa  desenvolver  a crítica perante a mainstream da ciência 
administrativa, especialmente no tocante à sua epistemologia e metodologia científica, sendo a 
Administração Política um caminho para isso.  
PALAVRAS CHAVE: Epistemologia, Administração e Gestão 
 
 
ABSTRACT 
This essay is a reflection on the directions of the Administration policy as an area of knowledge 
management. The work is structured in four sections: the first focuses in the discussion of the 
delimitation of the area, the second established relationship between the area and other 
normative disciplines, especially the philosophy, economics and political science, and the third 
describes the lack of critical content and the prevalence of current functional within the area in 
order to present a proposal for this purpose, and finally, a perception of the future of this 
discipline as an area of knowledge within the Administration. To do so, reviews some theorists 
of economic and administrative-organizational, as Smith (1776), Marx (1859), Marshall (1890), 
Keynes (1936), Tragtenberg (1974), Morgan (1979) and Santos (2004). The result indicates a 
lack of discipline within the area that can develop before the critical mainstream management 
science, especially in terms of its epistemology and scientific methodology, and the Political 
Administration a way for it. 
KEY WORDS: Epistemology, Administration and Management 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
A sociedade capitalista vem, ao longo do tempo, passando por sucessivas crises e mudanças 
analisadas por diferentes campos do conhecimento, com a finalidade de entender melhor a 
conjuntura dos processos. Entretanto, a Administração pouco pronunciou a respeito do 
problema. Talvez  seja por falta de uma base teórica que ajude a compreender o fenômeno ou 
ainda por acreditar no mito da neutralidade quando diz respeito  à questão de ordem política. 
Agora surge no campo da Administração uma corrente de pensamento em prol de um 
posicionamento crítico frente às mazelas impostas pelo sistema denominado de Estudos 
Críticos em Administração (ECA).  
Como parte integrante dos Estudos Críticos em Adminstração tem-se o movimento da 
Administração Política Para o Desenvolvimento do Brasil, constituído  por um grupo de 
pesquisadores  das principais escolas de administração do Brasil. Dentre elas, estão a UFBA, a 
FGV e a UFPE. O movimento tem como princípios fundamentais a orientação para a 
emancipação do homem na sociedade e a manuntenção de um comportamento crítico. Para 
tanto, realizou-se na cidade de Garanhus-PE o I Encontro de Administração Política Para o 
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Desenvolvimento do Brasil. Deste encontro, foi elaborado um documento que ficou conhecido 
como Manifesto da Administração Política Para o Desenvolvimento do Brasil, o qual revela os 
equívocos que vêm sendo cometidos na direção  do destino da humanidade e conclama a 
Administração  para assumir a responsabilidade de construir uma proposta alternativa ao que 
está posto. Este documento representa o anseio do grupo em colocar a gestão dos 
macroprocessos como objeto de investigação na área. 
Diante disso,  qual a  contribuição que a Administração Política  dará para a sociedade?  
Poderá a Administração Política contribuir para o avanço da ciência da Administração? Se sim, 
como iremos delimitar o seu campo de atuação? Qual percurso deve trilhar para consolidar-se 
como um campo do saber? Que tipo de relação pode ser estabelecida entre ela e as demais 
disciplinas de natureza normativa  como a filosofia, a economia e a ciência política? Qual deve 
ser  o conteúdo desenvolvido por  essa disciplina? Refletir sobre essas questões são os nossos 
objetivos neste ensaio. 
Para tanto, consideramos pertinente retomar as discussões sobre a fundamentação 
epistemológica e  praxiológica da disciplina  Administração Política  como um campo 
necessário de conhecimento. Discussão que já teve um ponto de partida nos trabalhos de 
Alberto Guerreiro Ramos (1962), Maurício Tragtenberg (1974), Fernando Prestes Motta (1980), 
mas com destaque nos estudos de   Reginaldo Souza Santos (2004).  Partimos do pressuposto  
de que existe uma  hegemonia  da produção acadêmica no campo da Administração de base 
neoclássica e funcionalista e que  a Administração Política, enquanto campo do saber da 
Administração, tem que contemplar as diversas análises da gestão das relações sociais de 
produção, independente  do tempo histórico e do sistema econômico de produção.  
O ensaio está estruturado em quatro seções. A primeira traz uma discursão sobre a dicotomia 
existente entre ciências naturais e ciências sociais, bem como entre ciências normativas e 
aplicadas, com a finalidade de delimitar o campo de atuação da Administração Política e a sua 
contribuição para o desenvolvimento da ciência administrativa. Em seguida, estabelece uma 
relação entre a Administração Política com as demais ciências normativas, sobretudo a 
filosofia, a economia e a ciência política, com vista a identificar as contribuições destas para a 
fundamentação da Administração Política. A terceira descreve a problemática da falta de 
conteúdos críticos  e a predominância do pensamento funcionalista dentro do campo, 
sugerindo uma proposta de conteúdo para auxiliar o ensino e a pesquisa  da Administração 
Política. E por fim, uma percepção do futuro dessa disciplina como campo de conhecimento 
dentro da Administração.  
          
 
2.  ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA E SUA DELIMITAÇÃO 
Delimitar onde inicia e onde termina um determinado campo de conhecimento não é uma tarefa 
fácil, principalmente quando diz respeito a um campo do conhecimento científico. Pelo conceito 
dominante da ciência, o conhecimento caracteriza-se por ser sistemático, metódico, exige 
demonstração, submete-se à comprovação, ao teste, visando estabelecer relações de causas e 
efeitos. Conhecer significa dividir e classificar, para depois poder determinar relações 
sistemáticas entre sujeito e objeto. Entretanto, para o conceito emergente, descrito por 
Boaventura de Sousa Santos, Reginaldo Souza Santos, Fritjot Capra, Ilya Prigogine, entre 
outros, todo conhecimento científico é natural e social; local e total; visa constituir-se em senso 
comum e busca o autoconhecimento. Para esses autores não existe dicotomia entre ciências 
naturais e ciências sociais. Esta distinção assenta numa concepção mecanicista da matéria e 
da natureza.  
Um exemplo para comprovar isso são os avanços recentes da física e da biologia, que põem 
em questionamento o argumento da distinção entre o orgânico e o inorgânico, entre seres vivos 
e matéria e mesmo entre humanos e não humanos. Na visão de Boaventura de Sousa Santos 
(2010) “é necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e 
íntimo que não nos separa e antes nos una pessoalmente ao que estudamos.” (p. 85).  Por 
essa concepção, só através de uma visão sistêmica e ampla do conceito de ciência que 
poderemos avançar nas complexidades do mundo contemporâneo.  
Se por essa definição não cabe mais discutir a distinção entre ciências naturais e ciências 
sociais, por analogia, também não é cabível fazer distinção entre campo teórico (ciência) e o 
campo aplicado (ação/arte), como se um negasse o outro e não fosse possível a totalidade dos 
sabres para compreender o fenômeno. Sobre isso, concordamos com Santos, Ribeiro & 
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Santos, (2009) ao defenderem que: “uma ciência que engloba a parte que observa, que expõe 
e que explique (considerando o lado puro, científico) bem como a parte empírica, aplicada, 
normativa ou artística (que aconselha, que prescreve, que dirige). Só assim, o conhecimento 
pode ser libertador do homem.” (p. 921). Portanto, o fazer ciência, hoje, requer muito mais do 
que observar, descrever e explicar; é preciso propor. De forma particular, nos dirigimos àquelas 
que são voltadas para o campo da produção, como a economia, a administração, o direito, as 
finanças e as atuariais.    
Diante disso, torna-se difícil, pelo paradigma dominante, delimitar o campo de atuação dessas 
ciências, haja vista que, para isso, é preciso cumprir alguns condicionantes epistemológicos, 
tipo a delimitação “precisa” de alguns elementos (objeto, método, pressupostos/hipóteses etc.). 
No caso específico da Administração, ela constitui um campo de conhecimento sem uma 
identidade própria, seja por falta de um aprofundamento epistemológico ou pela própria 
natureza multidisciplinar do campo. Para Santos, existe uma impropriedade metodológica  de 
uma corrente de pensadores da administração que, equivocadamente, definem a “organização” 
como o seu objeto de estudo e deslocam as discussões para teorias das organizações, 
estudos organizacionais, ciências das organizações etc., quando pouco se fala em ciência 
administrativa. Embora as organizações constituam o gênero que contém elementos essenciais  
da gestão, elas são espaços particulares nos quais habita o objeto central da administração. 
“Isso, quando entedido, é permitido dizer que as organizações podem constituir-se em objeto 
de pesquisa em administração, mas nunca constituem  em objeto que dá status de ciência”, 
afirmou Santos (2004, p. 38).   
Se tomarmos como hipótese que o objeto de estudo da administração seja a gestão e não a 
organização, podemos entender que, enquanto campo disciplinar, a administração ocupa-se do 
estudo das organizações como um fenômeno social, voltando-se para preocupações  mais 
amplas do que apenas a maximização da eficiência produtiva.  Desta forma, podemos 
classificar a Administração Política como um campo da ciência administrativa que trata da 
gestão das relações sociais de produção, distribuição e consumo em qualquer contexto e 
momento histórico do processo civilizatório da humanidade, conforme definiram Santos et al 
(2009, p. 927). 
 A melhor maneira de abordamos esta disciplina, como qualquer outra, é conhecendo os 
problemas, os quais ela se propõe a investigar. Os problemas da Administração Política 
possuem um elevado grau de generalidade e abstração, que consistem em responder as 
seguintes questões: Como devemos organizar o sistema produtivo de uma sociedade? Como 
os agentes econômicos agem dentro desse sistema? Qual a melhor forma para distribuir a 
riqueza produzida neste sistema? Quem deve consumir a riqueza gerada por essa sociedade? 
Isto posto, verifica-se que os problemas da Administração Política originam de uma reflexão 
que é, sobretudo, normativa, por contraste dos estudos empíricos feitos no campo do 
paradigma dominante do conhecimento científico, que prioriza as análises descritivas e 
explicativas. 
Hurtig (1966), estudando a sociologia política, diz que a pergunta cabal está na questão de 
definir qual é a solução correta para os problemas econômicos e sociais existentes. Não raro 
se pensa que, para cada um destes problemas, é possível, a homens de boa-vontade e de 
formação científica, definir uma solução única, puramente técnica, que só a “política” 
frequentemente impede de adotar ou obriga a distorcer. Entretanto, ele chama a atenção para 
o fato de que a solução dos problemas que uma sociedade defronta depende de escolhas e 
estas escolhas são, frequentemente, políticas. Importa, por isso, valorizar a decisão política 
como objeto de estudo e afirmar a necessidade de uma análise política de numerosos 
problemas – incluindo problemas econômicos , e por que não, de gestão – como problemas 
políticos, cuja solução implica em escolha política.  
Dito isso, não podemos limitar os estudos da Administração Política ao formato dominante da 
Administração Científica, proposta inicialmente feita por Taylor e  Fayol, onde gerir as 
organizações, com base em estudos empíricos e concretos, era o foco da Administração. A 
Administração Política, enquanto campo do conhecimento que trata da gestão das relações 
sociais de produção, distribuição e consumo de uma dada sociedade, deve incluir em suas 
análises as diversas idéias políticas. Pois as idéias não são apenas um reflexo passivo de 
interesses ou ambições pessoais, elas têm a capacidade  de inspirar e guiar a própria ação 
política e, assim, moldar a vida material. Isso significa dizer que é possível falar de 
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Administração Política liberal, conservadora, socialista, nacionalista, anarquista, fascista, entre 
tantas outras, conforme demonstra o percurso histórico da humanidade.  
 
 
3.  ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA E OS  OUTROS SABERES  
Os fundamentos teóricos sistematizados da Administração Política que existe hoje na literatura 
estão estritamente enraizados no contexto histórico, social, econômico e político da sociedade 
liberal, especificamente, no campo do pensamento neoclássico da economia. Sobre isso, 
concordamos com a visão de Santos (2004), quando afirmou que: 
... a ciência administrativa nasce com o advento da Escola Neoclássica da Economia, que 
surge com a crise do capitalismo do último quartel do século XIX e início do século XX, através 
do pensamento e obra de autores como William Petty, Leon Walras, Alfred Marshall, Artur Cecil 
Pigou, entre outros que constituíram os fundamentos da microeconomia. Com as mudanças na 
organização do capitalismo ocorridas ao longo do século XIX, com o aparecimento de 
mercados imperfeitos, mediante estrutura oligopólicas e monopólicas, a tradição clássica, mais 
voltada para o estudo da economia política do desenvolvimento, praticamente dá lugar ao 
estudo do comportamento das unidades de produção e consumo, representadas pelos 
indivíduos, famílias e empresas. Este é o momento em que a lógica do valor trabalho é 
orientadamente substituída pela lógica do valor utilidade, fundada na racionalidade dos fatores 
econômicos e na soberania do consumidor. Então surge a economia pura baseada no método 
dedutivo e do positivismo científico, abandonado-se, assim, toda e qualquer subjetividade na 
análise dos aspectos econômicos, ou seja, de qualquer juízo de valor ou conotação ética 
(Santos, 2004, p. 23, 24).      
No entanto, não podemos considerar que esta seja a única base teórica para explicar as 
questões que dizem respeito à Administração. É possível, com base em outras linhas 
condutoras, encontrarmos também explicações para os mesmos fenômenos, conforme apontou 
Maurício Tragtenberg nas suas duas principais obras: Burocracia e Ideologia e Administração, 
Poder e Ideologia. Nem tampouco achar que a Administração Política consiste em analisar um 
contexto histórico, em descrever as circunstâncias políticas em que seus pensadores viveram. 
Isso é algo que compete à História, não à Administração Política. Ou simplesmente descrever 
teorias do pensamento administrativo, sem nenhuma análise crítica e reflexiva do “porquê” dos 
processos de produção capitalista, como alguns autores fazem nos manuais de Teoria Geral da 
Administração. Na verdade, isso constitui mais em uma abordagem doutrinária em defesa de 
uma determinada corrente de pensamento, do que uma organização de um compêndio teórico. 
Para entender a proposta da Administração Política, é necessário estabelecer a relação dessa 
com outras disciplinas normativas, sobretudo com a filosofia, economia  e a ciência política.  
Um bom ponto de partida para entender os fundamentos da Administração Política é pensar a 
sua distinção frente à Filosofia Política. Costa (2005) definiu Filosofia Política como a reflexão 
filosófica que discute qual a melhor maneira de organizar a nossa vida em sociedade.  A 
Filosofia Política analisa conceitos teóricos como os de igualdade, liberdade, estado, 
democracia, tolerância, obediência, castigo, entre outros. A partir dos quais discute problemas 
como: O que é a liberdade? Em que consiste a igualdade?  Será possível atingi-las ou realizá-
las? Se assim for, como deveremos organizar-nos para as conseguir? Ela busca estabelecer 
princípios básicos que justifiquem uma forma de Estado e um agir em sociedade. Para tanto, 
propõe atingir duas funções no seu processo reflexivo: a) analisar e interpretar conceitos e b) 
aplicar essa análise e interpretação às instituições políticas, econômicas e sociais. A diferença 
fundamental entre Administração Política e Filosofia Política é apenas de grau de profundidade 
e de generalizações. Enquanto a Administração Política cuida das particularidades da gestão 
das relações sociais de produção, distribuição e consumo em qualquer contexto e momento 
histórico do processo civilizatório, a Filosofia Política questiona os fundamentos mais profundos 
e universais do ser, busca compreender os valores que dirige a ação, procura conhecer a 
origem dos problemas e cria para eles respostas racionais à base de provas especulativas, 
cabendo-lhe, inclusive, fazer da Administração um objeto de estudo (filosofia da ciência).  
A Economia Política é, sem dúvida, um outro campo de conhecimento para compreender os 
fundamentos da Administração Política. Etimologicamente, a expressão economia política 
significa administração do patrimônio da cidade, uma vez que tem a sua raiz nas palavras 
gregas aikonomia (aikos – casa, patrimônio nomos – ordem, lei administração) e política 
(relativo à polis, cidade-estado dos gregos). Entretanto, nem sempre o seu significado 
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etimológico coincide com o seu sentido aplicado. Fato esse observado nas discussões teóricas 
desenvolvidas por Smith, Marx e Marshall, Walras e outros.  
Em A Riqueza das Nações (1776),  Adam Smith  explicou como ocorre o processo de formação 
da riqueza de um Estado. A obra  traduzia,  de certa forma,  os ansieos de parte da sociedade 
que almejava por uma nova concepção de Estado e, consequentemente, por um novo sistema 
econômico e social. Smith  propagou o pensamento iluminista com vista ao enfraquecimento do 
Estado Absolutista, da economia  mercantilista e do poder na nobreza, fazendo assim emergir 
o Estado Liberal, a economia de mercado e a classe burguesa. Para tanto via na economia 
política uma forma de garatir o bem-estar do povo e do Estado. 
Economia política, considerada um ramo da ciência do estadista ou do legislador, propõe dois 
objetos distintos: primeiro, suprir renda ou produtos em abundância para o povo, ou, mais 
apropriadamente, possibilitar que provenham tal renda ou provento por si sós; e segundo, 
suprir o Estado ou Commonwealth com uma renda suficiente para os serviços públicos. Ela se 
propõe a enriquecer tanto o povo quanto o soberano. (Smith, 1996, p. 413.) 
A  expressão ‘economia política’, aplicada por Smith,  evidencia, essencialmente, a teoria da 
produção e do crescimento de uma corrente de pensamento denominada Escola Clássica da 
Economia. Por Escola Clássica, entende-se os economistas da primeira geração que vão da 
publicação de “A Riqueza das Nações” (1776), portanto o próprio Smith,  até a dos “Princípios 
de Economia Política” (1848), de J. S. Mill. Para Teixeira (2000), esses economistas tinham por 
finalidade  produzir recomendações de ordem prática para a organização da vida econômica. 
Entretanto, não podemos afirmar que tais recomendações eram fundamentadas apenas em 
instrumentos de caráter meramente técnicos. É possível que também estivessem presentes 
elementos subjetivos pautados em crenças e valores específicos de uma determinada classe 
social. 
Em Para Uma Crítica da Economia Política (1859), Marx retomou o conceito de economia 
política para explicar os “problemas não resolvidos” pela Escola Clássica. Problemas tais como 
o valor, o trabalho e o dinheiro. Para  ele “os economistas burgueses, cujos cérebros são 
limitados, não  sabem distinguir  entre a forma aparente e o que nela se oculta” (Marx,1892, 
p.662). Ele está a dizer que o método de investidação utilizado pelos economistas burgueses 
(clássicos) não consegue captar as complexidades existentes no meio para explicar o 
fenômeno. Isso porque os economistas clássicos iniciam seus estudos pelos elementos reais e 
concretos, como a população, a cidade, o  campo, o mar e os diferentes rumos da produção,   
exportação, importação, preços, etc., em detrimento dos elementos abstratos decorretes das 
relações sociais. “[...]Todas as ciências, exceto a economia política, reconhecem que as coisas 
apresentam uma aparência oposta à sua essência” (id, 1982,p. 620). Para Teixeira (2000), o 
elemento essencial do método adotado  por Marx reside, portanto, na abstração, ou seja, na 
capacidade de distinguir os elementos essenciais do fenômeno analisado, afastando toda e 
qualquer influência que possa pertubar sua análise em estado puro.  Na verdade, percebe-se  
que Marx constitui um novo objeto, um novo método e um novo programa de pesquisa para a 
economia política.  Marx inaugurou um novo programa de pesquisa cujo objeto são as leis de 
movimento da sociedade capitalista, cuja essência nos é dada pelos processos de 
acumulação, distribuição  e inovação do capital em ambiente de concorrência. Diante do 
exposto, existe para Marx uma diferença entre o que é  economia política, enquanto campo do 
conhecimento científico, para o que é  política econômica, enquanto forma para promover  o 
bem-estar da sociedade, tal como foi proposta por Smith. Para Nunes (2007), Marx e os 
autores marxistas consideram que a Economia Política Clássica surgiu e desenvolveu-se como 
ciência da burguesia, num período em que a burguesia ascendente, em luta para ocupar a 
posição de classe dominante na economia, na sociedade e na política, era  a classe que reunia 
condições para analisar, objetivamente, a sociedade e os mecanismos da economia.  
J. S. Mill foi o último grande representante da Economia Política Clássica. Já Marshall foi 
aquele  que consolidou o pensamento da Escola Neoclássica  e é tido, por muitos, como o “pai 
da microeconomia”. Os dois pensadores, de certa forma, encontraram  a economia em crise e 
âmbos influenciaram gerações com os seus princípios de economia: Mill com sua obra 
Princípios de Economia Política (1848) e Alfred Marshall com Princípios de Economia (1890). 
Matos (2010) afirmou que, mesmo tendo perdido boa parte do seu prestígio, os Princípios de 
Economia Política de  Mill continuaram sendo utilizados em todas as mais importantes 
universidades até 1890, quando foram substituídos pelos Princíoipos de Economia de Marshall. 
Mas o que de fato mudou no decorrer da publicação dos Princípios de Economia de Marshall? 
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Qual a relação desta publicação com Administração Política? Para compreender a essas 
questões é preciso entender que a publicação dos Princípios de Economia constitui, 
juntamente com A Riqueza  das Nações, de Adam Smith , e os   Príncipios de  Ricardo, um dos 
grandes divisores de águas no desenvolvimento das ideias econômicas, representando a 
transição da antiga para a moderna Economia.  
 Mattos (2010) relatou que, neste período, várias visões alternativas sobre o que seria ou 
deveria ser a Economia ganharam força e lançaram desafios teóricos, metodológicos e práticos 
quanto ao futuro da Economia. Dentre muitas, ganha destaque o pensamento de Walras,  um 
dos fundadores da Escola Neoclássica, que discute  o futuro da economia e propõe o que, na 
literatura, ficou conhecido como a trilogia teórica da economia. Ele distinguiu a economia 
política pura da economia aplicada, bem como da economia social. A primeira compreende a 
teoria do valor de troca mediante comprovação matemática dos seus pressupostos. As demais 
tratariam da produção da riqueza social (economia política aplicada) e da repartição da riqueza 
social (economia social). Porém coube a Marshall a tarefa de resgatar o prestígio da Economia. 
“Os Princípios são tanto uma exposição da economia como uma apologia desta: um tipo de 
contra-Reforma, por assim dizer, direcionada contra as dúvidas provindas de dentro e contra as 
denúncias vindas de fora”(Shove, apud Mattos, 2010, p.274).  
 Neles, Marshall abandona a expressão “política” e troca-a por um novo termo ao denominar 
sua obra de Princípios de Economia. Para Marshall, a expressão economia política estava na 
sua origem, relacionada a expressão inversa política econômica. Por isso, os pensadores dos 
séculos XVII e XVIII que escreveram sobre os problemas econômicos não desenvolviam 
teorias, modelos abstratos de análise, mas discussão e  formulação de políticas concretas, 
envolvendo tributos, moedas, comércio, preços etc. Marshall,  sistematizou e quantificou o 
material de Adam Smith e Ricardo, complementando e transformando seus princípios e 
conceitos  em modelos teóricos operacionais, criando assim a teoria quantitativa da moeda,  da 
oferta, da demanda, da produção, do comércio e tantas outras que surgiram como uma 
necessidade de  dar uma base mais consistente às políticas econômicas propostas na época. 
Surge assim o pensamento da Escola Neoclássica da Economia, deslocando a discussão da 
formação e distribuição da riqueza como objeto de estudo da Economia para a discussão da 
escassez de recursos com base nos pressupostos das necessidades ilimitadas, do equilíbrio 
geral, da visão do homem econômico, da racionalidade ilimitada, da maximização dos ganhos e 
minimização das perdas.  
É com base na fundamentação teórica da Escola Neoclássica da economia que surgem os 
primeiros estudos da Administração. Como exemplos claros para essa argumentação temos os 
trabalhos desenvolvidos por Frederick Taylor,  Princípios da Administração Científica (1911), e 
o de Herin Fayol, Administração Industrial e Geral (1916). Esses estudos estavam, 
efetivamente, voltados para a busca de respostas práticas e objetivas aos problemas de 
organização, produtividade e controle do sistema produtivo existente naquele momento. Para 
eles, a eficiência organizacional daria a partir do planejamento e do controle  do sistema 
produtivo, cabendo à Administração a tarefa de coordenar os fatores de produção com vista a 
atingir tal objetivo. Santos et al (2009) afirmaram que “desse momento em diante, ainda que a 
análise administrativa incorporasse ao seu repertório conceitos de cultura, valor e ética, a 
administração nunca perdeu de vista a sua racionalidade instrumental no âmbito das 
organizações.” (p. 926). Isso significa dizer que, mesmo com o surgimento de outras correntes 
do pensamento administrativo, como os comportamentalistas, estruturalistas, sistêmicos,  
contingenciais, entre outras, ainda assim prevalecem os fundamentos da Escola Neoclássica 
da economia, e quando não, é preciso retomar a esta para prosseguir no avanço das 
investigações, como aponta os estudos  Oliver Williamson  e Eleonor Ostram sobre governança 
econômica.  
Pela nossa percepção, fica claro que, qualquer que seja o modelo de gestão da produção 
existente na literatura da Administração (taylorismo, fordismo, toytismo, volvismo etc.), 
encontrar-se-á, na sua forma, conteúdo que remete aos pensadores da Escola Neoclássica da 
Economia. Isso conduz a afirmar que a Administração Política que existe de forma 
sistematizada na literatura atual é, sem dúvida, uma Administração Política de base 
neoclássica, pois a Administração, enquanto ciência, nasce enquadrada nos pressupostos 
teóricos e metodológicos desta corrente de pensamento. Entretanto, entendemos que não se 
pode falar apenas de uma administração política, mas de várias administrações políticas, 
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dentre elas, a neoclássica. Sobre isso, concordamos com a tese  de Caribé (2008), quanto ao 
rumo da Administração Política  ao dizer que: 
Consolidar a Administração Política enquanto disciplina autônoma, é buscar na Economia 
Política todo o saber que dedica a compreender o mundo das organizações e, em especial, ao 
gerenciamento delas. Esse conteúdo fica mais evidente dentro da Economia Política, 
notadamente nas últimas décadas, quando os estudos do micro se tornaram hegemônicos. (p. 
39). 
Da mesma forma concordamos com Santos et al, (2009), quando analisaram o conceito de 
economia política proposta por Walras e afirmaram que: “ o que se atribui como não científico 
da economia, na verdade pertece a um novo campo do conhecimento, ao da administração 
política.” (p. 925).  Com essa afirmativa, o conceito de economia política formulado por Smith e 
contestada por Marx e Walras passa por analogia a pertencer à Administração Política. Porém, 
como delimitar o campo de atuação da Administração Política com a da Economia Política? 
Sobre isso Santos (2004) disse que: 
Para ampliá-lo, devemos pôr a administração política em confronto com a economia política. 
Desse modo, se a economia política, no plano da materialidade humana, responde pelo “que” e 
“por que” fazer, ou seja, pelas possibilidades da produção, circulação e da distribuição de bens 
materias, a administração política tende a responder pelo “como fazer”, ou seja, pela 
concepção do modelo de gestão para se chegar à finalidade. ( p.40). 
Para Santos, esse é o momento em que a economia política caminha junto da administração 
política. Portanto, é o momento em que se compreende, de forma científica, que o processo 
produtivo das relações sociais não se efetiva em termo de resultado ótimo sem uma concepção  
de gestão previamente estabelecida.  Por sua vez, é possível estabelecer uma relação direta 
entre modelo de gestão (projeto de nação) com os resultados adiquiridos (bem-estar social). 
Analisar e interpretar sobre quais fundamentos está pautada a gestão das relações sociais de 
produção, distribuição e consumo de uma dada sociedade é, sem dúvida, o campo de atuação 
da Administração Política.  
Daí é possível falar de Administração Política Clássica, Marxista, Neoclássica, Keynesiana, 
Institucionalista, Regulacionista, Gerencialista, entre tantas. Isso, em parte,  pode ser 
observado em  Santos, no livro Keynes a proposta da administração política para o capitalismo 
(2010), onde ele faz uma releitura da  Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936),  
apontando os equívocos teórico-metodológicos e analítcos desta obra, por parte de alguns 
autores comentaristas, e sistematiza o que seria, então, a Administração Política em Keynes.  
Destacamos também a produção acadêmica de Mauricio Tragtenberg, em especial suas obras 
já citadas neste ensaio. Ele não foi apenas um sociólogo, foi também um dos fundadores 
mundiais dos Estudos Críticos em Administração, hoje um campo prolífero em vários países. 
Sua produção é conduzida por um forte referencial teórico marxista, porém não ortodoxo.   Da 
mesma forma, é possível, através de um estudo mais sistemático, mapear na Revista Brasileira 
de Administração Política alguns artigos que versam sobre outras vertentes da Administração 
Política.      
Não menos importante para compreender a Administração Política, está por fim a Ciência 
Política. A distinção entre elas, do ponto de vista metodológico, não é muito simples de 
entender, pois ambas elaboram saberes experimentais de base intuitiva. Diferente da Filosofia 
Política, cujo pensar é fundamentalmente abstrato, trata-se de raciocínio lógico e rigoroso que 
parte de conhecimentos anteriores e chega a novos saberes, sem passar pela observação dos 
dados concretos, coletados com rigor metodológico, procura a partir das verdades universais, 
tirar conclusões particulares. Ao contrário das ciências sociais, tais como a Política e a 
Administração que não nascem da dedução lógica, mas sim da indução, da observação e da 
experimentação. A Ciência Política descreve sistemas políticos concretos, analisando as suas 
características, comparando-as com as de outros sistemas, conforme relatou Costa (2009).  
De modo geral, trata-se de uma disciplina social autônoma que engloba atividades de 
observação, de análise, de descrição, de comparação, de sistematização e de explicação dos 
fenômenos políticos. Ela busca compreender como os homens fazem a política. Seu objeto é a 
ação humana nas instituições políticas. Etimologicamente, o termo “política ou politikós  deriva 
do adjetivo originado de pólis – tudo que se refere à cidade, o que é urbano, civil, público, 
sociável, social. Semanticamente, podemos usar o termo  “política” como o fazer humano que é 
precedido de um discurso. Discurso esse que pode estar pautado numa base filosófica, 
científica ou até mesmo no senso comum. Mas, do ponto de vista clássico, “política” consiste 
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na arte ou ciência da organização, direção e administração do Estado. Na filosofia aristotélica 
não existe separação entre ética e  política. Ambas são  formas para alcançar a felicidade  
humana. A ética se preocupa com a felicidade individual do homem na pólis  e a política se 
preocupa com a felicidade coletiva da pólis. Sobre isso Aristóteles disse que:  
Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com 
vistas a algum bem, pois todas as ações praticadas com vistas ao que lhes parece um bem; se 
todas as comunidades visam a algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e 
que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos 
os bens; ela se chama cidade e é a comunidade política.” (Política, 1252a).  
O objetivo de Aristóteles com sua Política é investigar as formas de governo e as instituições 
capazes de assegurar uma vida feliz ao cidadão. A Ciência Política deve ser a ética de toda 
uma sociedade, cuja consistência deriva de um propósito moral comum. Ela deve determinar o 
que é o “bem” para a sociedade e qual a estrutura que vai assegurar a melhor maneira de 
alcançá-lo e as ações que melhor contribuirão para esse fim. Todavia, do ponto de vista 
contemporâneo, a Ciência Política possui um objeto mais amplo, visto que os fenômenos 
políticos transcendem o Estado para também abranger outros agrupamentos sociais menos 
complexos como igrejas, partidos políticos, empresas etc. Neste sentido, a Ciência Política é o 
estudo da natureza, dos fenômenos, do exercício, dos objetivos e dos efeitos do poder na 
sociedade, conforme descreveu Friede (2002). Com base nesta definição, podemos 
estabelecer a relação entre Ciência Política e Administração Política. Enquanto a primeira 
estuda a forma como o poder é exercido na sociedade, a segunda estuda como é exercida a 
gestão das relações sociais de produção, distribuição e consumo desta sociedade. Contudo, o 
modelo de gestão (projeto de nação) constitui uma decisão política que remete a uma base 
ideológica, de crenças e valores. Haja vista que todas as idéias políticas são determinadas 
pelas circunstâncias sociais e históricas em que se desenvolveram e pelas ambições políticas a 
que servem. Isto, como já mencionado, pode ser verificado nas diversas fases transitórias da 
humanidade do feudalismo para o capitalismo, do capitalismo comercial para o capitalismo 
industrial, do industrial para o financeiro ou, ainda, do capitalismo para o socialismo. No geral a 
teoria e a prática política estão intrinsecamente relacionadas. Sobre isso Keynes disse que: 
Os homens práticos, que acreditam estar totalmente isentos de qualquer influência intelectual, 
são normalmente os escravos de algum economista morto. Os loucos no poder, que escutam 
vozes, estão apenas destilando o que algum escrevinhador acadêmico produziu há poucos 
anos. ([1936] 1963, p.383). 
Na concepção de Keynes, toda decisão política é regida por uma base teórica, ideológica que 
estabelece metas, que inspira a uma ação. A Ciência Política costuma agrupar as ideologias 
modernas em três categorias: esquerda, centro e direita. As ideologias de esquerda 
caracterizam-se pela simpatia por princípios como liberdade, igualdade, fraternidade, 
cooperação e justiça. As ideologias de direita primam por princípios como autoridade, ordem, 
hierarquia, dever, competição e progresso. Já as ideologias de centro podem absorver 
características tanto da esquerda como da direita, a depender das correlações de forças. Para 
uma melhor visualização apresentamos a seguir o esquema linear das chamadas ideologias 
modernas. 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptação do modelo de Heywood, 2010, p.30 

Figura 01: Esquema Linear das Ideologias Modernas 
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De um modo geral, essas ideologias servem de referencial analítico para os estudos em 
Ciência Política. Elas expressam as principais vertentes do pensamento político do mundo 
moderno e contemporâneo. De alguma forma ou de outra, a conduta política de quem exerce 
algum tipo de poder na sociedade é guiada por crenças, valores, e princípios pertencentes a 
uma destas ideologias. Na nossa prática cotidiana, é comum ouvir expressões do tipo 
“liberdade”, “igualdade”, “justiça”, “direito”, “pluralismo” e tantas outras. Isso significa dizer que 
todos nós pensamos politicamente, tendo ou não consciência disso. Portanto, não seremos 
ingênuos em acreditar que a Administração com suas teorias, pressupostos, técnicas constitui 
em uma ciência desprovida de ideologia. É muito mais lógico compreender que as teorias 
administrativas são produtos das formações socioeconômicas e políticas de um determinado 
contexto histórico, de modo que são extremamente dinâmicas na sua capacidade de adaptar 
às demandas do modelo de acumulação capitalista, do que acreditar no mito da neutralidade. 
Nestes termos, cabe à Administração Política exercer o seu papel enquanto campo disciplinar, 
cuja finalidade constitui em fazer a crítica perante à mainstream da ciência administrativa, 
especialmente no tocante à sua epistemologia e metodologia científica.           
 
 
4.  ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA E O SEU CONTEÚDO  
A Teoria Geral da Administração, ou simplesmente TGA como é conhecida no meio 
acadêmico, enquanto disciplina, deveria discutir as diferentes formas das relações sociais de 
produção, distribuição e consumo e seus efeitos sobre a sociedade. No entanto, limitou-se a 
apenas descrever as práticas e técnicas administrativas sem contextualização socioeconômica 
do seu momento histórico. Preocupou-se mais em relatar o “que” e “como” do que o “porquê” 
do processo administrativo na acumulação do capital. Isso pode ser observado nos livros 
didáticos, que trazem uma linguagem textual de caráter técnico-descritiva, pouco analítica, em 
formato mais mercadológico do que acadêmico. Acrescenta-se, ainda, o fato de não 
contemplar em suas análises o desenvolvimento da área, dedicando-se apenas a uma corrente 
do pensamento administrativo, o funcionalismo. O resultado é uma predominância da corrente 
funcionalista no ensino e na pesquisa da Administração. A consequência disso é uma geração 
de administradores, professores e pesquisadores de orientação funcionalista, com poucos 
acessos aos novos debates e às novas teorias. Sobre isso, Caldas & Fachin (2007) disseram 
que: 
Com isso, muito do que foi incorporado nos anos de 1980 e 1990, em vez de buscar 
atualização nos últimos desenvolvimentos teóricos desse paradigma (funcionalismo), abrigou-
se na ortodoxia estruturalista-sistêmica que dominou o funcionalismo até a década de 1970, em 
especial no contingencialismo. ( p.70).    
Na prática, os livros-texto de “teorias administrativas” que surgiram na época, e ainda 
amplamente adotados no Brasil, praticamente ignoram qualquer desenvolvimento teórico 
posterior ao estruturalismo sistêmico ou, na melhor das hipóteses, ao contingencialismo do final 
da década de 1970, conforme afirmaram Caldas & Fachin (2007). Enquanto um grupo de 
pensadores ficava preso à ortodoxia funcionalista, outros debates e teorias surgiam no 
mainstream dos estudos organizacionais e administrativos, porém em campos como a 
sociologia, a antropologia, a economia, a ecologia, a ciência política e, até mesmo, na filosofia. 
Burrell e Morgan (1979) foram pioneiros no esforço de compreender a natureza da ortodoxia 
nos estudos organizacionais e administrativos. Para perceber os avanços nestas áreas, era 
preciso estabelecer uma relação entre os modos específicos de teorização, pesquisa e as 
visões de mundo que essas refletem. Para os autores, as teorias no campo das ciências 
sociais, em geral, e as teorias no campo dos estudos organizacionais, em particular, deveriam 
ser analisadas em termos de quatro visões de mundo representadas em diferentes conjuntos 
de proposições metateóricas sobre a natureza da ciência, a dimensão subjetiva-objetiva e 
sobre a natureza da sociedade, a dimensão mudança por regulação  ou mudança por via 
radical, conforme representação da figura abaixo. 
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Fonte: Adaptação do Modelo Original de Gareth Morgan, (2007, p. 15) 

Figura 02: Análise Paradigmática dos Estudos Organizacionais 
Com base nesse modelo de análise, os autores mapearam um conjunto de teorias que, até 
então, não eram contempladas nos conteúdos dos cursos de administração. Para surpresa de 
muitos, foi possível perceber que havia vida teórica para além dos estudos de Peter Drucker, 
Hernry Mintzberg, e Michael Porter, representantes legais do pensamento funcionalista 
clássico, diga-se de passagem, todos com forte influência da Escola Neoclássica da economia. 
Embora existam críticas ao trabalho realizado por Burrell e Morgan quanto ao caráter 
excludente dos paradigmas, o mesmo teve seu impacto e  possibilitou o surgimento de novas 
abordagens dentro do campo, a exemplo  dos Estudos Críticos em Administração (ECA), 
representados no Brasil por teóricos como Alberto Guerreiro Ramos, Maurício Trangtemberg, 
Fernando Prestes Motta e Reginaldo Souza Santos.  
Destacamos aqui a contribuição de Reginaldo Souza Santos que, já na década de 1990, 
considerava a Administração Política como um campo de conhecimento e publicava o trabalho 
com o título Administração Política Brasileira na Revista de Administração Pública da Fundação 
Getúlio Vargas. Quase uma década depois, Santos publicava, no mesmo periódico, o artigo 
intitulado ‘Em busca da apreensão de um conceito para administração’, no qual rompia, 
definitivamente, com a base epistemológica dos estudos organizacionais em detrimento da 
retomada dos estudos administrativos, com aprofundamento epistemológico e metodológico na 
gestão enquanto objeto de estudo da administração. Para Santos, existe um universo dentro da 
economia, em especial na economia política, que é muito mais Administração. Para tanto, ele 
revisa três das principais correntes do pensamento econômico contemporâneo – o 
institucionalismo, o regulacionismo e o gerencialismo – e conclui que os conteúdos elaborados 
por essas correntes dissidentes da Economia dizem respeito ao processo gestionário da 
economia capitalista, portanto pertencente ao campo da Administração Política.  
Diante das críticas pontuadas nesta seção, sentimos a necessidade de sugerir, com base nos 
conceitos apresentados e nos conteúdos sistematizados das disciplinas filosofia, economia e 
ciência política, uma proposta de trabalho, com vistas a auxiliar o ensino e a pesquisa no 
campo da Administração Política. Não temos a pretensão de sermos rígidos quanto à forma e 
ao conteúdo que deve trilhar essa disciplina, porém entendemos que seja pertinente 
compreender que a finalidade dela pode ser de desenvolver a crítica perante a mainstream da 
ciência administrativa, especialmente no tocante à sua epistemologia e metodologia científica. 
O argumento principal para isso encontra-se na própria definição de Administração Política 
proposta por Santos, et al, (2009) quando conceituaram como “um campo da ciência 
administrativa que trata da gestão das relações sociais de produção, distribuição e consumo 
em qualquer contexto e momento histórico do processo civilizatório da humanidade.” (p. 927). 
Além da evidência de que as “coisas novas” ensinadas hoje em disciplinas como TGA ainda 
estão referendadas na teoria sistêmica e contingencial, em outras palavras, no funcionalismo 
clássico da Administração.     
Para tanto, mapeamos nas principais universidades brasileiras, os ementários referentes aos 
cursos de filosofia, economia e ciência política, de modo a identificar a contribuição dessas 
para com a Administração Política. A figura a seguir constitui a síntese desse levantamento. 

Subjetivo 
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Sociologia da  Regulação 
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Figura 03: Síntese dos conteúdos trabalhados nas disciplinas filosofia, economia e 
ciência política 

 
Pela análise dos conteúdos acima, é possível perceber que se tratam de campos de 
conhecimento que buscam desenvolver uma reflexão sobre o agir em sociedade. Esse agir em 
sociedade, na filosofia, se expressa no discurso de encontrar os limites e as possibilidades de 
uma sociedade justa e ideal. Para tanto, estabelece relação entre indivíduos, Estado e 
Sociedade, entre economia e política, além de questionar princípios, tais como liberdade, 
justiça, igualdade e direito. Na economia, o agir em sociedade aplica-se nas relações sociais de 
produção, circulação e consumo, cuja questão central consiste em responder qual é o melhor 
sistema econômico para garantir o bem-estar da sociedade. De forma semelhante se apresenta 
na ciência política, cuja questão norteadora é saber qual é a melhor forma de exercer o poder 
nas instituições políticas, com vistas a garantir uma sociedade justa e ideal. Definir qual é o 
melhor modelo de homem, qual o melhor sistema econômico e qual a melhor forma de exercer 
o poder constituem a essência dessas disciplinas. Por analogia, entendemos que cabe à 
Administração Política refletir sobre qual é o melhor modelo de gestão das relações sociais de 
produção, distribuição e consumo para garantir o bem-estar da sociedade. Para tanto, é preciso 
uma reflexão sobre as diversas formas de gestão que existem ou possam existir dentro do 
campo da administração independente do sistema econômico e do momento histórico da 
sociedade humana.  
  
   
 
    
 
 
 

Figura 04:  Proposta de Conteúdo para Administração Política 
 
O argumento principal, que nos leva a propor esses conteúdos como objeto de investigação da 
Administração Política, centra-se na tese defendida por Santos quanto ao objeto de estudo da 
Administração ser a gestão, e não a organização como defendem alguns teóricos do campo da 
sociologia e da psicologia. A gestão, ao nosso olhar, representa uma variável privilegiada e 
fundamental do universo das instituições/organizações, pois é dotada de atributos especiais 
que orientam a concepção e modus operanti de todos os demais elementos constituintes de 
uma organização, portanto merece um lugar de destaque no campo da Administração.  
Desvendar como as diversas correntes do pensamento econômico-administrativo concebem 
seus modelos de gestão deve ser a finalidade maior da Administração Política.  Se tomarmos 
como referência a essência etimológica da expressão administração política, veremos que a 
gestão se manifesta como um ato de conceber, de gestar e de desenvolver as relações sociais 
de produção, distribuição e consumo de uma dada sociedade. No caso da palavra 

Filosofia Política 
1. O estado da natureza: Hobbes, 
Locke, Rousseau, Anarquismo; 2. A 
Justificativa do Estado: o contrato 
social, utilitarismo, principio de 
equidade; 3. Quem deve governar? 
Platão contra a democracia, Rousseau 
e a vontade geral, Democracia 
representativa; 4. O lugar da liberdade: 
a liberdade em Mill, Princípio de 
liberdade, Problemas do liberalismo; 5. 
A distribuição da riqueza: o problema 
da justiça distributiva, Propriedade e 
mercados, Teorias da justiça; 6. 
Individualismo, justiça feminismo.  
 
 
 

Economia Política
1. Sistemas Econômicos; 2. Do 
comunismo primitivo ao 
capitalismo; 3. Pensamento 
Econômico: Antiguidade, Idade 
Média, Mercantilismo, Fisiocratas; 
4. Pensamento Econômico Clássica 
5. Contra-Reforma do Pensamento 
Clássico; 6. Pensamento 
Econômico Marxista; 7. 
Pensamento Neoclássica e a crítica 
à clássica-marxista; 8.  
Pensamento keynesiano e 
monetarista; 9. Pensamento da 
Nova Economia. 

Ciência Política
1. Epistemologia da Ciência 
Política; 2. Principais correntes 
políticas: liberalismo, socialismo, 
corporativismo, fascismo, 
comunismo; 3. Formas de Estado: 
unitário centralizado, unitário 
descentralizado e federativo; 4. 
Formas de Governo: Platão, 
Aristóteles, Maquiavel, 
Montesquieu; 5. Forma de Poder: 
Executivo, Legislativo, judiciário, 
Popular; 6. Regime Político: 
democracia, ditadura; 7. Sistemas 
Econômicos.  
 
 

Administração Política
1.Bases Epistemológicas e Metodológicas da Administração Política; 2. 
Administração Política das Sociedades Primitivas e Feudais; 3. Administração 
Política do Capitalismo Industrial Clássico (Smith a Mill); 4. Administração Política 
Marxista; 5. Administração Política Neoclássico; 6. Administração Política 
Keynesiana; 7. Administração Política  Funcionalista Clássica; 8.  Administração 
Política Interpretativista; 9. Administração Política Crítica e Pós-Modernidade.   
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“administração”, deparamos com o prefixo “ad” elemento que designa tendência, direção, 
aproximação (para), enquanto o núcleo verbal “ministrar” quer dizer conduzir, dar, fornecer. 
Dando-se unidade, temos conduzir para transformar, que neste caso está associado à política 
enquanto polis, no seu sentido restrito que quer dizer cidade, Estado ou tudo que é urbano, 
portanto temos conduzir para transformar a cidade, o Estado, a Nação. Contudo, cabe à 
Administração Política analisar e interpretar as diferentes formas de gestão das relações 
sociais de produção.  
Neste sentido, propomos inicialmente, além de discutir as bases epistemológicas e 
metodológicas do campo, desenvolver uma abordagem retrospectiva dos modelos de gestão 
das relações de produção das sociedades primitivas e feudais, com vistas a correlacionar o 
processo transitório do feudalismo para o capitalismo. Posteriormente o desenvolvimento de 
uma análise interpretativa das principais correntes do pensamento econômico (clássica, 
marxista, neoclássica, keynesiana) e suas propostas de gestão das relações sociais de 
produção. Por fim a análise do que denominamos de mainstream da ciência administrativa com 
ênfase nas correntes funcionalistas (clássica e neoclássica), interpretacionistas e estudos 
críticos e pós-modernidade. Acreditamos assim que, com base em um olhar histórico, analítico, 
interpretativo e reflexível sobre o percurso da sociedade humana, com foco na dimensão das 
relações sociais de produção, teremos condição de compreender melhor qual  a função da 
ciência da administração  no agir em sociedade. 
 
 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste ensaio, verificou-se que o conhecimento científico, na sua versão pós-moderna, 
fundamenta-se em princípios que prezam pela totalidade universal dos saberes, independente 
das suas categorias e especializações. O fazer ciência significa estabelecer diálogos que vão 
da filosofia à estética, do local ao global e do micro ao macro, além de considerar que o 
processo de investigação não se restringe a apenas observar, descrever e explicar – é preciso 
propor. Para tanto, entendemos que a corrente dos Estudos Críticos em Administração se 
posiciona como a principal perspectiva teórica alternativa ao mainstream funcionalista e que a 
proposta da Administração Política coaduna com essa corrente. Porém consegue ampliar ainda 
mais o seu campo de análise ao eleger a gestão como objeto de estudo da Administração, 
possibilitando uma melhor compreensão das relações sociais de produção, distribuição e 
consumo da sociedade. Não temos dúvidas que a Administração Política se constitui num 
avanço significativo para o amadurecimento do campo, bem como na ampliação de seus 
referenciais teóricos e metodológicos.  
O ensino e a pesquisa no campo dos estudos administrativos não podem, em hipótese alguma, 
ficar restritos ao pensamento funcionalista, cujas referências são os pressupostos teóricos da 
Escola Neoclássica da Economia. Essa forma de analisar os fenômenos sociais limita a 
capacidade de compreender melhor o mundo. Estudos mais recentes, dentro do próprio campo 
da Economia, demonstram que nem sempre o homem age de forma racional, nem sempre o 
valor será dado pela sua utilidade marginal, nem tão pouco  a concorrência é a melhor forma 
de garantir o bem-estar da sociedade. É preciso aprender, com isso, que existem outras formas 
de gestão das relações sociais que demandam por uma análise mais sistemática por parte da 
Administração – e os estudos sobre governança econômica de Eleonor Ostrom comprovam 
isso.  
Fica evidenciado que os estudos no campo da Administração Política têm que contemplar as 
diversas formas de gestão das relações sociais, independente do sistema econômico de 
produção ou do seu tempo histórico. Só assim, acreditamos que seja possível desenvolver um 
conhecimento que integra e engloba e não que exclui e fragmenta, evitando, com isso, uma 
visão desatualizada, doutrinária e sem criticidade da Administração. E o conhecimento 
acumulado da filosofia política, da economia política e da ciência política tem muito como 
contribuir para o avanço da Administração Política.  
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RESUMO 
As políticas públicas, desta primeira década do século XXI, apresentam em suas intenções a 
proposta de agir diretamente sobre as desigualdades sociais, pela distribuição direta de 
recursos à população em extrema pobreza. No Brasil, o Sistema único da Assistência Social- 
SUAS (2004), concebe um sistema de seguridade e promoção social descentralizado, 
participativo com base no território e nas famílias.  A meta de territorializar as ações implica 
considerar o local em que as pessoas vivem, quantas são, quem são e o tipo de proteção que 
precisam. O planejamento com base na média do município tem-se revelado pouco efetivo, 
levando à necessidade de informações acerca das condições de vida desmembradas em 
unidades menores que o município (regiões internas, bairros, comunidades). O presente estudo 
tem por objetivo apresentar os dados e discutir o cálculo do Índice de Desenvolvimento Familiar 
– IDF, a partir de uma amostra estratificada por território intra-urbano dentro do universo da 
população pobre de uma cidade de porte médio. As seis dimensões analisadas no IDF referem-
se à Ausência de Vulnerabilidade; Acesso ao Conhecimento; Acesso ao Trabalho; 
Disponibilidade de Recursos; Desenvolvimento Infantil e Condições Habitacionais.  
Palavras-chaves: Pobreza, Vulnerabilidade, índice de desenvolvimento familiar, políticas 
sociais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
O Estado de Bem-Estar social proporcionou estabilização no sistema socioeconômico, via 
melhoria nas condições de vida, acesso aos bens materiais e simbólicos e redução dos 
conflitos trabalhistas e sociais. O contrato em torno da busca da igualdade foi um projeto 
político capaz de reequilibrar as esferas econômicas e sociais. No Brasil tem-se um modelo 
incompleto e tardio, cuja implantação vai ocorrer num período de crise nos países 
desenvolvidos, de adoção de medidas neoliberais e mudança de concepção de Estado 
interventor para o Estado social ativo, com processos de descentralização e territorialização 
das políticas no âmbito local, por meio da ação em Redes. Estas aparecem neste contexto em 
que o Estado é o promotor e, simultaneamente, ator do processo. As Redes Socioassistenciais 
são dispositivos de coordenação da intervenção social entre o Estado, os poderes locais e o 
terceiro setor para o enfrentamento da pobreza e o desenvolvimento social integrado. 
No Brasil, a política social tem sido desenhada para a concertação das ações entre os 
diferentes atores locais e para a otimização dos recursos no território, com base na parceria 
entre Estado e sociedade civil. A criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) ocorreu diante da necessidade de políticas inclusivas e de aglutinação de 
esforços em reação às conseqüências sociais da adoção de medidas neoliberais pelo Estado 
brasileiro. O MDS é responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento social, 
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segurança alimentar e nutricional, assistência social e renda de cidadania no país. A 
Constituição de 1988 estabeleceu o princípio de seguridade social em um tripé formado pela 
assistência social, saúde e previdência social.  
O sistema de proteção social brasileiro foi organizado com base no conceito de seguro, no qual 
cada benefício decorre de contribuição prévia do cidadão. A partir de 1988, adota-se a política 
de proteção de base não contributiva, consubstanciada na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), de 1993. Nos anos 1990 assiste-se à descentralização das políticas sociais e, mais 
recentemente, a criação dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, cujo 
objetivo é aglutinar serviços, programas, projetos e benefícios. Os CRAS constituem-se como 
Unidades Públicas Estatais responsáveis pela oferta de serviços continuados de proteção 
social básica de assistência social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social.  
Diante deste quadro geral, esta pesquisa intenta a compreensão das mutações no papel do 
Estado na sociedade brasileira e dos elementos constitutivos dos processos de intervenção 
pública voltadas para o enfrentamento das desigualdades sociais, com ênfase nas 
desigualdades que conduzem às situações de pobreza e exclusão social. O objetivo geral do 
trabalho é analisar o desenho e os processos das Políticas Sociais de combate à pobreza com 
matricialidade no território e nas famílias, com diversos tipos de arranjos. Especificamente, 
busca-se (i) compreender, a partir da experiência do município de Montes Claros-MG, como se 
concretiza o cruzamento de investimentos sociais e as parcerias na ação territorial; e, (ii) 
efetuar um diagnóstico das situações de pobreza, exclusão, vulnerabilidade e risco 
territorializado para as regiões intra-urbanas e rural do município, assim como o cálculo do 
Índice de Desenvolvimento Familiar para cada um dos territórios e para a média do município. 
A partir de uma amostra estratificada para a cidade de Montes Claros, calculamos o IDF (Índice 
de Desenvolvimento Familiar) para mostrar aspectos que dizem respeito ao sistema 
educacional, mercado de trabalho, distribuição de renda, habitação, saúde e vulnerabilidade 
social. No tocante ao acesso a recursos, discutimos a composição da renda das famílias entre 
rendas do trabalho e das transferências sociais, observando a dependência dos benefícios 
sociais. Procedemos a uma avaliação sobre a capacidade dos Programas de Transferência 
Direta de Renda em reduzir a pobreza e extrema pobreza. O universo pesquisado é constituído 
pelas famílias referenciadas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social em 
fevereiro de 2010, que possuem como característica comum a baixa renda, estando elas em 
situação de pobreza ou de extrema pobreza e recebendo ou não benefícios sociais.   
O texto encontra-se organizado em três seções, sendo a primeira esta introdução; a segunda, o 
referencial teórico; e, a terceira, os resultados da pesquisa empírica. O estudo mostra algumas 
dimensões relacionadas às situações de pobreza e extrema pobreza, desde as questões 
econômicas de renda, dependência das transferências públicas, efeitos dessas transferências 
nas situações que pretende mudar; a posição no mercado de trabalho e outras dimensões das 
condições de vida que fazem parte do Índice de Desenvolvimento Familiar.  
 
 
2 DESIGUALDADES, POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL  
Castel (2006:66) observa que a questão das desigualdades na sociedade industrial se constrói 
inicialmente no quadro de oposição entre classes antagônicas. Na sociedade salarial que se 
efetua na Europa ocidental após o fim da II Guerra mundial  até meados da década de 1970, 
assiste-se a certa dissolução da concepção massificada e unificada das classes sociais e da 
oposição entre elas. Estas transformações não põem em causa a existência de grandes 
categorias socioprofissionais hierarquizadas cuja interdependência constitui a estrutura da 
sociedade salarial. Os conflitos sociais e as desigualdades entre os grupos sociais 
permanecem durante os anos gloriosos”, mas o crescimento sustentado melhorou a situação 
de todos, com aumento da produtividade e do rendimento dos assalariados e permitiu uma 
gestão regulada das desigualdades (Castel, 2006:68). O Estado interveio na negociação 
coletiva como regulador que tenta consolidar compromissos para a manutenção da coesão 
social. 
 
A partir de meados dos anos 1980 a problemática clássica com relação às desigualdades 
agrava-se, e uma nova forma de desigualdade vai chamar a atenção (Castel,2006:69). A 
massificação do desemprego e precarização das relações de trabalho fazem surgir 
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disparidades enormes no interior das categorias socioprofissionais outrora homogêneas. Tal 
diferença (empregado estável / empregado com períodos de inatividade) rompe as 
solidariedades intracategoriais e questiona a pertença coletiva. Diante da competição social, 
alguns dos membros do grupo se retiram e são como que abandonados a si próprios. A 
desigualdade se inscreve no seio de um grupo de iguais. Trata-se de processos de 
individualização, de descoletivização que afetam a organização do trabalho. É cada vez mais o 
próprio indivíduo o responsável pela sua relação com o trabalho, devendo gerir sua trajetória 
profissional num contexto de concorrência exacerbada. 
Para Castel, os indivíduos vivem um destino coletivo, dada que a própria desqualificação social 
é uma dinâmica coletiva. O desemprego, a precariedade, é vivido por indivíduos, e pela 
coletividade que exprime o destino comum de alguns grupos sociais (Castel, 2006:73). Ele 
acredita que uma referência às classes sociais permanece necessária se quisermos levar em 
conta a persistência dos mecanismos de dominação social atuais. A estratificação social 
continua a determinar amplamente o acesso diferencial aos bens, às posições de prestígio e de 
poder. 
Definir pobre em termos de renda é uma evidência e uma tautologia, que não explica as razões 
pelas quais ele/ela é pobre, nem a maneira pela qual se poderia superar a situação, isto é, não 
explica as causas e os efeitos da pobreza e, conseqüentemente, não auxilia a criar políticas 
sociais para minorar a pobreza. Segundo Bajoit (2006:92) os sociólogos “fotografam” a pobreza 
a partir de diferentes pontos de vista e distingue quatro leituras (a) o pobre como marginal; (b) o 
pobre como explorado; (c) o pobre como dependente; e, (d) o pobre é desafiliado. A primeira 
leitura, o pobre como marginal, ele é pobre porque está mal socializado ou socializado numa 
subcultura diferente daquela da maioria das pessoas e não tem sucesso porque é 
estigmatizado (Oscar Lewis, Richard Hoggart, G. Simmel). Na segunda, o pobre é pobre 
porque é explorado pela classe dominante, porque é alienado, pauperizado, excluído pelo 
funcionamento do capitalismo e não pode ter sucesso porque não é protegido e auxiliado (Jean 
Labbens, Vercautaren).  Na terceira, o pobre como dependente, é pobre porque não tem 
autonomia e não tem sucesso, porque não tem capital social suficiente (Kliksberg, Tomassini, 
Putnan). Por último, o pobre é desafiliado, é pobre porque está isolado, atomizado, 
desestimulado e não tem sucesso porque não participa em formas de solidariedade organizada 
(R. Castel, S. Paugam). 
Para Bajoit (2006:93) estas leituras derivam, implícita ou explicitamente, de duas 
representações diferentes do contrato social145 em que a primeira se baseia na idéia de 
igualdade e uma segunda na idéia de eqüidade. A legitimidade da igualdade se funda nas 
necessidades materiais das pessoas. Ter necessidades materiais é a condição que o indivíduo 
precisa preencher para poder se beneficiar legitimamente da ajuda instituída pela coletividade 
e que o Estado tem o papel de administrar, foi a concepção que prevaleceu na sociedade 
industrial, capitalista, socialista ou comunista. No contrato social baseado na idéia de eqüidade, 
a condição que o indivíduo deve preencher para ter acesso legítimo ao acesso instituído é o 
empenho. Ele deve provar não somente que está necessitado e que faz o possível para sair da 
sua condição de pobre; deve mostrar civismo, autonomia, sentido das responsabilidades, 
desejo de ser ator, individual ou coletivamente. Com a mutação tecnológica, política, 
econômica, cultural e social a segunda leitura está a se impor.  
Além do contrato social, outra diferença com relação às quatro leituras da pobreza, refere-se a 
concepções de política social (Bajoit 2006:94). As duas principais tendências nesse sentido são 
de considerar o pobre como responsável pela sua condição; e, a pobreza como produto do 
funcionamento do sistema. Na primeira abordagem, ao pobre compete fazer o necessário, com 
auxílio de pessoal especializado, para resolver seu problema. O funcionamento da sociedade 
não é questionado. É o pobre quem deve integrar-se nos papéis sociais, interiorizar os valores 
e as normas e adquirir os recursos necessários para tornar-se autônomo e não precisar mais 
de ajuda. 

                                                      
 
 
145 Por contrato social o autor entende “idéia que fazemos de uma coletividade a respeito das 
condições que seus membros devem preencher para que seus interesses sejam reconhecidos 
como legítimos e possam, portanto, ser levados em consideração pela solidariedade instituída”. 
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Na segunda abordagem, a pobreza é vista como produto do funcionamento do sistema, em 
que comporta relações de dominação social que geram desigualdades, desemprego, exclusão, 
desafiliação. Como conseqüência, para que o pobre possa vencer sua condição, é necessária 
assistência indefinidamente ou mudanças no funcionamento da sociedade para inserí-lo na 
vida ativa. O sistema não se transforma sozinho, sendo preciso movimento social e / ou 
político. 
Para Bajoit (2006:100) todas as leituras são pertinentes. O pobre é ao mesmo tempo marginal, 
explorado, dependente e desafiliado. O problema, é que leituras tomadas separadamente 
reduzem o pobre a uma única dimensão, revelando parte do que ele é, e escondendo os 
demais aspectos de sua realidade. Ele conclui que seria importante uma leitura mais complexa 
e mais ajustada à realidade da pobreza, tal qual é vivida por aqueles que estão hoje nesta 
condição, de modo a conceber políticas sociais de forma original. 
Segundo Abramovay (2000) os primeiros trabalhos ancorados na perspectiva da 
vulnerabilidade social foram desenvolvidos, motivados pela preocupação de abordar de forma 
mais integral e completa o fenômeno da pobreza e as diversas modalidades de desvantagem 
social. Na América Latina, a abordagem analítica da vulnerabilidade social se torna sistemática 
a partir dos trabalhos de Caroline Moser e seu grupo do Banco Mundial. Em sua pesquisa 
sobre estratégias de redução da pobreza urbana (1998), Moser ressalta a importância dos 
ativos das famílias – não se referindo apenas à renda ou posse de bens materiais, o que do 
ponto de vista da formulação de políticas constituiu uma inovação.  
A vulnerabilidade é um conceito que pede recorrência as diversas unidades de análise - 
indivíduos, domicílios e comunidade, além de recomendar que se identifiquem cenários e 
contextos (Castro e Abramovay, 2002). O conceito de vulnerabilidade ressalta que os eventos 
que vulnerabilizam as pessoas são determinados por aspectos de natureza econômica e por 
outros “fatores como a fragilização dos vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência) ou vinculadas à violência, [...] a 
representação política, dentre outros, também afetam as pessoas” (Almeida, 2006). 
 A vulnerabilidade pode ter uma gradação maior ou menor que predispõe ao risco e as 
proteções têm relação direta para compensar. A renda constitui um elemento da 
vulnerabilidade, junto com outras circunstâncias como idade, sexo, raça/etnia, orientação 
sexual e outras. O recorte da vulnerabilidade não é apenas o da precariedade, como também 
da resiliência, da capacidade de agir.  
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 
O universo pesquisado é constituído pelas famílias referenciadas no Cadastro Único do 
Ministério do Desenvolvimento Social em fevereiro de 2010 no município de Montes Claros, 
que possuem como característica comum a baixa renda, estando elas em situação de pobreza 
ou de extrema pobreza. O universo é composto por 40.384 famílias, sendo potenciais 
recebedoras dos Programas de transferência de renda não contributiva. Utilizamos a amostra 
estratificada que consiste em dividir a população em subgrupos, denominados de “estratos”, tal 
que esses estratos sejam internamente mais homogêneos do que a população toda, com 
respeito às variáveis de estudo. A partir da Relação de pessoas cadastradas no Cadastro 
Único do MDS, incluindo os que recebem e os que não recebem benefícios sociais, embora 
sejam potenciais receptores por se enquadrarem nos critérios de corte adotados, foi 
determinada a quantidade de questionários a serem aplicados para cada território do CRAS. 
No total de famílias cadastradas (40.384) foram entrevistadas (3.216), distribuídas em nove 
territórios intra-urbanos e em um rural.  
Na tentativa de superar o reducionismo que perpassa a equiparação das medidas de 
desenvolvimento social e pobreza com condição monetária, ganha corpo desde a década de 
1990 - com a elaboração do IDH - a elaboração de indicadores sintéticos que levam em conta 
mais dimensões do que a medida de renda. Neste sentido, o IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Familiar – IDF. Na elaboração 
do IDF são examinadas seis dimensões, 26 componentes e 48 indicadores, sendo que o índice 
pode variar de 0 (pior situação) a 1 (melhor situação). Com base no texto do IPEA “O Índice de 
Desenvolvimento da Família (IDF)”, analisamos cada uma das seis dimensões do IDF, a saber: 
Ausência de Vulnerabilidade; Acesso ao Conhecimento; Acesso ao Trabalho; Disponibilidade 
de Recursos; Desenvolvimento Infantil e Condições Habitacionais. O interessante do IDF em 
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relação ao IDH – Indicador Sintético mais difundido - é o fato de que o IDF trabalha com seis 
dimensões de análise, ao invés das três dimensões do IDH, mas, sobretudo que o referido 
índice pode ser desagregado ao nível de cada família. Ao se enfatizar o controle dessas seis 
dimensões entende-se que: “cada uma dessas seis dimensões representa, em parte, o acesso 
aos meios necessários para as famílias satisfazerem suas necessidades e, em outra parte, a 
consecução de fins, isto é, a satisfação efetiva de tais necessidades” (BARROS; CARVALHO; 
FRANCO, 2003, p.08)  
A importância do IDF, para além dos aspectos mencionados, encontra-se no fato de a política 
social brasileira ter matricialidade nas famílias e no território. A matricialidade familiar ou o 
encontro da família com a proteção social estatal significa considerá-la enquanto espaço de 
cuidado, de aportes que precisam ser reforçados por meio de serviços, programas e ações 
planejadas que desencadeie nas famílias um novo comportamento; que reforce suas 
capacidades e habilidades e que não se estabeleça apenas nas suas fraquezas perante aquilo 
que ela deveria ser e não apresenta condições para ser. A Política Nacional de Assistência 
Social assume a centralidade da família como referência para estruturação de suas ações, 
compreendendo esta como um espaço privilegiado de proteção e socialização primária, 
provedora de cuidados aos seus membros, que deve ser cuidada e protegida.  
O território é um instrumento fortalecedor da democratização, que permite o conhecimento 
objetivo das diferenças de acesso, a partir de condições concretas em que se manifestam as 
desigualdades.  Ao considerar a possibilidade da “gestão territorial como instrumento de 
democratização é preciso entender o território como um espaço dinâmico de relações onde 
necessidades e possibilidades se confrontam no cotidiano” (SPOSATI, 2008, p.01). Para um 
projeto de sociedade democrática, conforme aponta Koga (2003, p. 20) “o território é 
considerado como um dos elementos potenciais para uma nova perspectiva redistribuitiva 
possível para orientar políticas públicas”. Essa proposta traz a preocupação com o 
protagonismo dos moradores, com cidadania, dimensão cultural, e particularidades locais.  
A pesquisa foi realizada junto à população pobre do município e aos técnicos da intervenção 
social, nos vários bairros dos territórios delimitados para fins de planejamento, como montra a 
FIG. 1. São nove territórios intra-urbanos e um rural. Em cada um deles existe um Centro de 
Referência da Assistência Social - CRAS, que constitui a porta de entrada para o acesso às 
políticas sociais de caráter não contributivo.  
Em Montes Claros, a regionalização da saúde e da Assistência Social ocorreu em 2005, com 
base na identidade territorial, segundo a percepção dos moradores com o local em que se 
identificavam. Junto a isso, a discussão com outras instituições públicas, como a polícia militar, 
de modo que os limites da regionalização fossem comuns. Os CRAS foram criados com base 
nessa estrutura. A idéia era que cada setor fizesse um diagnóstico da Rede Socioassistencial 
no território de abrangência, de modo a confrontar a oferta dos serviços existentes com a 
demanda das populações, o que resultaria em prestação de serviços interligados. Com isso, se 
esperava criar um sistema que operasse em rede de forma complementar e com base na 
complexidade das situações, no enfrentamento dos problemas sociais, sejam das 
vulnerabilidades que demandam proteção básica; ou dos riscos sociais, que requerem proteção 
especial de média e alta complexidade.  
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Figura 1: Delimitação dos Bairros e Territórios para o planejamento da intervenção 
social. Montes Claros – MG 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada entre Junho e Novembro de 2010. FAPEMIG –   SHA – 
664 –  RODRIGUES,L et al. 
 
No IDF, a dimensão vulnerabilidade é avaliada por sua ausência, considerando seis 
componentes como fecundidade, cuidados com as crianças, adolescentes e jovens, cuidados 
com idosos, dependência econômica; presença da mãe no domicílio, ausência de 
desvantagem física e ausência de desvantagem social. Os dados mostram que, no cômputo 
total da amostra, 57,25% dos domicílios possuem crianças de até 11 anos, 48,88% contam 
com adolescentes de 12 a 17 anos e apenas 10,4% com idosos sendo que 16,7% tinham 
pessoas com deficiência ou doença grave. Em 64,18% das famílias há presença do cônjuge e 
em 90,08% há a presença da mãe no domicílio.  
No que refere ao acesso ao conhecimento, os componentes dessa dimensão são 
analfabetismo, escolaridade e qualificação profissional. Nos domicílios pesquisados havia uma 
proporção elevada de adultos sem escolaridade (16,48%) e de adultos com menos de quatro 
anos de estudo (37,31%). Em 45,99% dos domicílios há algum membro com ensino médio 
completo e em 12,62% com qualificação profissional na área em que atua.  
A dimensão acesso ao trabalho inclui os componentes disponibilidade de trabalho, qualidade 
do posto de trabalho e remuneração. A presença de membros em idade ativa ocupados conta 
positivamente no índice assim como a existência de trabalhadores empregados há mais de seis 
meses no trabalho atual, no setor formal, em atividades não-agrícolas e com rendimentos 
superiores a um salário mínimo. Os dados mostram que 64,7% dos entrevistados estão em 
idade ativa e destes, 53,39% está no mercado de trabalho. Do total de trabalhadores no 
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Mercado de Trabalho, 38,03% encontram-se no mercado formal enquanto 61,97% estão 
ocupados em atividades informais, por conta própria e para terceiros. Com relação aos 
membros das famílias, 65,68% dos chefes estavam trabalhando, e 31,50% dos cônjuges e 
39,63% dos filhos também estavam no mercado de trabalho; cerca de 20% tinha algum parente 
que trabalhava e em 48,15% dos domicílios existia algum agregado no mercado de trabalho. 
Observa-se ainda que em 49% dos domicílios tinha algum membro da família que trabalhava 
há mais de seis meses no mesmo emprego. Cumpre destacar a alta proporção de domicílios 
com nenhum membro que estava há mais de seis mesmos no mesmo emprego (46,21%). Mais 
de 60% dos chefes de família que estavam inseridos no mercado de trabalho no último ano 
trabalhavam na informalidade (sem carteira assinada ou por conta própria). Para os cônjuges, 
esse percentual correspondeu a quase 70%. Dos membros da família, os maiores percentuais 
dos que trabalhavam com carteira assinada foram para as categorias Outro (54,55%) e 
Agregado (45,45%). Entre os membros que trabalham sem carteira assinada, o maior 
percentual foi observado para os filhos (43,96%). De uma forma geral, os dados evelam a 
precariedade das condições de trabalho dos membros das famílias entrevistadas, expressa 
pelo alto percentual de membros trabalhando no setor informal.  
A dimensão disponibilidade de recursos é avaliada segundo a proporção da renda familiar per 
capita e participação das transferências na renda. Quanto maior o número de pessoas em 
situação de extrema pobreza, menor o valor do índice. Quanto maior a capacidade de geração 
de renda, sem dependência das transferências, maior o valor.  A linha de corte entre pobreza e 
extrema pobreza do MDS, determinada por decreto em 2004 e utilizada como referência até a 
presente data do estudo, inclui o intervalo de R$70,00 a R$140,00, sendo a de extrema 
pobreza inferior a R$70 por pessoa/mês. A literatura aponta que qualquer valor será sempre 
arbitrário, dadas as diferenças de necessidades, preferências, preços, grau de monetarização 
da economia, entre outros aspectos. Tendo-se em conta tais limites, a linha pode ser utilizada 
com moderação por se constituir um parâmetro utilizado universalmente nos estudos sobre as 
condições de vida.  
A participação das transferências sociais na renda das famílias é um dado relevante. No Brasil, 
segundo IBGE em 2009, a participação da renda proveniente do trabalho era da ordem de 
76,2%, das aposentadorias e pensões 18,8% e outras fontes 5%. Para as famílias pobres, o 
que diferencia do cômputo total refere à participação das aposentadorias/pensões e de outras 
rendas, com menor participação da renda das aposentadorias (14%) e maior das outras fontes 
(10,7%), incluindo aí as transferências não contributivas. A diferença mais marcante está na 
composição da renda das famílias em extrema pobreza com proporção menor da renda do 
trabalho (66,2%), maior percentagem de outras fontes (28%), e diminuta participação das 
aposentadorias e pensões (5,8%). Para as famílias entrevistadas de Montes Claros, nota-se 
uma maior participação da renda do trabalho na renda total das famílias. Os dados mostram 
que 77,60% da renda das famílias advêm do trabalho e que 21,62% são provenientes das 
transferências sociais.  
O GRAF. 1 mostra o valor mensal das transferências do Programa Bolsa Família. Nota-se que 
37,70% das famílias recebem mensalmente um valor entre R$82,00 a R$122,00. E 
aproximadamente 20,16% recebem um valor de R$45,00 a R$80,00. Menos de 3% recebem 
valores superiores a R$145,00 por mês.  
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Gráfico 1:Valor Recebido pelas Famílias do Programa Bolsa Família, Montes Claros-

MG 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada entre Junho e novembro de 2010.  
  
A TAB. 1 apresenta os dados por território intra-urbano e para o rural acerca da proporção de 
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e as que estão acima da linha de pobreza 
estipulada pelo MDS, sem as transferências e com as transferências sociais. Na primeira parte 
da tabela, nota-se que a proporção pessoas em extrema pobreza é muito elevada antes e 
mesmo após a transferência, isso sem considerar que a linha estipulada já é muito baixa. O 
território do Maracanã foi o que mais reduziu relativamente a extrema pobreza com as 
transferências, em quase 55%. O território Independência foi o que menos reduziu (28,10%), 
ainda assim está um ponto percentual acima da redução média estimada por Medeiros (2007) 
para o Brasil. De modo geral, é significativa a redução da pobreza extrema após as 
transferências sociais, a despeito de continuar ainda em patamar elevado. Parcela significativa 
de pessoas migra da situação de extrema pobreza para a situação de pobreza, após as 
transferências. A segunda parte da tabela (Pobreza) revela uma grande proporção de pobres, 
em todos os territórios do município, antes das transferências sociais. Após o recebimento dos 
benefícios sociais, observou-se uma redução no percentual de pobres, de forma mais 
acentuada nos territórios do Major Prates e Santos Reis (linha MDS) e aumento da situação na 
maior parte dos territórios, devido à migração de pessoas em extrema pobreza para a pobreza. 
Finalmente, a última parte da tabela (Acima da linha de pobreza) mostra que, após as 
transferências, é significativo o número de pessoas que migra da pobreza para a linha acima 
desse patamar, o que poderia constituir o indício de uma possível porta de saída.   
 
Tabela 1: Capacidade das transferências sociais em reduzir as situações de pobreza, por 

território. 
Extrema Pobreza (%) 

 
Linha MDS  - Decreto Bolsa 
Família Linha com base SM de R$510,00 

Pólos 

Porcentage
m antes 
das 
transferênci
as sociais 

Porcentage
m após 
transferênci
as Variação 

Porcentage
m antes
das 
transferênci
as sociais 

Porcentage
m após 
transferênci
as Variação 

CAF 44,66 27,18 -39,13 67,96 49,51 -27,14 
Delfino 27,41 16,24 -40,74 58,38 39,09 -33,04 
Independência  34,38 24,72 -28,10 63,35 48,01 -24,22 
JK/Village  38,14 21,79 -42,86 62,82 43,59 -30,61 
Major Prates 32,62 17,60 -46,05 63,09 39,48 -37,41 
Maracanã 35,77 16,26 -54,55 67,89 48,19 -29,01 
Renascença 44,55 27,72 -37,78 72,28 58,42 -19,18 
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Santos Reis 33,11 17,22 -48,00 58,28 36,75 -36,93 
Vila Oliveira 36,12 19,38 -46,34 67,84 46,70 -31,17 
Rural 62,84 39,89 -36,52 85,25 73,22 -14,10 
Sem informar Território 60,00 46,67 -22,22 86,67 80,00 -7,69 
Total 37,65 22,02 -41,52 65,61 46,98 -28,39 
Pobreza (%) 
 Linha MDS - Decreto Bolsa Família Linha com base SM de R$510,00 

Pólos 

Porcentage
m antes 
das 
transferênci
as sociais  

Porcentage
m após 
transferênci
as   Variação 

Porcentage
m antes
das 
transferênci
as sociais  

Porcentage
m após 
transferênci
as   Variação 

CAF 25,24 28,16 11,57 28,16 41,75 48,26 
Delfino 32,49 36,55 12,50 29,95 42,64 42,37 
Independência  31,53 35,80 13,54 28,98 39,49 36,27 
JK/Village  26,28 27,56 4,87 26,60 40,38 51,80 
Major Prates 33,91 25,75 -24,06 24,46 40,77 66,68 
Maracanã 39,43 38,62 -2,05 28,05 42,57 51,76 
Renascença 30,69 34,65 12,90 19,80 30,69 55,00 
Santos Reis 28,15 24,50 -12,97 29,47 43,38 47,20 
Vila Oliveira 37,89 37,44 -1,19 25,55 41,85 63,80 
Rural 23,50 35,52 51,15 13,66 22,40 63,98 
Sem informar Território 26,67 33,33 24,97 13,33 13,33 0,00 
Total 31,18 32,23 3,37 26,11 39,19 50,10 
Acima da Linha da Pobreza (%) 
 Linha MDS - Decreto Bolsa Família Linha com base SM de R$510,00 

Pólos 

Porcentage
m antes 
das 
transferênci
as sociais  

Porcentage
m após 
transferênci
as   Variação  

Porcentage
m antes
das 
transferênci
as sociais  

Porcentage
m após 
transferênci
as   Variação 

CAF 30,10 44,66 48,39 3,88 8,74 125,00 
Delfino 40,10 47,21 17,72 11,68 18,27 56,52 
Independência  34,09 39,49 15,83 7,67 12,50 62,96 
JK/Village  35,58 50,64 42,34 10,58 16,03 51,52 
Major Prates 33,48 56,65 69,23 12,45 19,74 58,62 
Maracanã 24,80 45,12 81,97 4,07 9,24 127,23 
Renascença 24,75 37,62 52,00 7,92 10,89 37,50 
Santos Reis 38,74 58,28 50,43 12,25 19,87 62,16 
Vila Oliveira 25,99 43,17 66,10 6,61 11,45 73,33 
Rural 13,66 24,59 80,00 1,09 4,37 300,00 
Sem informar Territorio 13,33 20,00 50,00 0,00 6,67 0,00 
Total 31,18 45,75 46,75 8,28 13,83 67,02 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
É importante ressaltar que os resultados apresentados levam em consideração a linha de 
pobreza definida pelo MDS. Caso considerássemos a linha de pobreza baseada no SM, a 
proporção de pessoas pobres e em situação de extrema pobreza seria bem maior enquanto a 
proporção de pessoas acima da linha de pobreza seria bem menor. As transferências sociais, 
além de aliviar as dificuldades financeiras na satisfação das necessidades básicas, 
especialmente alimentação, contribui para dinamizar a economia local, visto que 62% dos 
entrevistados que recebem o benefício informam gastar os recursos no próprio bairro em que 
mora. Apenas 2% informaram gastar em outra cidade.  
Por meio do GRAF. 2 pode-se observar o impacto das transferências sociais na redução da 
pobreza em Montes Claros, segundo as linhas do MDS e com base no valor do salário mínimo 
vigente em 2010. Nota-se efeito positivo na redução da extrema pobreza, 41,52 pontos 
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percentuais pela linha do MDS e 28,39 pontos percentuais pela linha cuja referência é o salário 
mínimo. Observa-se aumento no contingente de pessoas dentro da linha da pobreza, com 
variação positiva. Os dados mostram ainda o poder dos benefícios em tirar uma parcela das 
pessoas da situação de pobreza.  
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Gráfico 2: Efeito das Transferências Sociais  nas situações de Pobreza e Extrema 
Pobreza com base nas Linhas do MDS e do Salário Mínimo 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada entre Junho e novembro de 2010. 
 
Na dimensão desenvolvimento infantil , é avaliada a existência de trabalho precoce, a partir de 
variáveis que consideram o trabalho infantil, o acesso à escola, progresso escolar e 
mortalidade infantil. Nota-se que, embora baixa a proporção, existiam crianças ou adolescentes 
trabalhando (2,05%); constatou-se também a existência de crianças ou adolescentes fora da 
escola (10,67%) e com dois ou mais anos de atraso escolar (5,47%).  
As condições habitacionais são analisadas tendo-se em vista o conceito mais amplo de habitat. 
Os componentes desse sub-índice consideram a propriedade, o déficit habitacional, 
abrigabilidade, acesso a abastecimento de água, a saneamento, coleta de lixo e a energia 
elétrica e a existência de bens de consumo durável no domicílio.  
O IDF (e suas seis dimensões) foi estimado para cada território do CRAS, com base nas 
informações socioeconômicas das famílias de Montes Claros, que fizeram parte da amostra. 
Na TAB. 2 é apresentado o cálculo do IDF para a totalidade das famílias entrevistadas (3.216), 
segundo os respectivos CRAS em que elas estão cadastradas. Na primeira coluna temos o 
valor do indicador sintético para os dez territórios do município, bem como para Montes Claros 
e para Minas Gerais. É possível verificar que, na amostra, todos os territórios apresentaram um 
valor do IDF superior ao do município, sendo a exceção a área rural. Contudo, o indicador teve 
pequenas variações entre os territórios dos CRAS. Verifica-se também que ele quase não 
varia, quando se considera o município e o estado; e que o valor estimado para o município, 
com base na amostra (0,63), está bem próximo do calculado pelo MDS (0,61). Esse resultado 
indica que o perfil socioeconômico das famílias componentes da amostra se aproxima do perfil 
socioeconômico das famílias do município, que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social, cadastradas no Cad-único.  
 

Tabela 2: Índice de Desenvolvimento Familiar - IDF por região de Planejamento da 
Intervenção Social em Montes Claros – MG em 2010 

Região de 
Planejamento 
M.Claros 

IDF Vulne-
rabilidade

Acesso 
ao 
Conheci-
mento

Acesso 
ao 
Trabalho 

Disponibi
lidade de 
Recursos 

Desenvol
-vimento 
Infantil 

Condiçõe
s 
Habitacio
-nais

CAF (Centro) 0,64 0,67 0,50 0,39 0,64 0,97 0,69 
Delfino 0,65 0,66 0,49 0,40 0,72 0,95 0,70 
Independência 0,64 0,64 0,50 0,31 0,66 0,96 0,74 



 
 

1161 
 

JK/Village 0,62 0,66 0,41 0,38 0,64 0,93 0,70 
Major Prates 0,65 0,66 0,44 0,38 0,72 0,97 0,75 
Maracanã 0,66 0,65 0,47 0,37 0,74 0,97 0,73 
Renascença 0,62 0,67 0,45 0,33 0,58 0,97 0,72 
Santos Reis 0,65 0,68 0,46 0,38 0,72 0,94 0,72 
Vila Oliveira 0,63 0,66 0,42 0,35 0,67 0,97 0,70 
Rural 0,54 0,66 0,37 0,19 0,46 0,95 0,60 
Montes Claros 0,63 0,66 0,45 0,35 0,66 0,96 0,71 

Fonte: Cálculos feitos por Rodrigues, L. et al. Pesquisa de Campo realizada entre Junho e 
novembro de 2010. 
 
Uma análise dos subíndices revela, contudo, algumas diferenças significativas entre os 
territórios da área urbana, para algumas dimensões. É possível verificar certa similaridade 
entre os territórios em três dimensões (vulnerabilidade, desenvolvimento infantil e condições 
habitacionais). Porém, diferenças mais expressiva podem ser encontradas entre os territórios 
nas demais dimensões (acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho e disponibilidade de 
recursos). No índice acesso ao conhecimento, os territórios com pior e melhor situação tem 
valores que variam entre 0,41 e 0,50; no índice acesso ao trabalho, esses valores variam entre 
0,31 e 0,40 e; no índice disponibilidade de recursos, a variação é maior, entre 0,58 e 0,74. 
Assim, dos resultados obtidos, nota-se que as dimensões mais críticas são aquelas relativas às 
desigualdades de resultado, nos aspectos de disponibilidade de recursos e acesso ao mercado 
de trabalho, e a dimensão relativa à desigualdade de oportunidade, qual seja o acesso ao 
conhecimento.  
Com base na amostra selecionada, entre os territórios urbanos, o que apresentou o melhor 
nível de desenvolvimento socioeconômico foi o do Maracanã, enquanto o que apresentou o 
pior nível de desenvolvimento foi o do JK/Village. De um lado, o território do JK/Village teve o 
menor valor para o subíndice acesso ao conhecimento, considerado uma dimensão “meio” para 
se chegar ao desenvolvimento. Por outro lado, o território do Maracanã teve o maior valor para 
os subíndices disponibilidade de recursos e desenvolvimento infantil, considerados dimensões 
“fins” do desenvolvimento (Rocha et al, 2006).  
 
Por meio dos princípios da “Semiologia gráfica” do Jacques Bertin, a TAB. 3 constitui uma 
síntese analítica para a descrição dos pontos de convergência e divergência dos problemas 
sociais em sua totalidade nos territórios. O cálculo do IDF permite uma síntese das 
vulnerabilidades sociais; a presente tabela mostra síntese dos principais riscos sociais como 
também déficits de participação. Por meio dos quadrantes assinalados, podem-se perceber, em 
cada um dos territórios intra-urbano e rural do município, os problemas que incidem com maior 
gravidade.  
 

Tabela 3: Semiologia gráfica dos problemas sociais para a ação social territorializada 

CRAS/Problemas Sociais

Ranas
-
cença 

Major 
Prate
s Rural 

Delfin
o 
Magal
hães CAF 

Indep
en-
dênci
a 

Vila 
Olivei
ra 

JK/Vil
lage 

Santo
s Reis

Marac
anã 

Relação de Vizinhança 90,9 87,6 90,2 85,3 85,1 91,7 92,1 93,2 90,1 87,3 
Creches públicas 19,6 23,0 66,8 70,1 37,3 92,0 5,8 53,6 28,2 35,9 
Lazer 49,4 57,2 80,4 67,2 65,0 97,5 46,5 86,1 64,0 79,1 
Transporte Público 29,7 23,2 47,4 26,7 20,0 33,8 79,6 38,9 25,4 31,8 
Acesso às residências 7,2 24,8 23,7 25,7 8,3 33,1 53,9 48,3 21,6 22,3 
Segurança Pública 32,2 51,4 60,2 65,9 39,3 54,8 67,4 57,2 59,3 60,8 
Saneamento Básico 6,5 5,8 9,2 7,1 4,4 6,1 66,5 10,0 17,9 9,3 
Pavimentação das ruas 16,3 40,5 33,4 46,8 26,5 65,4 67,3 76,0 37,1 37,1 
Existência de gangues 8,3 9,0 1,4 8,9 6,5 13,4 5,5 17,9 13,0 16,0 
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Embriaguês/alcoolismo 7,3 11,5 6,7 12,3 5,4 13,1 5,8 13,5 12,4 11,8 
Participação atividades  
artísticas 8,5 16,1 17,5 16,3 9,9 9,9 10,1 16,5 7,3 17,8 
Participação em 
partidos,etc 8,4 10,5 4,7 6,2 6,8 18,3 53,9 13,0 1,8 14,5 
Participação Associação 
Bairro 17,9 20,1 25,2 24,6 14,6 13,0 67,7 32,4 11,0 23,3 
Confiança nos vizinhos 27,9 25,2 44,9 25,7 40,0 35,3 45,6 30,4 24,1 26,0 
Atendimento médico 36,3 47,7 24,9 49,0 48,1 54,2 16,7 56,0 65,2 62,8 
Postos de Saúde 35,6 50,0 26,5 42,7 43,8 65,0 33,8 56,8 70,6 68,7 
Uso de drogas 8,5 11,4 3,2 12,4 5,9 12,4 8,0 12,8 12,9 12,3 
Abuso sexual de mulheres 7,7 10,5 4,6 10,1 4,2 13,8 6,3 10,1 16,3 16,1 
Escola de ensino médio 18,2 11,7 31,4 26,0 21,1 19,4 22,8 20,8 21,3 35,0 
Escola fundamental 14,5 10,8 16,7 19,1 15,1 11,9 14,6 18,4 19,6 25,7 
Homicídios 7,4 10,8 2,4 10,3 5,2 13,6 6,4 13,9 14,3 15,6 
Prostituição infantil 4,2 12,4 4,8 8,0 3,6 12,8 5,8 11,2 17,8 18,8 
Trabalho infantil 5,7 7,0 4,0 7,3 2,7 8,4 8,9 14,8 19,1 21,6 
Abuso sexual de menores 4,4 10,7 3,9 6,1 3,1 13,8 6,6 14,2 15,3 21,4 
Violência doméstica 9,4 11,4 4,9 7,7 3,3 12,6 6,0 13,8 12,9 17,9 

Fonte: Dados da Pesquisa SHA 664/08 
 
Conforme Hair (1998), a análise de cluster, também denominada análise de conglomerados, 
define-se como um conjunto de técnicas estatísticas que tem por objetivo agrupar objetos 
segundo suas características, formando grupos ou conglomerados homogêneos. Os objetos 
em cada conglomerado tendem a ser semelhantes entre si, no entanto diferentes dos demais 
objetos dos outros conglomerados. Os conglomerados obtidos devem possuir tanto uma 
homogeneidade interna (dentro de cada conglomerado), como uma grande heterogeneidade 
externa (entre conglomerados). Dessa maneira, os objetos dentro dos conglomerados estarão 
muito próximos, e os conglomerados distintos estarão afastados. Ao estabelecer quatro 
conglomerados, o resultado foi o agrupamento dos territórios  Renascença, Major Prates, CAF, 
Santos Reis e Maracanã, no grupo 1; no grupo 2, Rural e Delfino Magalhães; no grupo 3, 
Independência e JK/Village; e, no grupo 4 a Vila Oliveira, se distanciando dos demais, com 
problemas relacionados principalmente ao acesso aos equipamentos públicos. Caso considere 
apenas 3 grupos, os grupo 1 e 4 se mantém; e, os grupos 2 e 3 se juntam.  
 
Tabela 4: Análise de cluster: agrupamento dos territórios a partir dos riscos, qualidade e 

oferta dos bens públicos e participação 
 

Territórios 3 Cluster 4 Cluster 
Centro 1 1 
Delfino 2 2 
Independência 2 3 
JK 2 3 
Major Prates 1 1 
Maracanã 1 1 
Renascença 1 1 
Santos Reis 1 1 
Vila Oliveira 3 4 
Rural 2 2 

Fonte: Dados da Pesquisa SHA 664/08 
 
 
CONCLUSÕES 
O enfrentamento das desigualdades sociais continua a ser um dos maiores desafios das 
políticas públicas nesta segunda década do século XXI. Entre as desigualdades, as 
disparidades no acesso a recursos e serviços públicos entre segmentos de alta/baixa renda, 
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expressas nas situações de pobreza e vulnerabilidade social. O sistema capitalista é, por sua 
natureza, gerador de desigualdades. Isto não significa que situações de pobreza e de 
vulnerabilidades não possam ser reduzias ou erradicadas. Nas últimas décadas, houve uma 
melhoria aparente no comportamento de indicadores sociais e econômicos. No entanto, o hiato 
entre ricos/pobres, empregados/desempregados aprofundou e se tornou mais complexo e 
menos visível. O olhar sobre o território permite observar a estratificação social presente nas 
sociedades e como essas desigualdades se manifestam no cotidiano da população, na forma 
de carências multifacetárias e os esforços (ou não) do poder público em redistribuir ativos, 
possibilitar o acesso a serviços e promover as oportunidades e capacidades das pessoas. 
Entre as várias dimensões componentes do índice IDF, o estudo destacou o acesso aos 
recursos e mostrou que mesmo após as transferências, ainda é muito alto o percentual de 
pessoas que permanece na situação de pobreza (86,17%). Ou seja, as transferências sociais 
reduziram em apenas 6,05 pontos percentuais a pobreza. O estudo decompõe os dados em 
pobreza e extrema pobreza e ao fazer isso, revela que as transferências são mais importantes 
do que aparentam por reduzir a intensidade da pobreza. Eles constituem a renda regular das 
famílias para a maior parte das famílias que encontram no mercado informal, com rendimentos 
incertos. No cômputo total, o estudo aponta para o efeito positivo na redução da extrema 
pobreza, 41,52 pontos percentuais pela linha do MDS e 28,39 pontos percentuais pela linha 
com base no salário mínimo de 2010.  Nota-se aumento no contingente de pessoas dentro da  
linha da pobreza, com variação positiva qualquer que seja a linha de corte adotada. Os dados 
mostram ainda o poder dos beneficios em  retirar parcela da população da situação de 
pobreza. As transferências sociais contribuem para dinamizar a economia local dado que 62% 
dos entrevistados que receberam o benefício informaram gastar os recursos no próprio bairro 
em que moram.  
Com a análise das dimensões do IDF, foi possível perceber os tipos de vulnerabilidades em 
que as populações encontram-se submetidas. Adicionalmente, o estudo buscou identificar os 
territórios dos CRAS que necessitam de uma maior intervenção, no sentido de enfrentamento 
de determinadas situações de risco social e fortalecimento dos laços sociais. O risco social 
envolve uma situação mais grave, o rompimento de direitos.  
O estudo verificou ainda a percepção da população no que refere à oferta e qualidade dos 
serviços públicos. Na oferta de bens e equipamentos públicos, nota-se que em nenhum deles 
obteve um nível de satisfação na escala ótimo, superior a 15%. Portanto, o desafio para o 
poder público na melhoria qualitativa dos serviços é enorme, além da ampliação quantitativa. 
A participação na vida social e política é um elemento importante no processo de 
desenvolvimento, na integração social e na formação da identidade dos sujeitos coletivos e 
individuais. As ações coletivas constituem meio de melhorar as condições de vida, acessar 
políticas públicas. O estudo mostrou que é baixa a participação nas reuniões das Associações 
de Bairros, com exceção do Pólo Rural em que 67,71% dos entrevistados afirmam participar, 
justamente onde exige maior esforço devido à dispersão espacial da população. Os motivos da 
não participação são variados, desde a falta de conhecimento e informação a respeito das 
reuniões (30,33%) à falta de interesse (11,06%), entre outros. A participação em atividades 
artísticas e culturais também é pequena. A participação política em sindicatos, partidos, é muito 
baixa nos territórios urbanos e expressiva no Rural. A relação de vizinhança é boa/ótima para 
87%.  Apenas 6% afirmaram não se relacionar ou ser ruim a relação. Com relação ao nível de 
confiança nos vizinhos, 14% afirmam não confiar; 53% confiam em uns, em outros não; e 33% 
afirmam confiar. Chama atenção o fato de a confiança ser mais elevada no território rural em 
relação aos urbanos.  A confiança potencializa os investimentos sociais de natureza diversa. O 
estudo abre caminhos para a compreensão e para a identificação de alguns elementos que 
podem interferir no campo desde o desenho da política social pelo poder legislativo à sua 
implantação prática e gestão das ações pelos técnicos do governo.  
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RESUMO 
A medição da inovação é essencial para as empresas e para os países, uma vez que a 
inovação é fundamental para que haja desenvolvimento económico. No entanto, a inovação, 
sendo um constructo intangível e não quantificável directamente, é de difícil medição. O 
Scoreboard Europeu de Inovação (SEI) foi criado para avaliar o desempenho da inovação nos 
Estados Membros da União Europeia, pedido pelo Conselho Europeu de Lisboa, em 2000, 
sendo publicado anualmente desde essa data. O presente estudo visa contribuir para um 
melhor conhecimento do SEI, uma referência a nível da medição da inovação, não só a nível 
europeu, como também a nível internacional. Em particular, são analisados os vários 
indicadores utilizados pelo SEI, no cálculo do Índice Sumário de Inovação, um dos principais 
indicadores que consta neste scoreboard. Foram, também, apontadas algumas das vantagens 
do SEI, assim como algumas das suas limitações. 
Palavras-chave: Indicadores compostos, Inovação, Medição, Scoreboard Europeu da 
Inovação 
 
 
INTRODUÇÃO  
Em todo o mundo, é notório o interesse, em países de diversos estados de desenvolvimento, a 
captação, o processamento e a análise de informação fiável acerca das características da 
inovação tecnológica [1]. A inovação é um determinante crucial de criação de valor nas 
empresas e no crescimento económico [2, 3], é vista como uma pedra angular da vantagem 
competitiva [4] e é central para o crescimento do produto e da produtividade [5]. Os governos 
nacionais procuram utilizar as políticas públicas para estimular a inovação e dirigi-la em áreas 
percebidas como de interesse nacional [6]. 
Este trabalho foca na medição da inovação, em geral e, em particular, no Scoreboard Europeu 
de Inovação (SEI), um instrumento utilizado desde 2000 pela Comissão Europeia para efectuar 
uma comparação a nível da inovação entre os Estados Membros e outros países. O trabalho 
encontra-se dividido em quatro partes. Na primeira parte é feito um levantamento de algumas 
medidas de inovação utilizadas à escala mundial, focando algumas dificuldades na mediação 
da inovação e na sua evolução. Na segunda parte, analisa-se o SEI, nomeadamente os 
indicadores utilizados e a sua pertinência para a mediação da inovação. De seguida, referem-
se alguns dos benefícios do SEI, assim como algumas das suas limitações. Por último, são 
feitas as conclusões do trabalho. 
 
 
A MEDIÇÃO DA INOVAÇÃO 
A medição da inovação tornou-se uma questão essencial quer para as empresas, quer para os 
Governos [1, 2]. Para os governos, a medição da inovação é importante porque a inovação 
tecnológica é um dos motores para o desenvolvimento económico sustentado [6] e poderão ser 
uma base para a formulação e avaliação das políticas destinadas a fortalecer os sistemas de 
inovação [1, 7, 8]. Por outro lado, a medição da inovação pode ser de grande utilidade para a 
definição de estratégias por parte das empresas que, em número crescente, se interessam por 
dispor de elementos e parâmetros com os quais se possam comparar relativamente à sua 
capacidade de inovar [1]. Apesar de reconhecida a importância da medição da inovação, há 
quem argumente que seja inerentemente impossível, uma vez que a medição implica 
comensurabilidade, ou seja, que exista um nível em que as entidades sejam qualitativamente 
semelhantes para que comparações possam ser feitas em termos qualitativos [9]. Um dos 
problemas imediatos é que a inovação é, por definição, novidade, envolvendo aspectos 
multidimensionais de aprendizagem e conhecimento nas organizações, que são difíceis de 
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medir ou intrinsecamente impossíveis de medir [9]. Os problemas de comensurabilidade não 
são necessariamente impossíveis de resolver, mas um aspecto central que surge de trabalhos 
recentes é a necessidade de distinguir entre aquilo que pode e o que não pode ser medido na 
inovação [9]. Kline e Rosenberg [10] referem, por exemplo, a dificuldade que existe em medir 
os efeitos que uma empresa em rápida expansão tem nos seus fornecedores. Uma empresa 
em forte expansão normalmente gera um aumento da procura noutras indústrias que produzem 
competentes ou matérias-primas para essa empresa. Por consequência, este aumento da 
procura normalmente estimula taxas de alterações tecnológicas mais rápidas nestas indústrias 
[10]. 
As dificuldades surgem também pelo facto de não existir uma definição de inovação 
universalmente aceite [11]. Uma das primeiras definições é dada por Schumpeter [12] que 
defende que a inovação consiste na introdução de novos produtos e processos de produção, 
na abertura de novos mercados, na descoberta de novas matérias-primas e na implementação 
de novas organizações. Umas das críticas à definição proposta por Schumpeter é de que é 
uma definição difusa, mas Schumpeter preocupava-se essencialmente com o desenvolvimento 
económico do que propriamente uma definição precisa de inovação [13]. A definição da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) não difere 
significativamente da de Schumpeter que define a inovação como “a implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 
método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas” [5]. Archibugi et al. entendem a 
inovação como “um longo caminho que inclui a geração de novas ideias, design, 
desenvolvimento, industrialização, comercialização, transmissão e difusão” [8]. Qualquer 
definição de inovação ilustra que a inovação é uma actividade complexa e multidimensional 
que não poderá ser medida directamente ou através de uma simples medida ou indicador.  
Uma das primeiras tentativas na medição da inovação foi conduzida pela OCDE, em meados 
dos anos sessenta, que durante quase duas décadas considerou o investimento em 
Investigação e Desenvolvimento (I&D) como o principal indicador [2]. Neste enquadramento, as 
actividades inovadoras eram identificadas por gastos em I&D [14, 15] e os outputs seriam 
captados pelas patentes [15]. Na década de oitenta, novas teorias de inovação começaram a 
desenvolver-se, considerando a inovação como um processo não linear e enfatizando os 
papéis da envolvente institucional, processos de aprendizagem nas empresas e outros 
aspectos de inovação que não eram captados nas estatísticas tradicionais de gastos em I&D e 
patentes [15]. O processo de inovação começou a ser visto como algo de mais complexo e 
interactivo, o que originou o desenvolvimento de novas medidas e aumentou o número de 
estudos em inovação [2]. Desde 1992, o número de países que realizaram investigação sobre 
inovação cresceu significativamente: países da UE, outros países da OCDE como Canadá, 
Austrália, Nova Zelândia e Japão, e um grande número de economias fora da OCDE, entre as 
quais vários países latino-americanos, Rússia e África do Sul [5]. A OCDE assumiu um papel 
importante para a medição da Inovação, com a criação do Manual de Oslo, com a primeira 
edição em 1990, que constituiu-se como o principalmente documento de referência 
internacional para a recolha e análise de dados relativos às actividades de inovação. 
Actualmente vai na terceira edição, publicada em 2005. Em 1992, a Comissão Europeia, em 
conjunto com a Eurostat e a DG-Enterprise, seguiu os passos da OCDE, com a implementação 
do Inquérito de Inovação Comunitário, que foi uma acção inovadora em muitos aspectos [9]. 
Em primeiro lugar, foi uma tentativa de grande escala na recolha de medidas directas 
internacionais comparáveis de outputs de inovação (em 2002, o inquérito cobriu 140.000 
empresas). Por outro lado, recolheu dados a nível muito desagregado e disponibilizou 
informação desagregada para os analistas [9]. Uma característica importante que consta quer 
no Manual de Oslo, quer no Inquérito de Inovação Comunitário é o facto de estimarem gastos 
em actividades de inovação, para além dos gastos em I&D, uma vez que destes investimentos 
resultam quer activos tangíeis, quer intangíveis [9]. Mais tarde, com a reunião do Conselho 
Europeu, em Março de 2000, em Lisboa, cujo objectivo estratégico era transformar a União 
Europeia na economia mais competitiva e dinâmica, capaz de crescimento económico 
sustentado com mais e melhores empregos e maior coesão social, foram decididas um 
conjunto de medidas para a transição para uma economia e sociedade baseada no 
conhecimento [16]. Era necessário estimular a criação, absorção, difusão e exploração do 
conhecimento e uma das medidas consistia no benchmarking de políticas de I&D dos Estados 
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Membros, através de Scoreboards de Inovação e a criação de uma patente comunitária [16]. 
Foi neste contexto que surgiu o SEI, com a primeira publicação em 2000. 
Tem sido prática comum combinar diversos indicadores para a ciência, tecnologia e inovação, 
para formar um indicador agregado ou composto [17]. A utilização de indicadores compostos 
na medição da capacidade tecnológica tem sido frequente nos últimos anos [8]. Para além da 
Comissão Europeia, agências nacionais, o Banco Mundial e académicos têm desenvolvido 
diversas ferramentas de mediação ao nível macroeconómico [8]. Apesar de existirem vários 
indicadores para medir a inovação, muitos ainda consideram que é necessário melhorá-los [5, 
8]. Normalmente, os indicadores de inovação são indirectos, porque a inovação é intangível ou 
não observável directamente [6]. Alguns exemplos de indicadores agregados de inovação (e 
não apenas da capacidade tecnológica) são o Índice de Inovação de Porter e Stern [18], o 
ArCo [19] e o Índice de Ontário [20]. 
Em 1999, Porter e Stern [18] desenvolveram o Índice de Inovação para avaliar a capacidade 
inovadora de um país, num contexto internacional, utilizando, na maioria, indicadores ligados 
também à I&D, como, por exemplo, pessoal empregado em I&D, gastos com a I&D, 
percentagem de I&D financiado por investimento provado e percentagem de I&D desenvolvido 
pelas Universidades. Foram, ainda, considerados outros indicadores tais como percentagem do 
PIB gasto na educação secundária e pós secundária, PIB per capita e a força existente na 
protecção da propriedade intelectual. Neste estudo, foi calculado o Índice de Inovação para 17 
países pertencentes à OCDE, para o período entre 1973 a 1993, existindo, assim, uma 
comparação entre esses países.  
Também Archibugi e Coco [19] desenvolveram o indicador ArCo para comparar as 
capacidades tecnológicas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. As 
capacidades tecnológicas de um país são compostas por uma variedade de fontes de 
conhecimento e inovação. O ArCo inclui vários indicadores, tais como patentes, artigos 
científicos, taxa de penetração de Internet e telefone, número médio de anos de escolaridade, 
taxa de alfabetização e matrículas no ensino superior nas áreas de ciência e engenharia [19]. 
Uma das preocupações destes autores foi incluir o maior número de países, tendo considerado 
um total de 162. De facto, os autores referem que se tivessem considerado apenas os 30 
países mais desenvolvidos, teriam utilizado uma metodologia diferente, assim como outros 
indicadores, já que para estes países existem estatísticas mais sofisticadas a nível das 
actividades tecnológicas. Apesar de existirem diferenças significativas entre os países, 
Archibugi e Coco [19] consideram que podem ser comparados e que o indicador por eles 
desenvolvido poderá dar uma melhor compreensão dessas diferenças. Portugal apresentou um 
valor de 0,45, em 1999-2000, subindo do 53.º lugar para o 35.º, com uma taxa de crescimento 
de 30% [19].  
Outro índice criado para medir a inovação, foi o Índice de Inovação de Ontário [20], cujo 
objectivo era comparar a jurisdição de Ontário com outras jurisdições canadianas, norte-
americanas e com a Suécia, para saber o estado actual de Ontário e como poderia melhorar. 
Este Índice recorre a 30 indicadores para medir a inovação, dos quais alguns são os mesmos 
que os utilizados pelos Índice de Inovação de Porter e Stern (e.g. PIB per capita) e outros 
iguais aos utilizados pelo Indicador ArCo (e.g. número de patentes, artigos científicos, 
licenciados nas áreas de ciência e engenharia). Existem, no entanto, alguns que não são 
considerados por estes autores, como por exemplo, o salário médio por trabalhador, 
investimentos em maquinaria e equipamentos, novas empresas, exportações de alta 
tecnologia, diversidade cultural, taxa de criminalidade e a qualidade do ar. No anexo I, poderão 
ser consultados os indicadores utilizados nestes três índices de inovação. 
 
 
OS INDICADORES UTILIZADOS NO SCOREBOARD EUROPEU DE INOVAÇÃO  
O SEI fornece uma avaliação do desempenho em inovação nos 27 Estados Membros da União 
Europeia, pedido pelo Conselho Europeu de Lisboa, em 2000, e versões completas têm sido 
publicadas desde 2001, estando já na sua 9.ª edição [21]. O SEI compara, assim, os países a 
nível da inovação, não comparando as empresas, utilizando, para o efeito, um indicador 
composto de inovação, o Índice Sumário da Inovação. Um indicador composto agrega 
diferentes tipos de indicadores em constructos mais simples com o objectivo de resumir um 
fenómeno multi-dimensional complexo [6]. Os indicadores compostos têm sido utilizados com 
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sucesso quer a nível nacional, quer a nível internacional em diferentes áreas onde é necessário 
resumir fenómenos multidimensionais complexos [16]. 
O SEI tem sofrido várias alterações, desde o primeiro em 2000, a vários níveis, nomeadamente 
quanto às dimensões e indicadores utilizados. Na primeira versão do SEI, em 2000, apenas 
existiam quatro dimensões: Recursos Humanos, Criação de Novos Conhecimentos, 
Transmissão e Aplicação de Novos Conhecimentos e a dimensão Inovações Financeiras, de 
Marketing e em outputs [22], cobrindo 17 países e utilizando 16 indicadores [23]. Actualmente 
são considerados 37 países e utilizados 29 indicadores [23], o que claramente demonstra a 
evolução que o SEI tem tido. 
As alterações nos indicadores utilizados nos diferentes SEI reflectem as alterações existentes 
na compreensão do processo de inovação [24]. Por exemplo, o modelo recente de Open 
Innovation emergiu, salientando que as empresas não podem depender somente na sua 
investigação, mas também combinar as suas ideias e investigação com investigação externa, 
através da compra de licenças e outros conhecimentos externos ou através da colaboração 
com outras empresas para conjuntamente criarem novos produtos ou processos [24]. Novos 
entendimentos sobre a inovação implicam também novas formas de a medir. Por outro lado, 
dado o crescimento dos serviços, a inovação nos serviços é cada vez mais importante e difere 
da inovação nas empresas industriais, por exemplo, através da maior inovação organizacional 
e marketing [24], o que obriga a ajustamentos nos indicadores utilizados para medir a inovação. 
Desde a sua introdução, em 2000, que o SEI tem sido considerado como uma ferramenta 
relevante para o benchmarking da inovação, mas também tem sido criticada por não incluir 
todas as dimensões relevantes do processo de inovação, por utilizar indicadores inapropriados, 
por não considerar as diferenças estruturais entre os países e pela metodologia de sumarizar a 
inovação dos países com a utilização de indicadores compostos [24].Deste modo, Hollanders e 
Cruysen [24] apresentaram uma lista revista das dimensões e indicadores a serem incluídos no 
SEI de 2008, 2009 e 2010, que teve em consideração as discussões tidas no workshop 
"Improving the European Innovation Scoreboard methodology", com mais de 40 stakeholders 
que discutiram em detalhe os desafios na medição do desempenho da inovação. Assim, desde 
2008 que a metodologia tem sido revista e, actualmente, existem 7 dimensões agrupadas por 3 
categorias: facilitadores, as actividades das empresas e outputs. Estas 7 dimensões e os 
indicadores utilizados na sua medição poderão ser visualizados no Quadro 1.  
 

Quadro 1 – Dimensões e Indicadores do Desempenho da Inovação 
 Dimensões  

Facilitadores 

Recursos 
Humanos 
 

- Licenciados, entre 20-29 anos, em Engenharia e Ciência e em 
Ciências Sociais e Humanidades  
- Doutorados, entre 25-34 anos, em Engenharia e Ciência e em 
Ciências Sociais e Humanidades  
 - População entre 25-64 anos, com ensino pós secundário 
 - Participação em aprendizagem ao longo da vida entre 25-64 anos 
 - Nível de frequência no ensino secundário dos jovens 

Financiamentos e 
Apoios 

 - Despesas públicas em I&D (em % do PIB) 
 - Capital de risco (em % do PIB) 
 - Crédito privado (relativo ao PIB) 
 - Acesso à Internet das empresas (% de empresas) 

Actividades 
das 
Empresas 

Investimentos 
realizados pela 
empresa 

- Despesas da empresa em I&D (em % do PIB) 
- Gastos em TI (em % do PIB) 
- Outros gastos em Inovação (% do Volume de Negócios) 

Ligações e 
Empreendedorismo 
 

- PME’s que inovam internamente (% de PME’s) 
- PME’s inovadores que colaboram com outras (% de PME’s) 
 - Renovação Empresarial (% de PME’S) 
 - Co-publicações públicas e privadas 

Direitos de 
Propriedade 
Intelectual 

 - Patentes do Instituto Europeu de Patentes 
 - Marcas Registadas da Comunidade 
 - Designs da Comunidade 
 - Balança tecnológica de pagamentos (% do PIB) 

Outputs Inovadores  - PME’s que introduzem inovações de produtos ou processos (% de 
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 PME’s) 
 - PME’s que introduzem inovações de organizacionais ou de 
Marketing (% de PME’s) 
 - Inovadores da eficiência de recursos 

Efeitos 
Económicos 

 - Empregabilidade em empresas de média e alta tecnologia (% da 
força de trabalho) 
 - Empregabilidade em serviços de conhecimento intensivo (% da 
força de trabalho) 
 - Exportações das empresas de média e alta tecnologia (% total 
exportações) 
 - Exportações dos serviços de conhecimento intensivo (% total 
exportações) 
 - Vendas em novos mercados (% do Volume de Negócios) 
 - Vendas a novas empresas (% do Volume de Negócios) 

Fonte: Scoreboard Europeu de Inovação 2009 
 
O primeiro grupo de indicadores, os Facilitadores, procura capturar os principais 
impulsionadores da inovação que são externos à empresa. Dentro deste grupo, existem duas 
dimensões: Recursos Humanos e Financiamentos e Apoios. Os recursos humanos são 
determinantes para haver inovação, uma vez que as capacidades tecnológicas estão 
fortemente associadas às capacidades humanas [19] e a qualidade dos recursos humanos é 
fundamental na criação e difusão do conhecimento pela economia [22]. As infra-estruturas 
tecnológicas, medidas, por exemplo, através da Internet, telefone e electricidade, pouco valor 
têm se não forem utilizadas por pessoas com experiência [19]. A importância dos recursos 
humanos é também reconhecida em outras medidas de inovação (e.g. indicador ArCo de 
Archibugi e Coco; índice de Inovação de Porter e Stern; índice de inovação de Ontário de 
Crane et al.). Alguns dos indicadores utilizados, no SEI, nesta dimensão, têm a ver com os 
licenciados e doutorados nas áreas de Engenharia e Ciência e em Ciências Sociais e 
Humanidades. A falta de trabalhadores com formação na área da engenharia é uma das 
maiores barreiras à inovação [20]. Por outro lado, uma oferta suficiente de licenciados em 
ciência, engenharia e gestão incentiva as capacidades inovadores da economia [20]. O 
indicador População entre 25-64 anos, com ensino pós secundário é um indicador geral da 
oferta das capacidades avançadas, não se limitando apenas às áreas da Ciência e 
Tecnológica, uma vez que a adopção da inovação em várias áreas, nomeadamente na área de 
serviços, depende de um maior leque de capacidades [25]. As comparações internacionais de 
níveis de escolaridade são, no entanto, particularmente difíceis devido às grandes 
discrepâncias nos sistemas de educação, devendo-se interpretar as diferenças entres os 
países com precaução [25]. O indicador Participação em aprendizagem ao longo da vida entre 
25-64 anos justifica-se pelo facto de uma das características centrais de uma economia de 
conhecimento ser a inovação e desenvolvimento tecnológico contínuo. Nestas condições, os 
indivíduos necessitam de aprender continuamente novas ideias e capacidades, que poderão 
ser aplicadas a novas tarefas com benefícios sociais e económicos [25]. 
A dimensão Financiamentos e Apoios, dento do grupo dos Facilitadores, procura medir a 
disponibilidade de financiamentos para projectos de inovação e o apoio do governo nas 
actividades de Inovação [26]. Uma das preocupações dos políticos em anos recentes é avaliar 
os efeitos do financiamento público em I&D e inovação [7]. Para além de financiar o ensino 
básico e superior, a investigação financiada pelo governo é essencial, uma vez que fornece 
outros outputs de importância directa à inovação privada, nomeadamente pessoal qualificado 
na área da investigação e novos instrumentos e protótipos [25]. Por isso, é importante 
considerar na medição da Inovação, o investimento público realizado com I&D. 
Um ambiente conducente à inovação encoraja correr riscos, particularmente sob a forma de 
capital de risco [20], outro indicador considerado na dimensão Financiamentos e Apoios. 
Investimentos em novas empresas são um indicador importante da capacidade da economia 
em comercializar novas ideias e criar novas empresas, sendo que as economias com elevados 
investimentos deste tipo têm uma maior probabilidade de serem uma economia inovadora [20]. 
Outro indicador considerado nesta dimensão é o Acesso à Banda Larga por parte das 
empresas. A Internet é uma infra-estrutura vital não só para fins empresariais, como também 
para ter acesso ao conhecimento [19]. 
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Os indicadores do grupo Actividades das Empresas procuram capturar os esforços de inovação 
que as próprias empresas realizam, tais como os investimentos realizados para gerar inovação 
e os esforços de colaboração com empresas inovadoras.  
As despesas em I&D representam um input crítico no sistema de inovação [20]. Este 
investimento é considerado a nível público, no grupo anterior, sendo considerado no grupo das 
Actividades das Empresas os gastos privados, ou seja, as despesas em I&D realizadas pelas 
empresas. O indicador Gastos da Empresa em I&D procura, assim, captar a criação formal de 
novo conhecimento nas empresas [25]. A consideração dos gastos em I&D apresenta a 
vantagem de existir um bom nível de harmonização entre os países [9]. 
Smith [9] salienta a importância de se considerem outros gastos para além de I&D nos 
indicadores utilizados para medir a inovação. Deste modo, também os investimentos realizados 
pelas empresas em TI e em outros gastos de inovação são considerados no SEI, uma vez que 
são actividades relevantes para a existência de Inovação.  
Ainda no segundo grupo de indicadores, são considerados indicadores de ligações existentes e 
empreendedorismo. Uma das formas que as empresas têm de melhorar o seu nível de 
produtividade e desempenho inovador é através da aquisição e incorporação de novas 
tecnologias e processos desenvolvidos por outros [20]. Por outro lado, devem colaborar com 
universidades, instituições de investigação, fornecedores, clientes e até com concorrentes [20]. 
No indicador Co-publicações públicas e privadas são consideradas as publicações na base de 
dados da Web of Science. Archibugi e Coco [19] consideram a literatura científica outra fonte 
importante de conhecimento, representando o conhecimento gerado no sector público, 
nomeadamente nas universidades e centros de investigação, mas também gerado no sector 
privado. 
A última dimensão do grupo de Actividades das Empresas é Direitos de Propriedade 
Intelectual, constituído por quatro indicadores, designadamente, Patentes do Instituto Europeu 
de Patentes, Marcas Registadas da Comunidade, Designs da Comunidade e Fluxos 
tecnológicos da balança de pagamentos. A concessão de patentes é uma das medidas chave 
de um programa de I&D bem sucedido, servindo como um meio de difusão de informação em 
relação e novos produtos e processos [20] e servem de medida às inovações tecnológicas 
geradas para fins comerciais [19]. As patentes são, assim, um indicador importante do nível da 
actividade inovadora de uma economia [20]. Apesar de reconhecer estas vantagens na 
utilização de patentes, Smith [9] alerta para algumas das suas desvantagens, nomeadamente o 
facto de uma patente ser um indicador de invenção e não de inovação, ou seja, assinalam a 
existência de uma nova técnica, mas não de uma inovação comercial. Por outro lado, muitas 
patentes são relativas a invenções com pouca significância tecnológica ou económica. Outro 
indicador utilizado nesta dimensão é Marcas Registas. O estudo de Mendonça, Pereira e 
Godinho [27] sugere que a análise de marcas registadas pode contribuir para a captação de 
aspectos relevantes ao fenómeno de inovação.  
O terceiro e último grupo, Outputs, mede os outputs das actividades das empresas, tais como 
os efeitos na empregabilidade, vendas e exportações devido às actividades inovadoras. Para 
as empresas terem sucesso numa economia baseada no conhecimento, devem ser capazes de 
gerar e utilizar o conhecimento para desenvolverem produtos e serviços significativamente 
melhorados [20], que poderá ser considerado através dos indicadores pertencentes à 
dimensão Inovadores. Quanto à dimensão Efeitos Económicos, são considerados indicadores a 
nível da empregabilidade, exportações e vendas. Crane et al. [20] consideram que a 
empregabilidade em sectores da economia de alta tecnologia é uma medida do desempenho 
do sistema de inovação. Fraas [25] considera que este indicador representa a percentagem da 
economia industrial que é baseada na inovação contínua, através de actividades inventivas e 
criativas. Também a empregabilidade em serviços de conhecimento intensivo são cruciais, uma 
vez que fornecem actividades inovadoras de outras empresas, o que poderá aumentar a 
produtividade em toda a economia e sustentar a difusão de inovações, particularmente aquelas 
baseadas nas tecnologias de informação e comunicação [25]. As exportações de alta 
tecnologia são consideradas importantes na capacidade de um país em inovar e manter a sua 
vantagem tecnológica nos mercados internacionais [20]. 
Para além de todos estes indicadores considerados no SEI, Hollanders [23] considera que 
existem outros factores socioeconómicos que influenciam a inovação, tais como o papel do 
governo, os mercados, factores sociais e a procura e aceitação de inovação, mas que não são 
considerados no SEI. 
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O SEI de 2009 inclui indicadores de inovação e análise de tendências para os 27 Estados 
membros da União Europeia, assim como para a Croácia, a Sérvia, a Turquia, a Islândia, a 
Noruega e a Suíça [21]. 
Os indicadores são obtidos através de fontes secundárias de informação, sendo a maioria 
obtida através da Eurostat e, na elaboração do SEI de 2009, foram utilizados dados dos anos 
de 2006, 2007 e 2008, não captando, assim, as alterações mais recentes no desempenho da 
inovação [21]. Hollanders [23] salienta a importância da escolha dos indicadores a incluir nos 
scoreboards, uma vez que devem advir de fontes estatísticas fiáveis e devem ser relevantes 
para as políticas de médio e longo prazo. 
Com base nestes indicadores é calculado o Índice Sumário de Inovação, para cada país da 
União Europeia, utilizando a metodologia utilizada para calcular indicadores compostos. Com 
base nos valores obtidos para cada país, os países são classificados num dos quatro grupos 
seguintes: 
 - Líderes da Inovação – São países que têm um índice de inovação bastante acima da média 
dos 27 países da União Europeia. Dentro deste grupo, no SEI de 2009, encontramos a 
Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha, a Suécia, a Suíça e o Reino Unido. Já em 2006, eram 
estes os países que constavam neste grupo [28]. 
 - Seguidores da Inovação – Neste grupo estão os países com um índice de inovação abaixo 
dos líderes de inovação, mas próximo ou acima da média dos 27 países incluídos no estudo. A 
Áustria, a Bélgica, Chipre, a Estónia, a França, a Islândia, a Irlanda, o Luxemburgo, a Holanda 
e a Eslovénia eram os países neste grupo no SEI de 2009. 
- Inovadores Moderados – No SEI de 2009 Portugal figura neste grupo, juntamente com a 
República Checa, a Grécia, a Hungria, a Itália, a Lituânia, a Malta, a Noruega, a Polónia, a 
Espanha e a Eslováquia. São países com um índice de inovação abaixo da média. 
 - Países a recuperar – São países com um desempenho de inovação muito abaixo da média, 
mas que têm vindo a recuperar. É o caso da Bulgária, Croácia, Letónia, a Roménia, a Sérvia e 
a Turquia. 
Para além de calcular o Índice Sumário de Inovação para cada um dos países, o SEI apresenta 
o crescimento do desempenho da inovação para os 27 países, para um período de 5 anos. No 
SEI de 2009, pode-se constatar que todos os países têm verificado um crescimento, tendo sido 
a Roménia, um país a recuperar, com a taxa mais elevada, acima dos 8%. Note-se que todos 
os países do grupo de países a recuperar apresentam taxas de crescimento de inovação acima 
da média dos 27 países. De facto, este grupo é o que apresenta a taxa de crescimento mais 
elevada dos quatro grupos, com 5,5%, enquanto os líderes de inovação apresentam as taxas 
de crescimento mais baixas, com uma média de 1,5% [21]. 
Outro ponto que consta no SEI é o desempenho de cada país para cada uma das 7 
dimensões, assim como as taxas de crescimento, para cada uma destas dimensões. Verifica-
se que os líderes de inovação obtêm as pontuações mais elevadas para todas as dimensões, 
sendo de destacar as pontuações mais elevadas nas dimensões de recursos humanos, 
investimentos realizados pelas empresas e financiamentos e apoios. Em relação às taxas de 
crescimento das dimensões, verifica-se que são os países a recuperar que têm valores mais 
elevados [21]. 
O SEI faz, ainda, uma avaliação global do desempenho dos 27 Estados Membros, quanto à 
inovação, calculando a média dos 27 países para cada uma das sete dimensões e para cada 
um dos 29 indicadores utilizados para calcular o Índice Sumário de Inovação. No SEI de 2009, 
esses valores foram, posteriormente, comparados com os valores de 2005, com o cálculo das 
taxas de crescimento para cada indicador, sendo realçados os pontos fortes e os pontos fracos 
da União Europeia. Assim, por exemplo, em 2009, os pontos fortes dos 27 Estados Membros 
eram a educação dos jovens, despesas públicas em I&D, exportações de média e alta 
tecnologia e vendas em novos mercados [21]. 
O SEI de 2009 inclui, ainda, uma análise separada do desempenho dos 27 estados membros 
comparado com os Estados Unidos da América (EUA) e o Japão, baseados num conjunto de 
indicadores considerados comparáveis, ou seja, são utilizados 19 indicadores para comparar 
os países da União Europeia com os EUA e o Japão, dos quais catorze é que fazem parte do 
Índice Sumário de Inovação [21]. Esta análise demonstrou, em 2009, que tem havido uma 
melhoria contínua do desempenho dos 27 Estados Membros, relativamente aos EUA, e uma 
diferença estável do desempenho relativamente ao Japão [21]. 
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Também é realizada uma comparação entre os 27 Estados Membros com o Brasil, Rússia, 
Índia e a China e, à semelhança do que acontece com a comparação entre os 27 países e os 
EUA e o Japão, são utilizados um conjunto de indicadores diferentes dos utilizados para o 
cálculo do Índice Sumário de Inovação. Neste caso, são utilizados 12 indicadores [21] para os 
quais existem dados disponíveis para todos os países. Em 2009, verificou-se que o 
desempenho global da União Europeia quanto à inovação foi melhor que cada um destes 
quatro países considerados isoladamente [21]. 
 
 
BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES DO SCOREBOARD EUROPEU DE INOVAÇÃO 
O Scoreboard Europeu da Inovação recorre a um indicador composto (o Índice Sumário de 
Inovação) para medir a Inovação nos diferentes países. Os indicadores compostos têm a 
vantagem de serem mais fáceis de interpretar do que vários indicadores em separado, facilitam 
o ranking dos países, atraem o interesse público por permitirem comparar o desempenho entre 
os países e o seu progresso ao longo do tempo [29] e têm provado ser úteis na comparação 
entre países em exercícios de benchmarking [30].  
Hollanders [23] considera que uma das maiores contribuições do SEI foi suscitar um maior 
interesse, por parte dos políticos, na área da inovação. De facto, Hollanders considera que este 
interesse poderá contribuir para um maior consenso entre governos, instituições públicas e 
empresas privadas, na introdução de políticas para melhorar a inovação nas empresas. Por 
outro lado, os scoreboards de inovação podem servir de alerta para potenciais problemas a 
nível nacional e, por serem realizados anualmente, utilizando a mesma metodologia, permitem 
registar os pontos fortes e os fracos ao longo do tempo [23]. No entanto, a construção de 
indicadores compostos ou agregados envolve etapas onde é necessário fazer escolhas quanto 
à selecção dos indicadores, a escolha do modelo, os pesos dos diferentes indicadores, como 
tratar os missing values, entre outras decisões, que deverão ser transparentes e baseadas em 
princípios estatísticos sérios [29]. No estudo efectuado por Grupp e Mogee [6] para testar a 
robustez do SEI, os autores concluiriam que existia muita margem de manipulação, através da 
selecção, os pesos atribuídos e da agregação dos indicadores.  
Por ser um indicador agregado, o SEI não explica o inerente processo complexo de produção e 
distribuição do conhecimento [8]. Esta limitação poderá ser, em parte, colmatada pela sugestão 
de Saltelli et al. [29] que defendem que os indicadores compostos devem ser utilizados em 
combinação com sub-indicadores para retirar conclusões políticas sofisticadas. Também 
Radosevic [14] defende que os indicadores de inovação devem ser combinados com 
indicadores económicos e outros de ciência e tecnologia. 
Outra limitação que é apontada ao SEI é o facto da unidade de análise ser o país [8]. De facto, 
os países são compostos por diferentes áreas e regiões que não são homogéneas, quer a nível 
de empregabilidade, quer a nível das capacidades tecnológicas [8]. Como o nível regional é 
importante para o desenvolvimento económico e para a formulação e implementação de 
políticas de inovação, é importante dispor de indicadores que comparem o desempenho da 
inovação ao nível regional [21]. A este respeito, note-se que a Comissão Europeia publicou o 
Scoreboard Regional de Inovação, em 2006 e em 2009, que compara o desempenho entre as 
regiões NUTS 2 da União Europeia e da Noruega [31], utilizando dezasseis dos indicadores 
utilizados pelo SEI. Deste modo, esta limitação apontada por Archibugi poderá ser minimizada 
se complementarmos a análise do SEI com a análise do Scoreboard Regional de Inovação. A 
única limitação, neste caso, é o facto do Scoreboard Regional não contemplar os 29 
indicadores do SEI e de não ser publicado anualmente. 
O SEI não considera outros factores socioeconómicos que influenciam a inovação, tais como o 
papel do governo, os mercados, factores sociais e a procura e aceitação de inovação [23]. Por 
outro lado, devido ao atraso existente na disponibilização de dados, o SEI não capta as mais 
recentes alterações do desempenho da inovação, nem o impacto de políticas mais recentes 
[23]. 
Finalmente, Archibugi et al. [8] realçam que normalmente verificam-se correlações entre os 
diferentes indicadores utilizados no desenvolvimento de indicadores compósitos. Por exemplo, 
países com uma elevada percentagem de licenciados normalmente têm uma elevada 
percentagem de publicações científicas, patentes, etc. Estes autores defendem que para 
capturar as diferenças entre os países devem comparar-se grupos de países mais 
homogéneos. 
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CONCLUSÕES 
Medir a Inovação é uma tarefa complexa, uma vez que a Inovação é um constructo 
multidimensional, existindo vários aspectos que deverão ser considerados para medir 
adequadamente a inovação. Uma das maiores dificuldades é o facto de existirem aspectos 
inerentes à inovação que não são possíveis de quantificar, logo será difícil incluí-los na 
medição da inovação. Por outro lado, quando se pretendem comparar países, não existem os 
mesmos dados disponíveis para cada um deles, o que poderá dificultar a comparação. No 
entanto, existem vários indicadores disponíveis que estão relacionados com a inovação e que 
são utilizados na sua medição.  
Segundo o Dicionário Cambridge de Inglês, um scoreboard é um quadro grande onde são 
mostrados os resultados de um jogo ou concurso. Fazendo a mesma analogia para a inovação, 
podemos considerar o Scoreboard Europeu de Inovação o quadro onde são mostrados os 
resultados do jogo da inovação. Ao calcular o Índice Sumário de Inovação, cada país poderá 
consultar o seu “resultado” de uma forma simples, ficando a saber em que lugar está no jogo, 
comparando a sua posição com outros países e com a sua posição de anos anteriores. Uma 
vez que o jogo inovação é complexo, o SEI não considera todos os aspectos que influenciam a 
inovação ou que sejam outputs de inovação, mas serve como uma base de reflexão, 
principalmente para os países terem uma percepção do seu desempenho quanto à Inovação. É 
também uma forma dos governos poderem avaliar os seus esforços de inovação ou para 
auxiliar na formulação de políticas de inovação. Uma das grandes virtudes do SEI ao longo dos 
seus anos de existência, é o reconhecimento de algumas das suas limitações, aceitando 
críticas, procurando melhorar e actualizar-se com as novas regras do jogo inovação.  
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Anexo I – Indicadores utilizados em Índices de Mediação da Inovação 

Índice de Inovação 
(Porter e Stern, 1999) 

Índice de Ontário 
(Crane et al., 2002) 

ArCo 
(Archibugi e Cuco, 2004) 

- Pessoal empregado em I&D 
- Despesas em I&D 
- Abertura a Comércio e 
Investimento Internacional  
- Força de protecção da 
propriedade intelectual 
- % do PIB gasto em 
educação secundário e 
terciária 

- Cobertura dada pela 
imprensa sobre ciência e 
tecnologia 
- Desempenho dos alunos na 
área da ciência 
- Percentagem de 
professores com formação na 
área da ciência e tecnologia 
- Alunos no ensino 

Criação Tecnológica: 
- Patentes 
- Artigos Científicos 
Infra-estruturas Tecnológicas: 
- Taxa penetração Internet 
- Taxa penetração telefone 
Desenvolvimento das 
Capacidades humanas: 
- Alunos em cursos de Ciência e 
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- PIB per capita 
- Despesas privadas em I&D 
- % de I&D efectuada por 
Universidades 

secundário na área de 
Ciência 
- Licenciados em Ciência, 
Engenharia e Gestão 
- Empregos baseados no 
conhecimento 
- Despesas de I&D 
- Utilização Internet pelas 
famílias 
- Investimentos em capital de 
risco 
- Investimento em máquinas 
e equipamentos 
- Taxas de Impostos 
- Atractividade das taxas de 
imposto 
- Taxas de adopção de 
tecnologia 
- Comportamentos de 
colaboração entre empresas 
- Publicações 
- Desempenho na 
Investigação pela 
Universidade de Ontário 
- Ideias geradas e 
comercializadas pela 
Universidade 
- Patentes 
- Novas empresas 
- Ofertas Públicas Iniciais 
- Produtividade Laboral 
- Taxa crescimento emprego 
em áreas alta tecnologia 
- Salário médio por 
trabalhador 
- Exportações alta tecnologia 
- PIB per capita 
- Diversidade cultural 
- Taxa criminalidade 
-Qualidade do ar 
- Estado saúde da população 

Engenharia 
- N.º médio de anos de escolaridade 
- Taxa de alfabetização 
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PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO COMO BEM COMUM 
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1 CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, Vila Real, Portugal 
 
 
RESUMO 
O CETRAD e a Associação Nacional de Oficinas de Projetos (ANOP) desenvolveram, em 
2007-2008, para a Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT), um Estudo para uma 
nova abordagem do Diagnóstico de Necessidades de Formação e para uma aproximação a 
novos perfis profissionais ao nível desta administração, contribuindo para a criação de sistemas 
de participação e cooperação em matéria de formação profissional.  
O Estudo decorreu ao longo de um ano com o envolvimento ativo de um conjunto de técnicos 
dos municípios, que serviram de “mediadores” entre as suas organizações e a equipa técnica 
do Estudo. Num processo de “bola de neve”, muitos outros funcionários municipais 
participaram nas múltiplas atividades propostas, desde o exercício inicial de reflexão sobre os 
“clientes” das autarquias, aos workshops intermunicipais, a seminários temáticos, focus groups 
e no encontro outdoors de encerramento. 
Nesta comunicação reflete-se sobre esta experiência e a possibilidade de desenvolver 
abordagens participadas e coletivas para a construção de Planos Diretores de Formação no 
quadro do poder local, numa lógica intermunicipal. Apresentam-se a metodologia e os 
instrumentos utilizados e analisa-se criticamente o processo e a sua sustentabilidade no quadro 
do desenvolvimento organizacional e territorial. 
Palavras-chave: formação, inovação, municípios, bem comum 
 
 
INTRODUÇÃO 
A falta de dinamismo e a burocratização da Administração Pública (AP), nomeadamente a nível 
local, tem vindo a ser identificado como um dos maiores problemas que afectam a sociedade 
portuguesa [6]. Com a imagem da AP a ser sucessivamente desgastada, aumenta a pressão, 
por parte dos destinatários das suas acções, do próprio governo, dos parceiros com quem 
trabalha e do ambiente geral onde opera, para que a AP altere o seu modo de funcionamento 
[18], sendo que será a partir dos desenvolvimentos que vão surgindo ao nível da gestão 
pública, que, de acordo com Bravo e Sá [2], será possível retirar os ensinamentos para 
aperfeiçoar o desempenho nas autarquias. 
A modernização da Administração Pública Local em Portugal é hoje uma necessidade ainda 
mais premente, no quadro da devolução de poderes do governo central para as autarquias 
locais, nomeadamente com o processo de descentralização que se tem vindo a verificar nos 
últimos anos e que se tem manifestado em novas competências e funções nas autarquias 
locais, no campo da saúde, do apoio social, da educação ou da formação, exigindo estas 
novas valências colaboradores mais competentes, capazes de responder às novas solicitações 
que se colocam aos serviços [4]. 
Para Carapeto e Fonseca [8], qualquer solução que seja esboçada para a modernização da 
administração pública passa, desde logo, por um forte investimento nas pessoas, 
nomeadamente ao nível das suas competências, do seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, característica desejável, segundo Neves [18], de um novo paradigma de gestão na 
AP. De facto, a formação tem sido entendida, à luz da teoria do capital humano – popularizada 
sobretudo por Theodore Schultz e Gary Becker – como um investimento em capital humano 
que permite ganhos ao nível da produtividade. No entanto, e apesar de “receita” parecer 
relativamente conhecida a verdade é que os resultados das intervenções formativas não têm 
ido de encontro aquilo que seria expectável. 
A problemática da formação e dos seus disfuncionamentos tem sido visível não só ao nível da 
AP mas também ao nível do próprio mundo empresarial. Caetano [5], constata que, no nosso 
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país, as organizações, em geral, levam a cabo acções de formação profissional focalizadas 
apenas nas suas necessidades actuais, ou seja, orientadas para um desenvolvimento pontual 
e eminentemente técnico, numa perspectiva de curto prazo, sem um plano estratégico e sem 
critérios de eficácia e eficiência organizacionais, esgotando-se em si mesma, sem constituir 
uma mais valia para a organização. 
Num estudo de diagnóstico da situação da formação ao nível das autarquias locais levada a 
cabo por Canário et al. [6], os autores defendem que a formação padece de uma série de 
constrangimentos que ajudam a compreender a sua fraca eficácia e que poderão ser assim 
resumidos: ausência de uma “cultura de formação” que seja capaz de valorizar a formação e de 
a tornar uma prática estratégica dentro da gestão das autarquias locais (cultura de projecto); 
predominância de uma lógica de oferta da formação de tipo “catálogo” em vez de uma oferta 
mais preocupada em responder a problemas concretos, ou seja, concebida a partir de uma 
lógica de procura; exterioridade da oferta formativa, relativamente às pessoas e às 
organizações, orientada sobretudo para processos de qualificação individual; fortes assimetrias 
no acesso à formação, penalizando fortemente os grupos profissionais maioritários, menos 
qualificados, ao contrário dos segmentos hierarquicamente mais qualificados.  
De acordo com Canário [7], estas conclusões são congruentes com outros estudos de 
avaliação sobre programas de formação, quer ao nível da AP quer ao nível das autarquias 
locais, que apontam geralmente que a política de formação se apresenta como um “um fim em 
si mesma”, sem ter em conta um projecto global para a organização, sendo os processos de 
construção da oferta formativa marcados pelo modelo burocrático e administrativo que 
prevalece no conjunto da organização.  
Também Madeira [15], com base num estudo de caso levado a cabo numa autarquia local, 
aponta que a política de formação se configura como tipicamente casuística, nascendo como 
que do acaso, obedecendo a sua lógica mais a critérios financeiros do que ao entendimento de 
que ela assume um papel estratégico relevante dentro do funcionamento da própria Câmara. 
Este facto pode ser explicado pelo pouco envolvimento de todos aqueles que compõem o 
sistema cliente, nomeadamente por aqueles que têm mais responsabilidade: as chefias. Um 
plano de formação não emergindo de problemas detectados em situação de trabalho, próprio 
de uma organização que aprende, leva ao desinteresse por parte de todos aqueles que 
compõem o sistema cliente, que não entendem a sua pertinência. 
Este “quadro”, aliás, já tinha sido apresentado quase duas décadas antes, por Gaio et al. 
(1989), citados por Moreira [16], quando fizeram o diagnóstico de como a formação tem sido 
entendida ao nível das autarquias locais: 
• A formação profissional, na grande maioria das autarquias locais, é encarada como 
algo de subsidiário; 

• Não existem políticas consistentes de formação profissional, sentidas e dinamizadas a 
partir de órgãos políticos responsáveis pela eficácia das instituições que dirigem; 

• É notória a tendência para respostas pontuais à oferta do mercado institucional, onde 
prevalece uma certa visão do aparelho administrativo regido por códigos e normativos, 
identificando a formação como um acto que educa simples executores de leis; 

• A função formação, não obstante algumas experiências isoladas, dilui-se nas estruturas 
organizativas municipais, como simples tarefa de serviços administrativos absorvidos pela 
necessidade de cumprirem processos burocráticos, complexos e repetitivos; 

• A formação raramente é utilizada como meio de motivação dos indivíduos e de 
prossecução de objectivos concretos das instituições. 

No entanto, apesar de ser conhecido o “estado da arte” relativamente à formação, a verdade é 
que não temos conseguido ultrapassar aquilo que parece ser uma inevitabilidade: a falta de 
eficácia da formação. 
No ano de 2000, foi criado o Programa Foral, para vigorar no período 2000-2005 (devido às 
dificuldades que se colocaram ao arranque do Programa, aquele período foi alargado até 
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2007), um programa financiado pelo Fundo Social Europeu que tinha como objectivo apoiar a 
modernização da Administração Publica Local em Portugal, criando oportunidades de formação 
contínua dos funcionários das autarquias. 
Apresentado como um projecto ambicioso, estratégico e com abrangência nacional, a verdade 
é que, nas palavras de [4-431], a “análise dos dados disponíveis não indicia a introdução de 
melhorias na actividade de formação na Administração Pública Local que induzam a uma 
modernização efectiva da Administração em Portugal”, levando a que “Portugal terá perdido, 
uma vez mais, uma oportunidade única para se modernizar e reforçar o processo de 
desenvolvimento necessário para ‘apanhar’ os seus parceiros comunitários.” 
A predominância – em mais de 92% do total das candidaturas – das chamadas “acções de 
formação”, acções em sala, de curta duração sem a participação activa dos formandos na 
respectiva concepção, que não privilegia a partilha de experiências, nem a troca de 
informações nem, em consequência, a mudança de comportamentos no sentido da inter-ajuda 
e da construção de uma cultura de projecto e de formação, parece contribuir, decisivamente, 
para este desiderato – e isto apesar de se terem detectado novas metodologias de formação 
(em 8% dos casos), nomeadamente a formação – acção [4]. 
No rescaldo do Programa Foral, foi apresentado o relatório de um estudo de avaliação [19] 
onde são apresentadas algumas das conclusões e recomendações que sublinham a 
importância de modalidades de formação contextualizadas, em que as dimensões formais e 
não formais se combinam de modo fecundo [7]. Aí, são identificadas algumas modalidades de 
formação “portadoras de futuro”, e dão exemplos de práticas apoiadas “numa relação fecunda 
entre a formação e os contextos de trabalho”, bem como de práticas “baseadas em redes 
territoriais” que possibilitam optimizar recursos e promover a “articulação entre a formação e 
políticas integradas de intervenção” [19-74].  
No sentido de melhorar a eficácia da formação, os autores recomendam a adopção de 
modalidades de trabalho pedagógico que permitam superar o carácter escolarizado que 
continua a dominar a oferta formativa profissional, com a predominância da chamada “acção de 
formação”, isto é, acções que decorrem em sala, presenciais, obedecendo a uma lógica de 
transmissão de conhecimentos numa relação entre professor/formador e formando do tipo 
emissor – receptor dominada por uma relação de “dependência”, reproduzindo o paradigma 
escolar [13], podendo ser esta, no entender de Lopes [12], uma das principais causas do 
descrédito em que a formação profissional se encontra no nosso país. 
Assim, Nóvoa et al. [19-77] recomendam vivamente “ (…) projectos de formação orientados 
para a resolução de problemas concretos, viabilizando intervenções formativas de duração 
longa, integradas e integradoras, que incorporem mecanismos de regulação e de avaliação e 
que prevejam e explicitem efeitos esperados ao nível organizacional. Uma formação orientada 
para a resolução de problemas implica a capacidade de utilizar e combinar um leque alargado 
e diversificado de modalidades de trabalho pedagógico, construindo dispositivos de formação 
em que a dimensão da animação tem um papel central e estruturante.” 
Desta forma, urge repensar toda a problemática da formação, para que esta “fatalidade” não se 
perpetue e se encontrem os caminhos que nos levem a retirar todas as potencialidades que a 
formação encerra. Assim, parece que, apesar do reconhecimento generalizado do papel 
importante que a formação desempenha ao nível da qualidade dos serviços que a 
administração pública oferece, e mais em particular, nas autarquias locais, os modelos que têm 
vindo a ser seguidos não respondem às necessidades e aos desafios que hoje se colocam a 
este tipo de organizações. 
Em meados de 2008 foi concluído um estudo, integrado no referido Programa FORAL, 
intitulado «Elaboração Participada de Planos Directores de Formação e Identificação de Novas 
Competências na Administração Local dos Municípios do Baixo Tâmega», no qual participaram 
os autores no quadro de uma colaboração entre a Associação Nacional de Oficinas de Projecto 
(ANOP) e a UTAD. Este estudo, cuja metodologia foi do tipo investigação-acção, durou cerca 
de um ano, envolveu os seis municípios do Baixo Tâmega e teve como objectivos “(1) 
estabilizar um modelo de elaboração participada de planos directores de formação; (2) 
identificar novas competências profissionais na administração local; (3) testar modelos 
instituídos de avaliação de competências no contexto específico da administração local; (4) 
experimentar estruturas de apoio consultivo e de envolvimento relacionadas com a formação; e 
(5) identificar novas figuras profissionais na administração local e definir o respectivo perfil de 
competências” (Cristóvão et al., 2008: 1-6), tratando-se de um dos poucos projectos que, como 
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referido, se distanciaram da abordagem “mainstream” efectivamente adoptada naquele 
programa. 
A participação dos autores neste estudo constituiu uma experiência rica, na medida em que o 
projecto, como se explica, confrontou a cultura tipicamente burocrática e hierarquizada da 
organização municipal com uma metodologia alternativa, de formação-acção, na linha das 
preocupações acima apresentadas, e a partir da qual se fez a reflexão que agora se apresenta, 
sendo a conclusão geral dupla: por um lado, confirmam-se e ilustram-se os problemas referidos 
e corroborados pela literatura mencionada e, por outro, procura-se precisar a problemática no 
sentido de orientar pesquisas subsequentes, sendo aliás, objectivo dos autores revisitar o 
contexto onde teve lugar o estudo, a fim de avaliar os possíveis efeitos reais no médio prazo. 
 
 
MODELO DO PLANO DIRECTOR DE FORMaÇÃO 
O Plano Director Intermunicipal de Formação (PDIF) é um dispositivo estratégico de formação 
de médio/longo prazo desenvolvido no quadro do estudo antes referido. Pretendeu-se fazer 
com que cada Câmara, suportada numa lógica intermunicipal, assumisse o seu processo de 
formação. O Plano Director é sobretudo um instrumento de acção cultural que permite a 
reflexão conjunta, a criação de redes de solidariedade em redor de finalidades gerais de 
interesse comum, e pôr à disposição de todos um referencial partilhado quanto às prioridades, 
tornando-se mais um instrumento de gestão do que um instrumento de gestão operacional [15]. 
Desta forma, exprime uma vontade, uma visão e prioridades, e traça linhas de força, não as 
traduzindo de forma operacional, mas antes reflectindo sobre o desenvolvimento dos recursos 
humanos. 
No contexto concreto das autarquias estudadas, o PDIF consistiu: 
• Num conjunto de linhas orientadoras da formação; 

• Num modelo, complexo, de formação; e 

• Numa série de exemplos de acções para satisfazer as necessidades detectadas ao 
longo do estudo.  

Referencial teórico do PDIF 
O PDIF tenta ser fiel a uma filosofia que entende a formação, não como um fim em si mesmo, 
mas como um processo inacabado e contínuo em sucessiva reformulação e evolução, com o 
intuito de garantir uma eficaz gestão e desenvolvimento de competências. A formação de hoje 
insere-se num contexto em que se desenvolvem as Organizações que Aprendem, onde as 
situações formativas estão intimamente ligadas com as situações a resolver no momento, 
havendo uma ligação entre modos de aprendizagem e modos de organização do trabalho [15]. 
Este tipo de formação, que indicia um processo de aprendizagem de forma activa, aproxima-se 
da noção de action learning, vista como um mecanismo de aprendizagem, de formação ou 
como um processo de aprendizagem organizacional. Apesar de não haver uma simples 
definição, Zuber-Skerritt [21] entende que é possível identificar algumas características do 
conceito: aprender fazendo; aprendizagem experiencial; reflectir na prática; estar receptivo; 
partilhar ideias; colaboração; sinergias; aprender a aprender; aprendizagem ao longo da vida e 
aprendizagem no trabalho. Este tipo de aprendizagem através da acção torna-se possível se a 
pessoa se transformar num prático reflexivo, ou seja, alguém que dialoga com a situação e 
aprende. 
O ponto essencial do modelo de Organização que Aprende consiste em que todos os 
colaboradores de uma organização se formem dentro de um contexto organizativo sistémico e 
global, onde a eficácia organizacional e a aprendizagem individual são considerados factores 
interdependentes. Os trabalhadores de uma cadeia de processos estarão numa situação 
formativa se lhes forem dadas tarefas exigentes e receberem apoio para reflectir 
continuamente sobre as mesmas, com o objectivo de aprender com elas. Desta forma, o 
conteúdo do trabalho converte-se num conteúdo formativo e o trabalho e a 
formação/aprendizagem passam a formar parte de uma espiral de melhorias contínuas, 
exercendo um efeito quer ao nível de competências técnicas dos trabalhadores individuais, 
quer sobre a aprendizagem colectiva dos grupos de trabalho e sobre toda a organização. 
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A orientação da aprendizagem é de co-responsabilidade entre quem aprende e o próprio 
ambiente de trabalho. Enquanto que na organização especializante há clara distinção entre 
acção (trabalho) e aprendizagem, agora entende-se que é na prática que se aprende, e que a 
aprendizagem de novas competências influencia a actividade concreta da situação de trabalho. 
Isto vem colocar em causa, segundo Moura e Moura [17], as formações clássicas 
escolarizadas dirigidas apenas à capacitação individual; neste momento, falamos em 
intervenções formativas que produzam mudanças ao nível organizacional. De facto, no campo 
da formação profissional contínua, a tradicional dicotomia entre lugar de “aprender” e de 
“fazer”, característico do modo escolar, é contrariado pela articulação entre práticas de 
formação contínua, orientadas, sobretudo, pelo indivíduo que aprende e pelo contexto de 
trabalho, ele também formativo, próprio de uma Organização que Aprende. 
Assim, a aprendizagem vê-se fortalecida pela oferta de apoio e de feedback; pela tónica dada à 
reflexão; pela liberdade de experimentação própria e de resolução de problemas. Tal pode ser 
organizado por intermédio de reuniões de trabalho internas ou em grupos de avaliação de 
qualidade, nos quais os trabalhadores e os chefes discutem os problemas do dia-a-dia 
inerentes a uma tarefa, no intuito de os resolver e de introduzir melhoramentos. 
O adulto aprendente deverá ser continuamente incentivado (tendo aqui um papel essencial as 
chefias) a colocar em prática as suas aprendizagens durante as situações de trabalho, numa 
atmosfera organizacional onde o erro e a experimentação a as sugestões propostas pelos 
colaboradores são entendidas como importantes instrumentos para a aquisição de 
competências. Este envolvimento por parte de todo o sistema cliente, que traduz uma 
abordagem formativa centrada no cliente, leva a que este sistema seja capaz de diagnosticar 
necessidades, e, num processo negociado no seu interior, as prioridades e as modalidades de 
resposta a essas necessidades. 
O conceito de competência é hoje central na formação e no trabalho, substituindo o de 
habilitação - conhecimento escolar - sendo de distinguir, como dimensões da competência, 
entre ter competência (saber-conhecimento, saber-fazer e saber-ser/estar) e ser competente 
(agir com competência) num contexto concreto; e, ainda, entre recursos, práticas e 
reflexividade. Quer isto dizer que uma pessoa, exercendo função numa organização, necessita, 
para lá do conhecimento técnico-científico, experiência na sua aplicação a problemas concretos 
de um dado contexto, capacidade de transferir para outros contextos e, ainda, capacidade de 
se integrar no colectivo da organização e de gerir adequadamente o seu relacionamento com 
os demais. Mais ainda: entendendo competência não como um estado mas como um processo 
integrado [11] envolvendo a pessoa, o seu grupo e o seu contexto, este exercício das 
competências depende não só das qualidades e habilidades pessoais, da capacidade de as 
recontextualizar (reflexividade e transferibilidade) mas também de um contexto favorável à sua 
expressão (recursos e participação). Por outras palavras, de nada serve ter competências se a 
organização, para além da pessoa, não for capaz de as mobilizar.  
Estratégia do PDIF 
O principal objectivo do PDIF foi garantir que, de uma forma sustentada (de melhoria continua) 
as CM e os seus colaboradores pudessem melhorar as suas competências (desenvolvimento 
organizacional e dos indivíduos enquanto pessoas), elevando a qualidade dos serviços 
prestados aos clientes, quer internos quer externos, na busca da excelência.  
O PDIF traçado apontava para que cada CM evoluisse no sentido de uma Organização que 
Aprende, isto é, incrementasse a sua capacidade de auto formação, tomasse as situações de 
trabalho como oportunidades formativas e tornasse cada colaborador num prosumidor 
(produtor e consumidor) de conhecimento; por outro lado, propunha os fundamentos para uma 
verdadeira cooperação Intermunicipal ao nível da formação e formas de garantir a sua 
sustentabilidade (Comunidade Baixo Tâmega – factor Identidade) através da criação de 
mecanismos e de processos que levassem as CM a tornarem-se, no seu conjunto, numa 
Comunidade Aprendente, onde as CM fossem parceiras, numa lógica colaborativa, de 
produção e gestão colectiva de conhecimento. 
Estes objectivos, à luz do referencial teórico adoptado, suscitam as seguintes questões, às 
quais o PDIF procurou responder: 
• Qual a estratégia de alcance da formação, isto é, deve a formação dirigir-se apenas 
aos conhecimentos técnicos ou deve abranger todas as dimensões da competência e, 
simultaneamente, as condições organizacionais para a sua expressão?  
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• Qual o modelo de formação, isto é, deve a formação ser adquirida por processos de 
formação tradicional em sala ou deve antes basear-se num processo contínuo de formação - 
acção no contexto de trabalho e acompanhando os processos da organização?  

• Quais os processos e dispositivos de formação, isto é, que esquemas e formas de 
interacção e acesso ao conhecimento melhor correspondem à estratégia e modelo de formação 
e ao contexto concreto, cultural e técnico, das autarquias locais? Qual o ritmo cíclico mais 
adequado de funcionamento desses dispositivos?  

• Como deve ser monitorizada e avaliada a formação, isto é, como devem ser  definidos 
os objectivos e indicadores da formação e verificados e apreciados pelos interessados?  

No caso das autarquias do Baixo Tâmega, o estudo efectuado permitiu responder, com 
exemplos, às quatro questões colocadas. Desse modo foi possível prosseguir, a partir deste 
estudo, com as seguintes iniciativas: a) melhorar e completar o PDIF a partir da experiência 
adquiridas; b) desenhar planos e dispositivos operacionais de formação; e c) dar início a 
acções e dispositivos concretos de formação relativas aos casos tratados. 
Modelo de intervenção e suas estruturas 
O modelo de intervenção pretendeu responder às questões estratégicas acima colocadas. O 
PDIF assentou, como foi referido, na ideia de que a formação deve ser um processo a ser 
apropriado pelas próprias CM através dos seus colaboradores. Isso significa que a formação 
deve seguir uma lógica baseada na procura e não na oferta de planos de formação.  
Para que o PDIF fosse desenvolvido e colocado em prática, foi necessária uma aposta 
importante, ao nível político, nas estruturas que o suportam, nomeadamente os Focus Group, a 
Comunidade Intermunicipal de Animadores e a Comunidade Intermunicipal de Área, que 
devem funcionar em pleno, com legitimidade, quer internamente quer ao nível intermunicipal.  
Os sectores e departamentos das CM foram agrupados em quatro áreas, ultrapassando as 
diferenças dos respectivos organogramas e juntando sectores afins: 1) Desenvolvimento 
Municipal; 2) Administração Geral, Finanças e Assuntos Jurídicos; 3) Urbanismo e 
Planeamento; e 4) Obras. Chefias e quadros técnicos das quatro áreas definidas participaram 
em outras tantas comunidades de prática, isto é, juntaram-se em encontros intermunicipais 
regulares para discutir os assuntos próprios de cada área. Por outro lado, participaram também 
num Focus Group da própria CM, que reuniu regularmente para discutir problemas 
transversais, isto é, comuns a vários departamentos autárquicos, conforme Ilustração 2. 
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Ilustração 1 - estruturas da comunidade aprendente 

A animação foi efectuada por um ou mais animadores de cada CM que dinamizaram o FG 
respectivo e igualmente se encontraram de forma regular, formando uma comunidade de 
prática de animadores onde foi debatida a animação interna e intermunicipal. 
Em suma, e pormenorizando, as estruturas centrais do modelo ensaido no estudo foram as 
seguintes: 
• Animador: pessoa designada para promover a colaboração subjacente ao PDIF, e 
suprir a falta de um responsável directo pela área de desenvolvimento, quer das competências 
pessoas quer colectivas dentro das CM. A missão do animador é garantir que a formação seja 
um processo contínuo, colaborativo e participado, promovendo uma atmosfera de melhoria 
contínua; 

• Focus Groups: reunem pessoas com diferentes especialidades mas com problemas 
comuns – lógica transversal intramunicipal. Cada CM deve manter um FG que funcionará com 
elementos, preferencialmente até 10 participantes, representativos de todas as 
secções/sectores/departamentos, nomeadamente ao nível das chefias e quadros técnicos; 

• Comunidade de Animadores: comunidade de prática da qual fazem parte os 
animadores de cada CM. Por comunidade de prática entende-se [20] um grupo auto-
organizado de pessoas que partilham a paixão por uma actividade e interagem regularmente 
para troca de conhecimento sobre a prática dessa actividade. No caso da comunidade de 
animadores, a prática partilhada diz respeito à animação da comunicação e dos processos 
formativos intermunicipais;  

• Comunidades Intermunicipais de Área: são comunidades de prática das quais fazem 
parte chefias e quadros técnicos de especialidades idênticas (mesma área) mas com 
problemas comuns, pertencentes a diferentes autarquias. 

Embora concebido para os seis municípios do Baixo Tâmega e experimentado em cinco deles, 
o modelo pode ser aplicado a um maior número de CM, possivelmente no quadro de uma 
articulação regional mais alargada. É importante sublinhar que as estruturas que se indicam 
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têm um carácter informal e eminentemente consultivo, não pondo em causa as estruturas 
hierárquicas e de responsabilidade da organização. 
Estas estruturas devem articular-se numa lógica interdependente, ou seja, para que se 
consigam os melhores resultados todas as estruturas devem funcionar com base numa grande 
“cumplicidade” e de forma solidária, em que todos dependem de todos e, por outro lado, de 
forma sistémica: sendo um processo em constante reformulação e avaliação, o seu 
funcionamento ajuda-o a fortalecer. 
A Ilustração 2 pretende mostrar o conjunto do modelo proposto e experimentado. 
 

Ilustração 2 - Modelo do PDI 
 
 
Perspectiva dos participantes 
Os pontos essenciais da visão dos participantes aqui coligidos resultam de uma leitura 
selectiva e transversal das nove narrativas pessoais recolhidas na fase final do projecto, e das 
quais se apresentam excertos, com o objectivo de apreender a dinâmica do processo e 
elaborar algumas linhas de interrogação. 
Inovação e mudança organizacional 
Os participantes apreenderam o objectivo de introdução, na cultura fortemente hierárquica 
destas instituições, de uma perspectiva de partilha horizontal de conhecimento, quer inter- quer 
intra-municipal, bem como o valor e a naturalidade dessa partilha quando tornada possível. 
Cooperação e transversalidade intra-municipal 
“…projecto importante para a Câmara onde trabalho […] pela possibilidade de […] integrar as 
várias unidades orgânicas da Câmara num mesmo projecto e num mesmo espaço de reflexão” 
(CM de MB, relatório do projecto [1-3.55]) e  que “permitiu […] comprovar que se alcançam 
resultados muito mais profícuos do que quando se trabalha individualmente” (CM de MB, 
relatório do projecto [1-3.56]) . 
“A discussão era nova para a maior parte dos colaboradores” (CM de MB, relatório do projecto 
[1-3.54]), a propósito da fase inicial do projecto e da iniciação à perspectiva do cliente. 
Cooperação inter-organizacional 
Refere-se que “não há sistemas de comunicação intermunicipais instalados” mas que os 
encontros intermunicipais no âmbito do estudo permitiram “juntar elementos dos diferentes 
municípios com experiências similares, desafios comuns e realidades organizacionais 
semelhantes” pelo que “os municípios deviam comunicar mais entre si, potenciando sinergias e 
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rentabilizando experiências” (CM de B, relatório do projecto [1-3.57]). “Encontros como estes 
deveriam ser repetidos: servem como divertimento, mas também como meio de conhecimento, 
contacto e troca de experiências entre municípios” (CM de A, relatório do projecto [1-3.59]), 
uma vez que “foi um tempo de reunião e partilha de ideias que por vezes podem ser tão ou 
mais profícuos que outros momentos de transmissão de informação ou de formação mais 
formais. […] Aprendi e (re)aprendi que é possível desenvolver as teias intermunicipais – 
principalmente dentro de serviços semelhantes – e, igualmente produtivo, intramunicipais – 
principalmente entre serviços diferentes. As actividades de grupo podem ser um facilitador para 
o desenvolvimento dessas redes que por sua vez aproximam as pessoas, diminuem os tempos 
de resolução de tarefas e identificam e permitem partilhar e adoptar informações e métodos de 
trabalho mais adequados e eficazes” (CM de CB, relatório do projecto [1-3.59]). 
Inovação no processo 
A metodologia do estudo, do tipo investigação-acção, permitiu que, além do diagnóstico de 
necessidades de formação propriamente dito, os participantes experienciassem, quer a 
metodologia de diagnóstico quer algumas formas de formação-acção alternativas à acção 
formativa tradicional, o que se traduziu numa compreensão ao mesmo tempo mais abrangente 
e mais intuitiva das propostas metodológicas do estudo, nomeadamente em termos do 
paradigma de formação. Este facto é confirmado pela elevada número de referências à 
inovação no plano processual. 
 “Aprendi a olhar a formação numa perspectiva diferente, […] agora reconheço que a formação 
deve ser encarada num quadro de mudança em que a entidade se reveja e ser feita de 
variadíssimas forma […]. Tratou-se de um processo inovador de levantamento de 
necessidades de formação que conseguiu levar as pessoas a pensar nos problemas em 
sentido lato” (CM de MB, relatório do projecto [1-3.56]). 
O processo envolveu uma “metodologia que inova em termos das tradicionalmente aplicadas 
nas Câmaras, pelos funcionários e chefias. Permitiu a reflexão/discussão conjunta de 
problemas e a consciencialização sobre a sua existência. Significou, ainda, que uma 
solução/sugestão para um, pode constituir um problema para outro. Permitiu, também, o 
reconhecimento dos aspectos positivos dos serviços e da comunicação interna. É uma 
metodologia trabalhosa, demorada, no sentido em que pressupõe mudança de atitudes e que, 
por isso, pressupõe um maior acompanhamento técnico inicial no local. Os resultados são 
participados” originando “ dentro dos diagnósticos realizados no município, um levantamento 
mais real e fidedigno. A dificuldade e arte estão em dar-lhes seguimento”. Igualmente, 
“identifica os aspectos positivos que muitas vezes são relegados para segundo ou terceiro 
plano” (CM de CB, relatório do projecto [1-3.60]). Os encontros “mostraram […] que é em 
ambiente parcialmente informal, no encontro com colegas, que encontramos soluções para os 
problemas diários com que nos confrontamos no dia a dia […] e sermos ‘professores’ e 
‘consultores’ uns dos outros (CM de CB, relatório do projecto [1-3.61]). 
“Tratou-se de uma experiência de trabalho única, na qual todos os envolvidos puderam, pela 
primeira vez, interagir, trocar impressões, reflectir e (até) rir em conjunto” (CM de MC, relatório 
do projecto [1-3.63]). 
Motivação e participação 
Do ponto de vista da motivação, “a forma encontrada pela equipa para dinamizar o processo 
[…] mostrou que é possível e encorajador trabalharem-se assuntos sérios com ferramentas e 
práticas descontraídas. Desafiam a imaginação das pessoas, suscitam interesse suplementar e 
superam a motivação habitual” (CM de MB, relatório do projecto [1-3.56]). Os participantes nos 
‘focus group’ sentiram ter “um papel reflexivo importante no planeamento estratégico da 
formação”, sendo relevante a “oportunidade dada a colaboradores de partilhar e de expressar 
opiniões e visões acerca da organização, bem como a possibilidade de concertar estratégias 
para a organização” (CM de B, relatório do projecto [1-3.56]). 
Dificuldades e limitações 
Investimento temporal 
O estudo, pela sua novidade e pelos processos abertos introduzidos, impôs a necessidade de 
socializar metodologias, articular expectativas de diferente grau e orientação, compatibilizar 
agendas e partilhar reportórios conceptuais e linguagens, o que se traduziu num importante 
investimento de tempo: “a criação de tempo suplementar para dinamizar grupos de debate nas 
Câmaras Municipais pode ser um dos desafios” (CM de CB, relatório do projecto [1-3.61]). 
Reflexividade 
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Os participantes refereriram a dificuldade em traduzir as preocupações detectadas em 
propostas de formação que não sejam orientadas para aspectos meramente operativos, na 
linha do que foi referido na introdução: “incapacidade para identificarmos necessidades de 
formação/acção” sendo apenas “identificadas necessidades de formação técnica” mas 
“perdendo-se, em parte, a visão da instituição” (CM de MB, relatório do projecto [1-3.56]). 
Estrutura hierárquica e burocrática 
Por um lado, registaram a dificuldade de envolver os dirigentes máximos da autarquia (o 
“executivo”): 
“…era necessário ir fazendo o ponto de situação ao executivo […]. Explicar a metodologia […] 
que se tratava de uma «nova forma» de participação, não em uso na entidade, mas que 
deveria ser entendida como uma participação construtiva para a melhoria dos serviços de cada 
secção, e não de outra forma” (CM de MB, relatório do projecto [1-3.54]), por outro lado o factor 
favorável do envolvimento da chefia intermédia: “envolvência, esclarecimento, comunicação, 
interesse da chefia são palavras-chave para o sucesso” (CM de MB, relatório do projecto [1-
3.55]). 
A propósito dos encontros intermunicipais, “Este espírito forte, combativo e até competitivo, de 
unir esforços para superarem limitações individuais parece, por vezes, estar ausente da função 
pública mas foi, no entanto, visivelmente manifestado nessa manhã” (CM de B, relatório do 
projecto [1-3.60]). 
 
 
CONCLUSÕES 
O modelo de formação, acima descrito, enquadra-se num paradigma de formação-acção que, 
como se viu, se situa fora da abordagem “mainstream” da formação no contexto autárquico. Os 
testemunhos obtidos mostram obstáculos e virtudes inerentes a esta abordagem. Do lado das 
virtudes, já referidas, são de salientar: a adequação às reais necessidades de conhecimento, 
numa perspectiva dinâmica e sistémica, o controlo do processo pelos sujeitos envolvidos e o 
desenvolvimento de práticas e culturas de trabalho em rede. Do lado dos obstáculos, são de 
salientar: o investimento temporal requerido, todavia compensado pelos baixo custos de 
aquisição de serviços, a necessidade de apoio especializado para a dinamização do processo 
e da tradução dos diagnósticos em acções práticas e ainda a falta de sensibilidade e apoio por 
parte do topo das hierarquias, por vezes traduzidos numa separação entre as lideranças 
técnicas e as lideranças políticas. 
O estudo sugere que as autarquias, que têm já experiência de gestão comum noutros domínios 
mais tangíveis, como é o caso dos resíduos sólidos e da água, ainda não encaram o 
conhecimento como um recurso partilhável numa perspectiva do “knowledge as a commons”, 
facto tanto mais relevante quanto o conhecimento não é um “recurso substrativo” [10]. 
Um outro problema que pode ser encontrado no estudo é o da transição de estruturas e 
culturas organizacionais, ou da inovação organizacional, no contexto das autarquias. Pode 
dizer-se que este tipo de projecto é ainda uma “novidade”, no sentido de que constituiu uma 
quebra localizada na rotina do paradigma dominante da organização e da gestão do 
conhecimento nas autarquias, e que para se generalizar teria ainda de constituir “nichos”, isto 
é, redes sócio-técnicas de experimentação e partilha de conhecimento tácito (capital social) 
antes de se converter em “regime” e, finalmente, em “paisagem” dominante [3]. Esta será, 
porventura, uma linha de pesquisa prioritária para a compreensão dos obstáculos a enfrentar, 
nas organizações autárquicas, na adopção do conhecimento como bem comum. 
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ENSAIO SOBRE VOLUNTARIADO NOS AÇORES. INQUÉRITO 
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VALORES E ATITUDES DO VOLUNTARIADO 
 
Tomaz Ponce Dentinho 1, Gisele Toste1 
1 Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo, Portugal 
 
RESUMO 
O objectivo do texto é perceber o fenómeno do voluntariado nos Açores. Para isso, partindo de 
um quadro de referência com raiz na ciência económica, e dos testemunhos do voluntariado 
recolhidos na internet, procura-se analisar os valores e atitudes do voluntariado nos Açores, 
através de um inquérito com metodologia Q junto de instituições de solidariedade social nos 
Açores.  
Palavras-chave: Voluntariado, Açores, Q Method 
 
 
INTRODUÇÃO 
A União Europeia declarou oficialmente 2011, Ano Europeu do Voluntariado que tem por 
objectivo geral incentivar e apoiar os esforços desenvolvidos pela Comunidade, pelos Estados-
Membros e pelas autoridades locais e regionais tendo em vista criar condições na sociedade 
civil propícias ao voluntariado na Europa. Deu-se assim um passo importante no 
reconhecimento de uma realidade e de uma potencialidade que importa não só reconhecer e 
promover mas também conhecer. O reconhecimento e a promoção são agora assumidos pela 
Europa tendo já sido enquadrado pela Assembleia da República de Portugal na Lei 71/98 de 3 
de Novembro. No entanto é importante conhecer e ir conhecendo o comportamento dos 
voluntários e das instituições que os enquadram. 
O objectivo do texto é perceber o fenómeno do voluntariado nos Açores. Para isso, partindo de 
um quadro de referência com raiz na ciência económica (Ponto 2), e dos testemunhos do 
voluntariado recolhidos na internet, procura-se analisar os valores e atitudes do voluntariado 
nos Açores, através de um inquérito com metodologia Q junto de instituições de solidariedade 
social nos Açores (Ponto 3) terminando com algumas conclusões (Ponto 4). 
 
ANÁLISE ECONÓMICA DO VOLUNTARIADO 
Altruísmo, dádiva e voluntariado 
Altruísmo, dádiva, conduta pró - social, e reciprocidade, estão na base da existência e 
desempenho das sociedades; através das famílias, das instituições políticas e públicas, das 
regras de conduta, e das organizações de caridade (Kolm & Ythier, 2006). A economia 
acrescenta que para o bom desempenho da sociedade é necessário a escolha racional de 
recursos escassos para a provisão que bens e serviços que satisfaçam as necessidades 
humanas. Como conciliar os desejos e sonhos do coração, que quer amar e não morrer, com o 
desolador ditame da razão, que demonstra cientificamente que a sede a imortalidade é 
impossível (Garrido, 2009)? A hipótese que nos propõe Miguel de Unamuno, não é uma aposta 
na razão mas na vontade, que é imanente ao voluntariado. É querer crer para criar, só 
entendível se percebermos os outros nos gestos de dádiva mas correndo o risco, 
verdadeiramente quixotesco, da incompreensão nomeadamente quando a razão se desliga da 
fé ou a acção se distancia do coração. 
A ciência económica aborda desde há muito o fenómeno da dádiva e, implicitamente, do 
voluntariado que é uma forma muito concreta de dádiva. Já Adam Smith dizia (1750) que, por 
mais egoísta que o homem seja há certos princípios na sua natureza que o tornam interessado 
no bem-estar dos outros e que lhe trazem felicidade. No entanto, essas abordagens assumem 
implicitamente que a tragédia humana da busca da felicidade resolvida, segundo Miguel de 
Unamuno, pela vontade do “querer crer para criar”, passa por assumir que a vontade, a fé e o 
coração se integram, de forma certamente simplista, na função de utilidade das pessoas. A 
coerência é-nos transmitida por Bento XVI quando diz na Encíclica Caritas in Verita que “a 
verdade há-de ser procurada, encontrada e expressa na «economia» da caridade, mas esta 
por sua vez há-de ser compreendida, avaliada e praticada sob a luz da verdade”. A vontade de 
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acreditar que o gesto de dádiva é bom para quem dá (altruísmo de amor), independentemente 
de tal ser bom para o bem comum e indirectamente para o próprio dador (altruísmo de bem 
comum); e ainda para além dos casos em que o dador tem alguma expectativa de vantagem na 
dádiva que faz (altruísmo egoísta). 
Em termos económicos trata-se de admitir que o nível de utilidade que cada um pode atingir 
(Ui) depende não só dos bens e serviços a que pode aceder (Xi), como refere a abordagem 
económica mais elementar [Ui=Ui(Xi)], mas também do nível de utilidade que os seus próximos 
alcançam (Uj≠i) fazendo com que [(Ui = Ui(Uj≠i, Xi)]. Um pessoa A dá a B, reduz os seus bens, 
aumenta os bens de B e aumenta a utilidade de ambos. A interdependência de utilidades faz 
com que a utilidade de cada indivíduo é uma externalidade para o outro. O interessante é que, 
conforme reporta (Kolm & Ythier, 2006), níveis baixos de altruísmo conduzem a uma única 
solução, mas níveis altos de altruísmo levam a muitas soluções de equilíbrio e muitas delas 
piores em nível de utilidade. Este fenómeno verifica-se, por exemplo, em situações de equilíbrio 
de miséria mutuamente altruísta; verifica-se quando A dá a B o que A pensa que é bom e vice 
versa ficando ambos em situação pior do que quando A e B tratam de si memos; ou ainda em 
situações de paternalismo, quando A concentra os recursos que B usa mas é A que decide a 
afectação desses recursos. 
Altruísmo por amor, egoísta ou pelo bem comum 
É difícil destrinçar os diversos tipos de altruísmo: i) Quando uma mãe trata dos seus filhos fá-lo 
por amor (altruísmo de amor), pelo gozo que tem e a pensar na companhia que poderá ter na 
sua velhice (altruísmo egoísta), ou ainda para bem comum pois o país precisa de se regenerar 
continuamente (altruísmo de bem comum)? ii) Quando um jovem universitário vai como 
voluntário dois meses de férias para a Índia, estando um mês a tratar de tuberculosos e um 
mês a viajar, fá-lo por compaixão para com os que vão morrer (altruísmo de amor), pelo gozo 
do passeio e parte da sua formação (altruísmo egoísta) (Moore & Allen, 1996), ou ainda para 
dar o seu contributo para o bem comum (altruísmo de bem comum) (Bralthwaite, 2008)? iii) 
Quando alguém dá esmola a um drogado arrumador de carros isso acontece por piedade para 
com o drogado (altruísmo de amor), pelo medo de ficar com o carro estragado ou para que os 
seus companheiros de carro criem uma imagem diferente do dador (altruísmo egoísta), ou pelo 
dever de ajudar a atenuar um mal social (altruísmo do bem comum)? e, finalmente, iv) Quando 
se mobiliza voluntariado em processos de auto-construção é por amizade (altruísmo de amor), 
para que o próprio também seja ajudado (altruísmo egoísta) ou para cumprir uma tarefa 
comunitária (altruísmo do bem comum) (Westendorff, 2009)? 
A percepção dos motivos da dádiva só é importante se interessar introduzir mecanismos de 
gestão das dádivas, nomeadamente nos altruísmos de interesse público. Nas dádivas por um 
bem público de natureza limitada, como as dádivas para a festa do Espírito Santo nos Açores, 
não há problemas de eficiência pois os benefícios das dádivas são internalizados. No entanto 
quando não é fácil internalizar os benefícios de altruísmos de bens comuns é aconselhável que 
as dádivas sejam feitas ser feitas através do Estado. A caridade privada não é eficiente pois o 
benefício vai para terceiros (Teorema da Dádiva Conjunta); pelo que quando há dádiva é 
privada se argumenta (Kolm & Ythier, 2006) ou os motivos não são altruístas do bem comum 
ou a sociedade não é democrática e é ineficiente. 
Mesmo assim é por vezes melhor não querer gerir a dádiva pelo bem público porque, como 
dissemos, não é fácil destrinçá-la do altruísmo de amor ou do altruísmo egoísta. Até porque é 
muitas vezes quando os vários altruísmos estão interligados é quando funcionam melhor como 
acontece com a dádiva de sangue onde os sistemas de dádiva voluntária funcionam melhor do 
que a recolha remunerada de sangue. É assim justificável a multiplicação de organizações de 
dádiva dando resposta à necessidade de tornar a dádiva do bem comum mais eficiente, 
deixando o altruísmo egoísta exercer-se no seu funcionamento de mercado informal de 
reciprocidades, potenciando as complementaridades entre as várias atitudes de dádiva e, 
sobretudo, dando toda a liberdade ao altruísmo do amor. 
Na verdade há complementaridade entre os vários altruísmos por três razões: i) Primeiro 
porque embora o mercado e o altruísmo egoísta funcione com base no interesse próprio 
precisa do altruísmo da confiança, da pequena perda a curto prazo para o ganho a prazo, da 
aceitação do erro, e de algum perdão da fraude; ii) Segundo, porque o altruísmo precisa de 
alguma organização ou do Estado para ser mais eficiente; iii) E, terceiro, porque os sistemas de 
mercado, de dádiva e da política complementam-se na sua função de tornar os homens mais 
felizes. 
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Economia do voluntariado 
O voluntariado é uma forma de dádiva em que os voluntários preferem dar o seu trabalho para 
alguém ou em vez de darem dinheiro ou bens materiais. No fundo trata-se da prestação de um 
serviços não remunerado (Shin e Kleiner, 2003) que, nomeadamente no caso de voluntariado 
formal (Parboteeah et. al., 2004), tem de ser complementado com organização, meios materiais 
e meios financeiros; estes últimos providos ou não por dádivas directas ou indirectas mas 
sempre envolvendo um custo. De acordo com Marisa Ferreira et al. (2008), o voluntariado em 
Portugal ocupa 4,2% e cerca de 5% do emprego não agrícola. 
Assumindo, para facilidade de raciocínio inicial, que a escolha entre lazer e actividade (Ai) está 
definida e que as dádivas monetárias também estão fixas. Então a função de utilidade do 
voluntário (Ui) que se pretende maximizar, depende do rendimento (Yi) e da Utilidade dos 
outros (Uj≠i). O rendimento é função do trabalho (Ti), do salário (wi) e dos preços (P). A função 
de utilidade dos outros depende de outros factores e do efeito do trabalho voluntário do dador 
(Vi). Sendo que o trabalho (Ti) mais o trabalho voluntário (Vi) tem de ser inferior às horas 
disponíveis de actividade (Ai = Ti + Vi) (Figura 1). 
Max [(Ui = Ui(Uj≠i, Yi)] 
Uj≠i = g(Oj≠i,Vi) 
Yi = f(wi,Ti, P) 
Ti+Vi = Ai 

 
Figura 1: Economia do Voluntariado 

 
A Figura 1 permite explicitar os factores que influenciam o trabalho voluntário mas também a 
relação entre eles. Para além do tempo afecto a lazer e a dádiva monetária já definidos, os 
factores que influenciam a alocação de trabalho voluntário por cada agente são: a função de 
produção de rendimento, os salários e os preços; a função de produção de voluntariado; e a 
função de utilidade do dador. Assim: 
- Quanto o tempo de lazer aumenta porque aumenta o trabalho doméstico (Gronau, 1977; 
Graham & Green, 1984) ou porque melhora a função de produção de lazer, o tempo disponível 
para trabalho e para voluntariado diminui de A0 para A1, podendo diminuir também o nível de 
rendimento do trabalho, e o grau de satisfação dos outros (C0 para C1). Só não diminui o nível 
de utilidade total do dador porque a escolha por lazer é racional. 
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- Quando a função de produção de voluntariado não é capaz de integrar o esforço individual de 
voluntariado (G2) então o indivíduo prefere não fazer qualquer trabalho de voluntariado (C3) 
porque lhe dá mais utilidade do que fazer voluntariado sozinho (C2). Este facto justifica a 
multiplicidade de organizações de voluntariado uma vez que, se tal não fosse possível, todos 
apostariam no voluntariado dos outros para atender ao facto da nossa utilidade também 
depende da utilidade dos outros mas o resultado mais provável é não haver qualquer 
voluntariado (C4) embora esse equilíbrio seja pior do que (C2). Em suma é bom que haja 
funções de produção de voluntariado adequadas a cada dador e naturalmente aos 
recebedores. 
- Em terceiro lugar quando a produtividade, os salários ou os preços descem então o 
voluntariado pode descer ou subir (C5) conforme a função de utilidade entre rendimento (Yi), 
utilidade alheia (Uj≠i). 
- Finalmente, havendo outra forma de rendimento como pensões, apoio da família ou 
rendimento de capital, representável por uma mudança de (F5) para (F0), o nível de 
voluntariado também pode subir ou descer [(C5), (C0)]. 
Em suma verificamos que a oferta de voluntariado depende certamente da função de utilidade 
do dador e do receptor mas também das funções de produção de rendimento, de lazer (não 
apresentada na figura) e de voluntariado, todas elas fortemente influenciadas pelas novas 
tecnologias da informação (Benkler, 2006) que podem até servir para complementar funções de 
produção de rendimento dos mais pobres com funções de produção de voluntariado dos mais 
ricos como sugere Yong-Shik Lee (2009) na utilização de redes conectadas de voluntários para 
promover o comércio internacional de produtos provenientes de regiões pobres. O problema é 
que as funções de produção de lazer e de rendimento são rentáveis pelo que aparecem 
naturalmente. Enquanto que as funções de produção de voluntariado têm que ser criadas, 
geridas e mantidas ou com fundos do estado ou com fundos que resultam da actividade das 
instituições mobilizadoras e gestoras de voluntariado, embora existam funções de produção de 
rendimento que ganham dinheiro pela organização do voluntariado (Handy and Brudney, 
2007). E as funções de produção de voluntariado são complicadas (Brown & Brown, 1994). 
Relações de causa - efeito entre motivações e dádivas 
O modelo de economia de voluntariado apresentado acima ajuda-nos a perceber as relações 
entre motivações e voluntariado reportadas pela literatura. 
Num artigo sobre a relação entre voluntariado e a saúde e felicidade dos voluntários 
(Borgonovi, 2008) sugere-se que os voluntários sentem-se mais saudáveis e felizes do que os 
não voluntários independentemente do grupo sócio-económico a que pertencem; pela análise 
da Figura 1 o ponto C2 é melhor que o C4 para dador. 
Mais, conforme refere (Windsor et. al. 2008), níveis intermédios de voluntariado resultam em 
pessoas mais felizes do que baixos níveis e altos níveis de voluntariado o que é de alguma 
forma também presente na Figura 1 onde o ponto (C0) é melhor do que o (C2) pois a 
organização do voluntariado permite que a pessoa trabalhe menos mas o seu trabalho tem 
mais efeito nos receptores. 
Num outro artigo (Morrow-Howell e tal. 2003) é demonstrado que os reformados que fazem 
trabalho voluntário são mais felizes do que aqueles que não o fazem. Pegando mais uma vez 
na Figura 1 o ponto (C3) é melhor do que o ponto (C4) para o dador que já dispõe do 
rendimento da sua reforma do qual não tem que abdicar para se dedicar aos outros. 
Um outro aspecto interessante é que a satisfação do trabalho voluntário resulta não só de ter 
satisfação pelo bem dos outros mas também porque a experiência de voluntariado é uma 
experiência profissional de estudantes que adquirem prática na sua profissão mas também em 
relações humanas (Algren, 1997; Lopez et. al. 1998). Pela Figura 1, o equilíbrio em (C5) não 
vale só por si mas também pela perspectiva de alcançar (C0). 
O voluntariado ocupa, em valores de mediana, 50 horas por ano de 23% dos homens e de 30 
% das mulheres americanas. Os voluntários americanos tendem a ser empregados, ter entre 
35 e 54 anos, casados e educado (Weiss, 2008). Ou seja as pessoas com mais rendimento 
tendem a dar mais tempo de voluntariado (C0) do que as pessoas com menos rendimento (C5) 
(Figura 1). 
Modelo de análise do voluntariado 
O modelo da economia do voluntariado pode ser apresentado de forma esquemática (Figura 2) 
completando algumas variáveis que estavam implícitas nos gráficos da Figura 1. A função de 
utilidade dos dadores, o seu tempo disponível, o seu nível de salário, e o seu rendimento fora 
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do salário são as variáveis exógenas que influenciam a escolha entre tempo de trabalho, tempo 
de fazer e tempo de voluntariado que, por intermédio das funções de produção de rendimento, 
de lazer, de poupança, de dádiva, de voluntariado e da própria função de utilidade dos 
recebedores. As setas a tracejado representam os efeitos a prazo que são antecipados pelos 
dadores influenciando a sua função de utilidade. 

 
 

Figura 2: Modelo de Análise do Voluntariado 
 
Qual dos factores apresentados é mais marcante no esforço e desempenho do voluntariado? O 
que pode ser melhorado para aumentar o nível de utilidade de dadores e recebedores? Esta é 
uma pergunta muito vasta para cuja resposta se pretende contribuir através da utilização da 
metodologia Q (Stephenson, 1953) para perceber as motivações das entidades (Hermans & 
Thissen, 2009) que gerem as funções de produção de voluntariado dos Açores, 
designadamente pela análise da hierarquização que fazem aos testemunhos dos voluntários 
recolhidos na internet através da técnica das componentes principais, permitindo abordar a 
subjectividade dos respondentes e estabelecer os factores implícitos que os aproximam e 
distanciam (Addams & Proops, 2000). O Método Q Sort tem por objectivo estruturar os 
discursos dos agentes de desenvolvimento de uma comunidade sobre um tema que lhe diz 
respeito. Tem três passos: a) Primeiro, através da análise de documentos e de entrevistas, são 
identificadas frases chave que traduzem atitudes dos agentes de desenvolvimento da 
comunidade; b) segundo, por intermédio de um questionário, solicita-se a ordenação das frases 
identificadas tendo em atenção a maior ou menor concordância com as frases; c) por fim, 
procede-se a uma análise onde se congregam as atitudes dos questionados, identificando-se 
pontos de concordância e de discordância. 
 
ANÁLISE DO VOLUNTARIADO NOS AÇORES 
Testemunhos de Voluntariado 
Marisa Ferreira e tal (2008) sistematizam a literatura sobre as motivações do voluntariado e 
classificam-nos em cinco grupos: altruísmo, pertença, reconhecimento social e aprendizagem. 
O objectivo deste artigo é um pouco semelhante só que vai tentar identificar esses grupos a 
partir não dos critérios dos autores mas sim dos critérios dos agentes partindo de testemunhos 
de voluntários expostos na Internet. A A Tabela 1 apresenta testemunhos de voluntários 
portugueses e estrangeiros retirados da internet.  
 
 Testemunhos de Voluntários Retirados da Internet 

1 O voluntariado apoia as pessoas em dificuldade que são assistidas através de uma 
presença humana, muito para além dos apoios oficiais que o Estado pode proporcionar 

2 Se o voluntário acompanha as pessoas em dificuldade física, psicológica ou social, 

Função de 
Produção de 
Rendimento 

Função de 
Produção de 
Voluntariado 

Função de 
Produção de 

lazer 

Função de 
Utilidade 

dos 
Recebedore

Função de 
Utilidade dos 

dadores 

Tempo para 
trabalho 

Tempo para 
trabalho 

voluntário 

Tempo da 
lazer 

Tempo 
disponível 

Total 

Rendimento 
fora do 
salário 

Salário 

Função da 
dádiva 

monetária 

Função de 
Poupança - 
Rendimento 
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então tem de respeitar cada pessoa e mesmo contribuir para a sua felicidade 

3 O voluntariado constitui elemento indispensável à humanização da saúde. Para além do 
diagnóstico e do tratamento, exige-se o acompanhamento integral da pessoa em crise. 

4 
Os idosos com uma saúde razoável, são candidatos lógicos a um voluntariado 
competente, até porque ocupam o tempo fazendo o bem a outras pessoas mais 
carenciadas 

5 Qualquer voluntariado supõe a escolha de pessoas capazes de se relacionarem com os 
outros, aceites numa organização, com tarefas definidas e uma avaliação 

6 
Quando esperava pelo primeiro emprego, queria adquirir experiência profissional num 
hospital pelo voluntariado. Depois gostei tanto que gostaria que se venha a tornar numa 
profissão 

7 
Desde ofertas para os acompanhar ao médico até explicações aos filhos em idade 
escolar e até propostas de trabalho, nada aceitavam ou cedo desistiam. Queriam mais 
dinheiro sem trabalho. 

8 
Ser voluntária de alma e coração é saber ultrapassar as dificuldades, ser persistente, é 
viver com Deus e para Deus, com e através do irmão. É dar-se ao outro sem esperar 
recompensa.  

9 
Sou reformado 70 anos, estava muito só e pensei ajudar os que mais precisavam. 
Comecei pelo serviço de apoio domiciliário ajudando a dar comida e banhos a doentes 
acamados 

10 
Para mim ser voluntário é algo que nos faz superar para ajudar os outros acaba por ser 
tão bom que já dei por mim a contribuir para algum trabalho do género para depois me 
sentir melhor. 

11 Quer tenha muito ou pouco tempo disponível para “voluntariado” deve fazê-lo porque 
será de certo uma grande prova de amor ao seu semelhante. 

12 Não sei se é rico ou pobre, mas a minha missão é socorrer os pobres e os necessitados 
e neste momento o senhor precisa da minha ajuda 

13 
O resultado do nosso trabalho foi um relatório sobre o direito à saúde, mostrando as 
desigualdades, as falhas nas zonas rurais e as divisões entre pessoas indígenas e não 
indígenas. 

14 O Voluntário é a pessoa humana que vai estar em contacto com o doente, partilhando 
as suas angústias e seu sofrimento 

15 
O trabalho conjunto de voluntariado permitiu-nos ultrapassar desafios, partilhar 
perspectivas e sensibilidades em conjunto sempre no espírito do voluntariado e para o 
desenvolvimento local 

16 
Antes do referendo havia tensões. Eu alertei constantemente a equipa de segurança 
para estar atenta ao ataque eminente aos que defendiam a proposta de lei a ser 
referendada. 

17 Decidi ser voluntário para aprender mais sobre género e desenvolvimento, e partilhar 
conhecimento. Tenho honra de lutar contra a violência e a favor de grupos vulneráveis 

18 Muitas pessoas e organizações fizeram diferença na minha vida e eu quero retribuir. 
Não sou capaz de expressar bem a felicidade, emoção e responsabilidade que sinto. 

19 
Estamos conscientes dos desafios. Muitas vezes quando alguma coisa quebra eu 
penso: como posso fazer isto? E sinto-me realizado quando consigo por a coisa a 
funcionar. 

20 Antes de visitar o país a imagem que tinha do seu povo não era muito clara. Depois de 
dois dias comecei a compreender como são. 

21 
Como voluntário percebi que envolver os refugiados na gestão dos recursos naturais 
pode melhorar a sustentabilidade e promover o sentido de propriedade e de 
responsabilidade. 

22 Dediquei o meu tempo livre e o meu dinheiro para ensinar voleibol. Consegui criar uma 
equipa boa e unida. Esta experiência foi muito importante para mim. 

23 
Foram retiradas lições do voluntariado das Olimpíadas de Pequim para ajudar a 
coordenação de mais de um milhão de voluntários que apoiaram a Exposição de Xangai 
em 2010 
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24 A pavimentação de ruas é essencial para combater a pobreza urbana. Como voluntário 
sinto-me orgulhoso de ter participado neste projecto de sucesso. 

25 O voluntariado foi fundamental para reduzir o impacto ambiental dos refugiados 
racionalizando o uso de lenha e plantando milhões de sementes para reflorestação 

26 A minha experiência no voluntariado foi importante para a minha carreira profissional e 
para mim próprio. A proximidade dos problemas foi muito importante. 

27 
O Ministro da Juventude e dos Desportos da Índia quer envolver os alunos nas 
comunidades locais através do voluntariado. 2,6 milhões de estudantes de 200 
universidades. 

28 Fiquei muito contente pelo meu trabalho de voluntariado ser junto da população onde 
cresci. A vantagem é que já conhecemos a realidade onde vamos trabalhar. 

29 A comunidade tem um conhecimento muito grande e capacidade para identificar os 
problemas que os afectam. 

30 
Ser voluntário é muito mais do que melhorar a experiência do dador ou conhecer uma 
nova cultura. Tem a ver com as pessoas no terreno que precisam dos voluntários para 
sobreviver 

31 
O impacto do nosso trabalho pode não ser imediato e visível mas as pessoas 
respeitam-no e vêm-no como exemplar – por vezes estranho… somos estrangeiros que 
escolhemos ajudá-los.  

Tabela 1: Testemunhos de Voluntários Retirados da Internet 
 
Análise Q do Voluntariado nos Açores 
Foram estas as frases que, seguindo a metodologia Q (Stephenson, 1953) solicitámos aos 
responsáveis de entidades que organizam trabalho voluntário nos Açores para que 
hierarquizassem estas frases conforme o esquema apresentado na Tabela 2. As respostas 
foram enviadas por email depois de contacto telefónico a quarenta e duas instituições de 
solidariedade social tendo sido obtidas 13 respostas o que é suficiente tendo em atenção ser 
aconselhável que o número de respostas seja sensivelmente um terço do número de frases. 
 

Concorda Menos Relativamente indiferente Concorda mais 
---- --- -- - ~ + ++ +++ ++++ 
         
         
         
         
         
         
         

Tabela 2: Esquema para hierarquização dos testemunhos de voluntariado 
 
Nos Açores existiam referenciadas em 2011 241 instituições públicas de solidariedade social, 
64 Casas do Povo, 35 Misericórdias, 19 Centros Paroquiais, 123 associações várias como 
Centros Comunitários, organizações da Caritas, e muitas outros centros, lares, organizações, 
centros e institutos, dedicados ao serviço social e integrando trabalho voluntário (Tabela 3). Os 
dados recolhidos são de quatro das nove ilhas dos Açores e de instituições várias como Casas 
do Povo, Misericórdias, Centros Paroquiais e Outros. Mais uma vez se realça que o objectivo 
neste método não é ter uma amostra representativa mas sim ter atitudes que poderão ser 
diferentes e neste sentido temos uma diversidade de instituições e, embora com um peso 
grande da Ilha Terceira, uma diversidade também grande no tipo de ilhas. 
 

Ilha Casas do 
Povo Misericórdia Centros 

Paroquias Outros Total 

 Real 
Test
emu
nhos 

Real 
Test
emu
nhos

Real 
Test
emu
nhos

Real 
Test
emu
nhos 

Real 
Test
emu
nhos

Santa Maria 1  1    2  4 0 
São Miguel 19 1 19  7 1 68  113 2 
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Terceira 15 1 4 2 7  35 5 61 8 
Graciosa -  2  1  -  3 0 
São Jorge 1  2  1  5 1 9 1 
Pico 14  3  1  4  21 0 
Faial 10  1 1 1  6 1 18 2 
Flores 4  2  2  3  11 0 
Corvo -  1  -  -  1 0 
Total 64 2 35 3 19 1 123 7 241 13 

Tabela 2: Institutos Públicos de Solidariedade Social nos Açores 
 
A extracção de factores pelo método das componentes principais subjacente à Análise Q 
permite, em primeiro lugar, identificar variáveis implícitas subjacentes aos testemunhos (Gráfico 
1 e Gráfico 2) e, em segundo lugar, perceber as atitudes dos vários agentes face a estas 
variáveis implícitas. 
A sistematização das frases de acordo com os factores 1 e 2, que explicam respectivamente 
33,6% e 12,7% das observações permitem dar nome aos eixos. O Factor 1 tem a ver com 
testemunhos que favorecem o “Servir o Próximo” o que, de acordo com o esquema da Figura 2 
se referencia à Função de Utilidade dos recebedores. O Factor 2 tem a ver com testemunhos 
que favorecem mais e menos o “Servir o Próprio” o que, no esquema da Figura 2, corresponde 
à Função de Utilidade do Dador. São assim possíveis quatro cenários: i) O cenário em que se 
serve o próximo e o próprio surge quando há referência a Deus (8), quando se aposta na 
capacidade dos voluntários (5), quando se atende à felicidade do recebedor (2) ou quando se 
aposta num tratamento das pessoas no corpo e na alma (3). ii) O cenário em que se serve o 
próximo por esforço do próprio congrega gente que acha que o Estado não pode resolver tudo 
(1), que respeita os desejos da comunidade (29), que quer retribuir (18), prefere ajudar 
comunidades que conhece (28), opta por socorrer necessitados (12) e de partilhar angústias 
(14). iii) O cenário mais egoísta explicita a carreira (26), o sentir-se melhor (10), a ocupação de 
idosos (4), a auto-prova de amor (11). iv) Finalmente, o cenário dos testemunhos de falhanço 
no serviço do próprio e do próximo, denuncia que quem recebe não quer apoio (7), que 
denunciei (13) e alertei para problemas (16), que conheci em pouco tempo (20) ou que tive 
orgulho no projecto (24). No meio dos vários cenários ficam as outras atitudes que de alguma 
forma repetem frases são colocadas em pontos extremos e que são assim um pouco 
redundantes. 
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Gráfico 1: Testemunhos de Acordo com o Serviço ao Próximo ou Serviço ao Próprio 

 
O terceiro factor acrescenta 11% da explicação das variáveis. A representação deste factor 
acrescenta uma nova dimensão implícita que, à luz do esquema teórico apresentado na Figura 
2, pode indiciar o desempenho da “Função de Produção do Voluntariado”. Na verdade é mais 
fácil perceber a efectividade subjacente a cada testemunho se partirmos dos grupos 
identificados no Gráfico 1 e observar como é que eles se organizam de acordo com o Factor 3 
a que chamamos de Efectividade. 
No Grupo IV do Gráfico 1, o Vencer Desafios (19) indicia uma realização superior no Sentir 
Orgulho pelo Projecto (24). No Grupo III o Conseguir uma Carreira (26) tem um cariz de mais 
efectividade do que o Evitar a Solidão (9). No Grupo II a acção de Partilhar Angústias (14) 
envolve mais actividade do que o Querer Retribuir (18) e, no Grupo I, a Felicidade do 
Recebedor (2) está associado a mais realização do que a Capacidade do Dador (5). 
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Gráfico 2: Testemunhos de Acordo com o Serviço ao Próximo e Efectividade 

 
Uma vez identificados os três vectores implícitos aos testemunhos (Servir o Próximo, Servir o 
Próprio e Servir com Efectividade) é possível melhorar o conhecimento sobre as atitudes das 
Instituições Públicas de Solidariedade Social nos Açores: 
- O Grupo A, onde se situa o testemunho da Misericórdia da Horta e que está fortemente ligado 
à conciliação entre o Servir o Próximo e Servir o Próprio. 
- O Grupo B, cujos elementos parecem estar mais preocupados com o Serviço ao Próximo e 
onde cabem as Misericórdias de Angra e da Praia, o Centro Paroquial de São Roque, a UMAR 
do Faial e a Cada de Povo de Vila Franca. 
- O Grupo C) com elementos orientados o Serviço dos Próprios integra o Lar de Idosos da 
Praia, a Casa do Povo do Porto Judeu e a Associação Juvenil da Terceira. 
- Finalmente o Grupo D) onde ser concentram sintomaticamente o testemunho de voluntários 
individuais e o do Lar de Idosos das Velas, aparecem como neutros face às frases mais 
marcantes do Serviço ao Próximo e do Serviço ao Próprio. 
O Gráfico 4 permite verificar que o Grupo D se subdivide em dois. D1 onde situamos o Lar de 
Idosos das Velas, RAG e AFR que se manifesta por testemunhos mais efectivos e D2 (JMS) 
com testemunhos mais propositivos. 
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Gráfico 3: Atitudes face ao Voluntariado: Próximo / Próprio 

 

 
Gráfico 4: Atitudes face ao Voluntariado – Próximo / Efectividade 

 
Será que algumas características destas instituições justificam o seu posicionamento face aos 
testemunhos? A Tabela 3 pode dar algumas indicações interessantes. Em primeiro lugar a 
resposta dos técnicos indica uma perspectiva ao mesmo tempo de serviço ao próximo e de 
serviço ao próprio (Grupo A). Em segundo lugar as instituições explicitamente dedicadas ao 



 
 

1198 
 

apoio social têm uma maior atenção pelos testemunhos de apoio ao próximo (Grupo B). Em 
terceiro lugar as instituições ligadas aos idosos e às crianças gostam de testemunhos de 
realização pessoal (Grupo C). Finalmente os voluntários em nome pessoal e dedicados a áreas 
diversas preocupam-se com a efectividade do seu desempenho (Grupo D). 
 

 

Instituição Principal 
Actividade 

Número 
de 
Emprega
dos 

Número de 
Voluntário
s 

Horas / 
Mês 

Número 
de 
Beneficia
dos 

Actividad
e do 
Question
ado 

A 
Santa Casa da 
Misericórdia da 
Horta 

Acção Social a 
Idosos, jovens e 
deficientes 

132 0 0 499 Técnico 

B UMAR - Delegação 
da Ilha do Faial 

Apoio vítimas de 
violência 
doméstica 

9 2 5 5 Técnico 

B 
Santa Casa da 
Misericórdia da 
Praia da Vitória 

Acção Social 140 11 45 340 Dirigente 

B 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Angra do Heroísmo 

Apoio a idosos e à 
infância 180 60 500 200 

Dirigente 
/ 
Voluntári
o 

B 
Centro Social e 
Paroquial de São 
Roque 

Apoio ao domicílio 53 9 65 200 

Dirigente 
/ 
Voluntári
o 

B Casa do Povo da V. 
Franca Centro comunitário 17 6 8 250 Voluntári

o 

C Casa do Povo de 
Porto Judeu Creche 50 11 90 400 

Dirigente 
/ 
Voluntári
o) 

C Lar D. Pedro V Internamento - Lar 
de idosos 44 5 40 134 Voluntári

o 

C 
AJITER - 
Associação Juvenil 
da Ilha Terceira 

Actividades 
ligadas à 
juventude 

3 14 250 5000 

Dirigente 
/ 
Voluntári
o 

D1 
Casa de Repouso 
"João Inácio de 
Sousa" 

Lar de Idosos 60 5 30 200 Dirigente 

D1 AFR Escutismo 0 1 10 2000 Voluntári
o 

D1 RAG Associação de 
Pais 0 1 20 2000 Voluntári

o 

D4 JMS Explicações 0 1 10 25 Voluntári
o 

Tabela 3: Tipologias dos Testemunhos de Voluntários nos Açores 
 
Se ligarmos os dados da Tabela 3 com os da Tabela 2 podemos intuir a dimensão muito 
significativa do sector, a sua diversidade nos serviços prestados e, pelos dados do Método Q a 
diversidade de alguma forma complementar das atitudes face ao voluntariado.  
É também interessante verificar que o Modelo Teórico apresentado no Esquema da Figura 2 
aparece de certa forma confirmado pelas variáveis latentes que surgiram da aplicação do 
Método Q. 
Em suma o Modelo Teórico de Abordagem à Economia da Dádiva e do Voluntariado é aplicável 
aos Açores e pode ser utilizado como referencial de análise em trabalhos posteriores. Fica 
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assim explicitado o carácter relativamente complexo do trabalho de voluntariado que depende 
da criação de “Funções de Produção” que integre, de forma diversificada, o trabalho voluntário 
para serviço dos mais necessitados. E o mesmo se pode dizer em relação às outras funções 
que indirectamente influenciam o voluntariado e o seu efeito: a Função de Produção de Lazer; 
a Função de Produção de Dádiva Monetário, a Função de Produção de Investimento e a 
Função de Produção de Produto (ver Figura 2). 
 
 
CONCLUSÃO 
Neste texto tentámos entender conceitos muitas vezes sobrepostos como o altruísmo, a dádiva 
e o voluntariado; diferenciámos entre altruísmo por amor, egoísta e pelo bem comum; e 
explicitámos o problema da economia do voluntariado e as relações de causa efeito entre 
motivações e dádivas simplificadas num modelo de análise do voluntariado no qual interagem, 
entre outros a Função de Produção de Voluntariado, a Função de Utilidade dos Recebedores e 
a Função de Utilidade dos Dadores. 
Estas interacções foram seguidamente confirmadas pela análise da hierarquização de 
testemunhos de voluntários feita por dirigentes, técnicos e voluntários associados a Instituições 
Públicas de Solidariedade Social nos Açores. Esta confirmação permite não só perceber a 
complexidade que envolve a eficiência do sistema de voluntariado mas também obter 
esquemas simplificados que permitem uma melhor compreensão do funcionamento do todo. 
É igualmente desafiante para trabalhos futuros tentar perceber como a estrutura dos 
movimentos de voluntariados pode sustentar o desenvolvimento das regiões e o nível de bem-
estar das suas populações. O que é que o Capital Social tem a ver com as Funções de 
Produção de Trabalho Voluntário? 
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RESUMO 
O artigo investiga as principais fontes de financiamento do sistema bancário brasileiro para 
mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) no Nordeste do Brasil. A região Nordeste do 
Brasil apresenta o bioma caatinga, dentro de uma área semi-árida  de 981.821,9 km². Nesta 
região, estima-se que cerca de 25% da área semi-árida esteja sujeita a degradação e 
desertificação, inclusive por uso de madeira para obtenção de carvão vegetal. Desta maneira, 
há grande potencial físico para o uso de MDL no Nordeste e vendas de certificados de 
emissão. A hipótese deste artigo é que o financiamento de um projeto de MDL apresenta a 
necessidade de conhecimento específico o qual tem, na prática dificultado o acesso de 
empreendedores localizados nos estados da região Nordeste. Sendo assim, este trabalho é um 
esforço para aprimorar a informação sobre fontes de financiamento para MDL- quer de caráter 
nacional ou internacional, contribuindo para a redução das desigualdades regionais no Brasil. 
Foi feito levantamento a partir de dados secundários junto ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Banco Central para obter estas informações. Os dados revelaram que o Nordeste 
padece de recursos compatíveis para o desenvolvimento e financiamento de projetos.  Esta 
incompatibilidade abrange aspectos como prazo, taxa de juros e carência (período onde os 
pagamentos são limitados aos montantes dos juros). 
Palavras chaves: crédito de carbono, financiamento, mecanismo de desenvolvimento limpo, 
Nordeste.  
 
 
INTRODUÇÃO 
Cada vez é mais presente, nos estudos sobre desenvolvimento econômico, a análise de 
variáveis ambientais. A introdução, por meio dos artigos 12,6 e 17 do Protocolo de Quioto, de 
instrumentos de mercado como o mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), a 
implementação conjunta e o comércio de emissões, foi importante para o desenvolvimento de 
um novo espaço de compra e venda de produtos/serviços de natureza ambiental, 
genericamente denominado de mercado internacional de carbono. 
Ressalte-se que, mesmo países que não ratificaram o protocolo de Quioto, como Estados 
Unidos e Austrália, possuem mercado de crédito de carbono, ambos iniciados em 2003, no 
caso, o Chicago Climate Exchange e o New South Wales Greenhouse Abatement Scheme. 
Entretanto, a maior parte dos contratos de carbono é negociada no European Union Trade 
System, nascido após o Protocolo de Quioto, assinado em 1997 e posto em ação a partir de 
2005 [Poppe, 2008]. 
A região Nordeste do Brasil apresenta o bioma caatinga, dentro de uma área semi-árida de 
981.821,9 km² (Portaria do Ministério da Integração Nacional número 89, de 16.03.2005) ,  que 
representa 57,3% do território nordestino, cerca de 10% do território nacional e abriga cerca de 
22,6 milhões de pessoas [IBGE,2010]. Nesta região, estima-se que cerca de 25% da área 
semi-árida esteja sujeita a degradação e desertificação, inclusive por uso de madeira para 
obtenção de carvão vegetal. Desta maneira, há grande potencial físico para o uso de MDL no 
Nordeste e vendas de certificados de emissão. Entretanto, constatam-se barreiras ao uso 
destes instrumentos.  Há falta de conhecimento dos atores na Região sobre o mecanismo, há 
altos custos envolvidos na sua operacionalização, há barreiras sociais para a adoção do MDL e 
falhas de mercado no que concerne ao financiamento dos mecanismos de desenvolvimento 
limpo. Este artigo visa à avaliação e à redução da  barreira falha de mercado. Neste sentido, 
busca-se, mais especificamente, melhorar a informação sobre fontes de financiamento para 
MDL no Nordeste do Brasil. Considera-se que os dados sobre este assunto no Nordeste são 
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escassos e pouco acessíveis aos potenciais interessados em utilizar o mecanismo. Assim, este 
trabalho realiza o levantamento destas fontes de natureza financeira ofertadas pelo sistema 
financeiro brasileiro. 
Para cumprir estes objetivos, este artigo foi dividido em três seções, além desta introdução. Na 
primeira seção, há um rápido relato da composição do sistema financeiro nacional brasileiro e o 
esclarecimento de como a região Nordeste tem acesso aos recursos deste sistema.  
Na segunda seção, são descritas as fontes de financiamento no Brasil para os mecanismos de 
desenvolvimento limpo e a situação da região Nordeste quanto ao acesso a estes 
financiamentos. 
Na terceira e última seção, são expostas os projetos de MDL realizados pela região em 2010 e 
tecidas considerações finais acerca dos motivos de natureza financeira para a dificuldade de 
expansão destes projetos na Região Nordeste. 
 
 
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E A REGIÃO NORDESTE 
O sistema financeiro brasileiro é organizado em 2.274 instituições distribuídas em dezessete 
segmentos: bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, bancos de 
desenvolvimento, bancos de investimento, bancos de câmbio, sociedades de arrendamento 
mercantil, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário e associações de poupança e empréstimo, sociedades corretoras de títulos e 
valores mobiliários, sociedades corretoras de câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, agências de fomento, companhias hipotecária, cooperativas de créditos, 
sociedades de crédito ao micro empreendedor e sociedades administradoras de consórcio. 
Cada segmento representa um nicho, ou seja, o foco dos empréstimos realizados por aquelas 
instituições.  Desta forma, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança são 
voltadas para o crédito habitacional. Sociedades de crédito e financiamento direcionam-se ao 
crédito ao consumidor e empresas corretoras e distribuidoras atuam em mercados de câmbio, 
títulos públicos e privados, valores mobiliários, commodities e futuros. 
No que concerne ao número de instituições, no Brasil destacam-se as cooperativas de crédito - 
chegam a mais da metade das instituições do sistema financeiro, totalizando 1.353 unidades. 
Entretanto, as cooperativas participam com menos de 2% do saldo de operações de crédito do 
sistema financeiro. 
Desta maneira, este artigo vai centrar sua análise no segmento financeiro que detém a maior 
parcela do saldo de operações de crédito. Assim, vai enfatizar as fontes de financiamento de 
mecanismo de desenvolvimento limpo oriundas das principais instituições do sistema 
financeiro: bancos múltiplos, comerciais, de investimento, a Caixa Econômica Federal e os 
bancos de desenvolvimento. 
As principais instituições do sistema financeiro nacional (137) organizam-se sob o formato de 
bancos múltiplos que operam com carteiras comercial, investimento, desenvolvimento, crédito 
imobiliário, financiamento e arrendamento mercantil. Tanto realizam captação de depósitos a 
vista como a prazo e conforme descrito nas carteiras, apresentam empréstimos de curto a 
longo prazos. No segundo tópico será relatada a forma de atuação dos bancos múltiplos no 
que concerne a questões ambientais bem como as suas linhas de crédito nesta área. 
No que toca a bancos exclusivamente comerciais, há, no país, 19 bancos comerciais. Ou seja, 
bancos que captam depósitos a vista e de poupança, e atuam, principalmente, em operações 
de empréstimo de capital de giro a pessoas físicas e jurídicas. Os bancos de investimento (17), 
por sua vez, captam depósitos a prazo e realizam operações financeiras de médio e longo 
prazos. 
Saliente-se que o país viveu durante a década de 1980 e início dos anos 90, um processo 
inflacionário significativo, que conduziu à indexação generalizada da economia. Naquelas 
circunstâncias, o setor bancário privado aumentou sua participação no total do PIB ao tempo 
em que concentrou suas aplicações em compra de títulos do setor público e em operações de 
empréstimo de curto prazo.  
A despeito da conquista, a partir de 1995, de patamares de inflação inferiores a dois 
dígitos/ano, o papel do setor privado em empréstimos de longo prazo ainda é tímido. Mesmo os 
usuários do sistema financeiro nacional, não identificam o setor com sua função precípua: 
fornecer empréstimos. Pesquisa de 2011 do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
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relata que menos de 5% dos entrevistados associaram a concessão de empréstimos entre as 
principais funções do segmento bancário nacional. De fato, foram funções mais destacadas as 
de “guardar dinheiro”, “realizar pagamentos” e “outros serviços bancários. 
Desta maneira, para melhor compreensão de como se realiza o financiamento no setor 
financeiro brasileiro é necessário voltar o olhar para a atuação dos bancos públicos. A análise 
passará pelas caixas econômicas, bancos de desenvolvimento e bancos múltiplos públicos. 
A Caixa Econômica Federal é um banco público nacional, que, da mesma forma que as 
sociedades de crédito imobiliário e poupança, direciona suas operações para o setor 
habitacional, com investimentos também na área de saneamento – segmento caro aos 
ambientalistas. 
No que concerne aos bancos de desenvolvimento, pode-se relatar a existência de quatro deles 
no país: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES).  
O BRDE, o BDMG e o BANDES são bancos de atuação local. O primeiro é dotado de ativos de 
cerca de R$ 7,8 bilhões e atua nos três estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) 
da região sul do Brasil, além do estado de Mato Grosso do Sul (que pertence à região centro-
oeste). Os dois últimos atuam respectivamente em Minas Gerais e Espírito Santo e seus ativos 
são de R$ 2,3 bilhões e R$ 0,8 bilhão respectivamente. Todos estes bancos foram fundados na 
década de 1960. 
O BNDES, por sua vez, tem atuação em todo o território nacional e ativo de R$ 520 bilhões, 
cerca de US$ 325 bilhões de dólares. Foi fundado em 1952 e teve papel fundamental no 
processo de industrialização tardia brasileiro – tanto na construção de infraestrutura como no 
financiamento direto ao setor privado. Somente entre janeiro de 2009 a dezembro de 2010, 
foram liberados pelo BNDES R$ 163 bilhões de reais, aproximadamente US$ 100 bilhões. 
O maior banco múltiplo público brasileiro é o Banco do Brasil S/A (BB). O BB é o responsável 
pelos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.  Este fundo foi 
criado em 1988, juntamente com outros dois fundos (FNE e FNO), para  a promoção do 
desenvolvimento das regiões menos dinâmicas do país. 
Dois dos cento e trinta e sete bancos múltiplos que atuam no país, têm a atuação em regiões 
específicas: o Banco da Amazônia (BASA) e o Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) – 
ambos são públicos.   
O BASA direciona seus créditos para a região Norte e administra o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte (FNO).  
O BNB tem sua ação em 1.990 municípios situados nos nove estados que compõem a região 
Nordeste e o Norte dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, incluindo os Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. Cabe a esta instituição o gerenciamento dos recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) que objetivam a promoção do 
desenvolvimento desta área. 
Saliente-se que o FNE  tem seus recursos oriundos de  1,8% (um inteiro e oito décimos por 
cento) de todo o imposto sobre produto industrializado e imposto de renda do país.  Sua 
finalidade específica é financiar, em condições compatíveis com as peculiaridades da área, 
atividades econômicas do Nordeste, sendo metade dos recursos destinados ao semi-árido,  
nos termos do artigo 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. 
O BNB, além de ser administrador do FNE, é instituição que detém 64%, em média, do total de 
financiamentos de longo prazo na Região Nordeste entre dezembro de 2002 e julho de 2009. 
(SISBACEN, 2010). 
Desta forma, o BNB se apresenta como uma das principais fontes de financiamento para a 
Região Nordeste. 
A presença e o crescimento de instituições financeiras públicas são justificados pela literatura 
econômica em virtude da necessidade de intervenção para corrigir imperfeições de mercado 
e/ou da necessidade de financiar projetos socialmente relevantes[Castro et alli, 2006]. 
Yeyati, Micco e Panizza  (2007) argumentam que  a intervenção do Estado se faz necessária 
quando os emprestadores privados apresentam incentivos limitados para financiar projetos que 
produzam externalidades positivas. 
A presença do Banco do Nordeste na Região Nordeste satisfaz às duas razões mencionadas 
na literatura. Como região periférica, até a ação de bancos públicos nacionais levou ao 
vazamento de depósitos da Região para outras áreas mais economicamente dinâmicas no 
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país. Este vazamento é explicitado em dados do Banco Central do Brasil (2011), onde o Banco 
do Brasil e CEF apresentam maior saldo de depósitos no Nordeste que saldo de operações de 
crédito naquela região (posição de outubro de 2010).  A investigação em outros anos da 
década de 2000 revela que este comportamento é recorrente e ocorre, também, com os 
bancos privados na Região. Desta maneira, estes bancos estariam captando recursos no 
Nordeste – região mais pobre do país, para aplicá-los no centro-sul. O Banco do Nordeste, 
contudo, banco múltiplo de atuação regional, é a exceção a esta regularidade comportamental. 
As aplicações do BNB no Nordeste são superiores aos seus saldos de depósito a vista . 
Assim, é explicitada a incapacidade do mercado bancário de gerar os recursos financeiros 
necessários à promoção da atividade econômica da Região. Ao contrário, a atuação deste é no 
sentido de deslocar fontes de recursos regionais para outras áreas do país. 
No que toca a necessidade de financiar projetos socialmente relevantes, cabe descrever 
algumas das principais características do Nordeste. A Região 981.821,9  abrange km2 de clima 
semi-árido (Veja mapas nos anexos I e II), representando 57% do território nordestino, 10% do 
território nacional e abrigando cerca de 22 milhões de pessoas nesta área em que ficam 
sujeitas a alta vulnerabilidade. Trata-se de uma das regiões semi-áridas do mundo com maior 
densidade demográfica, com sérios problemas de desertificação e degradação,  que chegam a 
atingir a 25% da região semi-árida, consoante informações da FUNCEME (2005). 
O Nordeste também é detentor de mais da metade dos pobres do país. O Brasil apresenta 
população de aproximadamente 191 milhões de habitantes, deste total, 16 milhões vivem em 
condições de extrema pobreza, e nove milhões destes dezesseis milhões de indivíduos 
desprovidos de condições mínimas para a sobrevivência, habitam o Nordeste.  Além disso, 
como área periférica, tende a apresentar maiores dificuldades no pleno desenvolvimento do 
sistema financeiro. 
Se de um lado, as necessidades da Região são imensas, de outro, esta Região tem 
apresentado dificuldades em gerar recursos para o desenvolvimento de suas políticas públicas. 
Os estados nordestinos apresentam elevada dependência financeira das transferências 
tributárias do poder executivo federal - sobre o assunto veja Castro (2008). Neste sentido, a 
busca de fontes nacionais e internacionais para a implementação de MDL na Região seria 
favorável ao seu desenvolvimento. 
Cumpre ressaltar que ainda que se considere como guia dos investimentos, apenas 
indicadores de ótica privada – leia-se a maximização dos lucros, observa-se que, no recente 
processo de crescimento nordestino, há pouco aproveitamento de oportunidades de negócios 
relacionadas ao meio ambiente. As oportunidades a que nos referimos foram expandidas a 
partir da Terceira Conferência das Partes (COP -3) da Convenção – Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças de Clima, quando houve a proposição, no Protocolo de Quioto, da 
utilização de instrumentos de mercado para a flexibilização do cumprimento da meta de 
emissão de gases do efeito estufa.  
O protocolo, que entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, criou um mercado internacional 
onde as reduções de GEE (gases de efeito estufa) e remoção de CO2 podem ser 
comercializadas mas que é dominado pela China e  pela Índia  que representam cerca de 70% 
da oferta de projetos e de RCE mundial. [POPPE,2008]. 
No Brasil, predominam os projetos ligados ao setor primário, como a co-geração a partir de 
biomassa (80) e projetos ligados à suinocultura (41) no total de 240 projetos. [POPPE,2008, 
p.113]. Desta forma, a simples disseminação destes projetos para áreas rurais do Nordeste já 
propiciaria oportunidades de renda para localidades menos favorecidas. 
Além destas oportunidades já aproveitadas nacionalmente, e subutilizadas no Nordeste, outras 
atividades podem ser intensificadas. Por exemplo, o Brasil dispõe de áreas elegíveis para 
reflorestamento de acordo com as metodologias definidas internacionalmente em 2003. Frise-
se que no semi-árido nordestino, a principal causa da degradação/desertificação é o uso de 
madeira do bioma caatinga com fins de obtenção de carvão vegetal para uso de olarias, para o 
pólo gesseiro de Araripina/Trindade no estado de Pernambuco, para padarias e restaurantes 
nos fornos à lenha e para siderúrgicas (produção de ferro-gusa).  
É sabido também que a substituição de combustíveis fósseis por renováveis é atividade 
elegível do MDL desde que a adição do Biodiesel ao Diesel seja acima dos patamares 
estabelecidos pelo Programa. Atividades de energia solar, eólica ou biomassa ainda podem ser 
exploradas no país. 
Contudo, apesar desta ampla gama de possibilidades para a Região Nordeste, a análise da 
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distribuição geográficas dos projetos de MDL, mostra que, na dimensão ambiental do 
desenvolvimento, reafirma-se  a concentração espacial  que guia as atividades econômicas no 
país. Quando se reflete sobre a distribuição do número de atividades de projeto do MDL no 
Brasil (2008), constata-se que 79% deles estão concentrados em  oito estados:  São Paulo 
(22%), Minas Gerais (13%), Rio Grande do Sul (10%), Mato Grosso (9%), Santa Catarina (8%), 
Paraná (7%), Goiás (5%) e Mato Grosso do Sul (5%) – todos estados das regiões mais ricas do 
país- sudeste, sul e centro-oeste. E, mais grave ainda, dos nove estados com menor 
participação no número de projetos de MDL do país, seis são nordestinos: Ceará, Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
A concentração geográfica mostra a necessidade de pesquisadores se debruçarem sobre esta 
questão sob a ótica da economia regional. Do contrário, mecanismos criados para minorar 
problemas de desenvolvimento, acabarão por acentuar ainda mais as desigualdades regionais 
– dificultando ainda mais a aproximação das metas do milênio da ONU. 
Para justificar o não aproveitamento da oportunidade de negócios que é o projeto de MDL, há a 
ocorrência de barreiras, que da mesma forma dos recursos naturais, não se distribuem 
equanimente sobre todo o território nacional. Não restam dúvidas que o Nordeste enfrenta, por 
exemplo, assimetria de informações no que concerne aos financiamentos de MDL. 
A assimetria de informações refere-se a uma situação na qual uma das partes envolvidas nas 
transações detem informações qualitativa e/ou quantitativamente superiores a outra parte. 
Eichengreen comenta que os mercados financeiros são por natureza assimétricos. A hipótese 
deste artigo é que o financiamento de um projeto de MDL apresenta a necessidade de 
conhecimento específico o qual tem, na prática dificultado o acesso de empreendedores 
localizados nos estados da região Nordeste. Sendo assim, este trabalho é um esforço para 
aprimorar a questão da informação sobre fontes de financiamento para MDL. Considera-se que 
as informações sobre este assunto no Nordeste são escassas e de pouco acesso aos 
potenciais interessados em utilizar o mecanismo. Assim, visa investigar estas fontes de 
natureza financeira para MDL – quer de caráter nacional ou internacional, contribuindo para a 
redução das desigualdades regionais no Brasil. 
Já que o meio ambiente é um bem público, o acesso a informação sobre oportunidades de 
negócios que são ambientalmente sustentáveis deve ser incentivado pelo setor público. 
 
 
O FINANCIAMENTO DE MDL NO BRASIL E  PARA O NORDESTE 
Conforme já descrito no item anterior, o mercado de crédito de carbono pode ser desenvolvido 
a partir da terceira conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 
de Clima. A fim de que as nações conseguissem cumprir a redução da emissão de gases de 
efeito estufa (como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os perfluorocarbonos, os 
hidrofluorocarbonos e os hexafloretos de enxofre) foram criados mecanismos de flexibilização 
como o mecanismo de desenvolvimento limpo, a implementação conjunta e o comércio de 
emissões. 
O mercado de carbono comercializa permissões para emissão baseadas em reduções 
certificadas de emissão (RCE) provenientes de projetos de MDL. 
Os projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) envolvem uma série de etapas 
prévias a comercialização das reduções: o documento de concepção de projeto, sua validação, 
a aprovação nacional, registro, monitoramento, verificação e certificação. 
A complexidade destas etapas é uma das barreiras ao aproveitamento das oportunidades de 
venda de RCE. Há problemas na delimitação nas linhas de base e de monitoramento. Os 
custos de transação envolvidos no ciclo de aprovação e registro do MDL é outro entrave à 
expansão do mercado de carbono. 
O processo longo para a aprovação de um Projeto de MDL implica custos. Estes custos podem 
ser financiados. 
Dentre os itens financiáveis em um projeto de MDL , Seiffert (2009) destaca  os seguintes:  
(i) estudos e projetos de pré-investimento relacionados ao início de atividades de projeto no 
âmbito do MDL (estudos de inventário, viabilidade técnica, econômica e financeira do 
investimento, projetos básicos; projetos executivos e projetos ambientais); 
(ii) estudos relacionados ao ciclo de carbono (honorários do ‘advisor’ para estudos de 
viabilidade do enquadramento no MDL, elaboração do Documento de Concepção do Projeto 
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(DCP), validação, aprovação e registro do Projeto, custos da Entidade Operacional Designada 
e taxas da ONU); 
(iii) desenvolvimento, aprimoramento ou aquisição de tecnologias para a redução de emissões 
e/ou aumento da remoção de gases de efeito estufa; 
(iv) investimento em máquinas e equipamentos; 
(v) obras civis e instalações; 
(vi) desenvolvimento de novas metodologias de linha de base, de cálculo de emissões e de 
monitoramento/verificação para atividades de projeto do MDL, incluindo estudos técnicos 
complementares (análise do ciclo de vida e estudos de benchmarking, entre outros); 
(vii) outros custos e despesas envolvidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. 
A análise das atividades dos bancos brasileiros na criação e desenvolvimento de instrumentos 
de crédito que facilitem a implementação de práticas ambientais sustentáveis dentre elas, os 
mecanismos de desenvolvimento limpo, revela que estes têm ação bem restrita. 
De fato, em termos gerais, os bancos incluíram o tema impacto climático nos seus 
planejamentos estratégicos. Contudo, o desenvolvimento de produtos, instrumentos e ações 
para apoiar a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas pelo setor financeiro 
se mostra ainda incipiente. 
Dois dos maiores bancos múltiplos privados do país, Bradesco e Itaú, revelam preocupação 
com os riscos sócio-ambientais do crédito. Há medidas tomadas para impedir que o não 
cumprimento de normas ambientais nacionais possa comprometer o retorno dos empréstimos 
concedidos. Assim, a concessão de apoio financeiro está condicionada a obediência à 
legislação e normas aplicáveis, a regularidade ambiental. 
Observe que esta postura é mais uma salvaguarda dos bancos dos recursos financiados que 
consciência ambiental.  Outro ponto amplamente criticado da ação dos bancos múltiplos 
privados em áreas ligadas a responsabilidade social é a alta proporção dos recursos gastos em 
marketing relativamente às ações efetivas. 
A aversão ao risco dos bancos leva o tomador de empréstimos a ser submetido a uma análise 
ambiental de projetos que abrange cerca de dez etapas. Dentre elas, vale destacar: a 
avaliação do proponente quanto a sua regularidade junto aos órgãos de meio ambiente, 
pendências judiciais e efetividade da atuação ambiental, avaliação do empreendimento no que 
concerne a emissão de GEE e existência de sistema de gestão ambiental (SGA); verificação de 
práticas de atos que impliquem crimes contra o meio ambiente; verificação de respeito ao 
zoneamento econômico-ecológico e agro-ecológico; consulta de cadastro para verificação de 
existência de trabalho escravo e de apontamentos de crimes ambientais. Toda esta avaliação 
redundará na classificação do empreendimento em A, B ou C, sendo a primeira categoria a que 
envolve riscos ambientais significativos ou de impactos regionais. 
Após esta apreciação podem ser feitas recomendações para as fases de análise e 
acompanhamento da operação de crédito em si, com a possibilidade de adição de 
condicionantes de natureza ambiental ao projeto, complementares aqueles já previstos pela lei. 
Toda esta avaliação para ter acesso ao crédito implica encarecimento do empréstimo para o 
tomador. Ainda assim, frise-se que os bancos privados não segmentam seus mercados 
regionalmente e apenas apresentam produtos oferecidos universalmente – para todo o país, 
desrespeitando as especificidades regionais. 
Os três principais produtos oferecidos pelos bancos múltiplos  privados no Brasil são fundos de 
investimentos em participações voltados para projetos/iniciativas ambientais; fundos ambientais 
de investimento e fundo índice de carbono. 
Os fundos de investimento em participações, oferecidos pelo Bradesco e Santander, abrangem 
a aquisição de ações, debêntures ou outros títulos/valores mobiliários conversíveis ou 
permutáveis em ações de emissão de companhias abertas/fechadas. Neste caso, o investidor 
terá condições de participar da gestão da companhia em que realizou o investimento. 
Já os fundos ambientais de investimento, produto oferecido por Bradesco, Itaú, Santander e 
HSBC, envolve a captação de recursos para serem utilizados em projetos relacionados  ao 
meio ambiente como a redução de emissão de gases que provocam o efeito estufa (GEE) e 
onde uma parcela da taxa de administração bancária destina-se a  projetos com foco 
ambiental.  
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O Fundo Índice de Carbono é administrado pelo Banco Itaú. Este fundo é vinculado ao  
Barclays Capital Global Carbon Index Excess Return Euro (BGCI). Este índice mede a 
performance dos planos negociados relacionados a crédito de carbono de maior liquidez. 
O setor público registra maior diversidade de produtos com enfoque ambiental. Além de fundos 
de investimento em participação e fundos ambientais de desenvolvimento, já oferecidos por 
bancos privados, há três iniciativas do BNDES e duas da CEF dignas de nota. 
Podemos citar, por exemplo, o Fundo Amazônia, com recursos provenientes de doações e 
administrados pelo BNDES, este dispõe de financiamentos não reembolsáveis que contribuam 
tanto para o combate ao desmatamento como para o uso sustentável da Amazônia. Ainda 
assim, o Fundo Amazônia padece de sérios problemas de ordem operacional, em virtude da 
pouca experiência do BNDES em operações deste tipo. Apesar de existir desde 2009, o fundo 
apenas contratou, até o momento, nove projetos. Dos cerca de R$ 638 milhões de apoio 
solicitados ao fundo, as contratações até abril de  2011  totalizaram  apenas R$ 169 milhões. 
Para projetos de reflorestamento do bioma Mata Atlântica, o BNDES também disponibiliza 
recursos não reembolsáveis. 
O BNDES ainda dispõe de programa de financiamento à compensação florestal em 
propriedades rurais destinadas ao agronegócio. 
Este programa de financiamento visa regularizar a situação dos proprietários rurais que estão 
em desobediência com a Lei 6514/08. O decreto regulamentou a Lei de Crimes Ambientais e 
estabeleceu prazos para os proprietários fixarem áreas de reservas legais previstas no código 
florestal. Denomina-se reserva legal a parcela do imóvel rural que mantém a vegetação 
original.  Caso inexista a vegetação nativa, o proprietário do imóvel deve proceder ao replantio 
da mesma. 
Agora em maio de 2011, está prevista a votação do Novo Código Florestal do Brasil. Caso 
aprovado, este deve produzir efeitos tanto nos financiamentos produtivos como nos 
financiamentos para a área ambiental. No caso dos financiamentos produtivos para o 
agronegócio, ocorrerá a redução da garantia oferecida pelo produtor à instituição financeira já 
que parte de seu imóvel deve ser designada como Reserva Legal e portanto não pode ser 
ocupado com atividade agropecuária. 
No caso dos financiamentos ambientais, como o novo código prevê o mecanismo de 
compensação ambiental, deve haver um incentivo a novos programas de crédito vinculados ao 
meio ambiente, a exemplo do programa citado do BNDES. A compensação ambiental dota o 
proprietário da possibilidade de recuperar sua reserva legal dentro de sua propriedade ou em 
outro local (desde que no mesmo bioma). Desta maneira, em vez de arrancar suas plantações 
ou reduzir a criação pecuária, o produtor pode optar por comprar áreas do mesmo bioma 
preservadas ou contratar terceiros para o replantio de áreas no mesmo bioma. 
No que toca à CEF, esta apresenta o fundo socioambiental da caixa e fundo de compensação 
ambiental. Destaque para a primeira iniciativa tem, dentre suas linhas temáticas, apoio aos 
ecossistemas do cerrado e da caatinga. Trata-se do único agente financeiro (a exceção do 
BNB) que dispõe de fundo específico para o ecossistema típico do semi-árido nordestino: a 
caatinga. 
O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) apresenta para a região Nordeste, o Programa de 
Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente – FNE Verde. Contempla 
empreendimentos de agropecuária orgânica, manejo florestal, reflorestamento, agrossivicultura 
e sistemas agroflorestais, geração de energia alternativa, coleta e reciclagem de resíduos 
sólidos, além da implantação de sistemas de gestão ambiental e certificação. 
Há ainda a iminente criação do  Fundo Caatinga, nos moldes do Fundo Amazônia, cujo objetivo 
principal será captar recursos não reembolsáveis e reembolsáveis para investimentos em 
ações de monitoramento, contra desmatamento, adaptação/mitigação aos efeitos das 
mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável na região Nordeste do Bioma Caatinga.   
Também está prevista a votação no Congresso Nacional de Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC)  que inclui a caatinga como bioma considerado patrimônio nacional.  A 
votação da PEC deve contribuir para a maior alocação de recursos na preservação deste 
bioma genuinamente brasileiro. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O levantamento dos principais programas de financiamento para o meio ambiente no país 
revela que o Nordeste padece de recursos compatíveis para o desenvolvimento de projetos.  
Esta compatibilidade deve envolver aspectos como prazo, taxa de juros e carência (período 
onde os pagamentos são limitados  aos montantes dos juros). 
Constatou-se que, no caso das agências estaduais de desenvolvimento, existem problemas 
relacionados a fontes de recursos e a estreiteza dos limites estaduais. 
No caso das Caixas Econômicas, onde a principal instituição é a CEF, o problema  concentra-
se no enfoque setorial de seus programas, que são voltados, principalmente, para a área 
habitacional e de saneamento.  Assim a Caixa não realiza análises dos impactos regionais de 
seus programas setoriais. Muito embora, conforme descrito no tópico anterior, ela detenha uma 
linha de financiamento específica para o bioma caatinga (dentre outros temas selecionados) e 
que portanto, beneficia diretamente  o Nordeste. 
No caso dos diversos bancos múltiplos privados constata-se que, estes direcionam suas  
operações para o curto prazo (periodicidade inadequada para projetos de MDL), talvez por 
herança do período inflacionário. E, a preocupação de natureza ambiental limita-se ao 
cumprimento da legislação  de forma a não comprometer o retorno dos recursos emprestados.  
O sistema de bancos de desenvolvimento, liderado pelo BNDES e algumas agências de 
desenvolvimento estaduais, dispõe de programas de financiamento à área ambiental. Contudo, 
no caso do BNDES, a maior proporção de recursos é aplicada no sul/sudeste ou em mega 
projetos nacionais sem a devida preocupação regional.  A exceção é o Fundo Amazônia,  cujo 
foco geográfico é a região Norte do país e ainda apresenta problemas operacionais. 
Os Bancos Regionais controlados pelo Governo Federal, no caso, BASA e BNB, têm áreas de 
atuação respectivas na região Amazônica  - um dos mais importantes ecossistemas do mundo 
e  na Região Nordeste do país, norte do Espírito Santo e norte de  Minas Gerais, tendo nesta 
área, a região semi-árida de maior densidade populacional nas Américas (cerca de 1 milhão de 
km2) e com sérios problemas de degradação e desertificação. 
O BNB detém o FNE –Verde que pode ser utilizado para a realização de estudos e pesquisas 
de MDL. Ressalte-se que, apesar do Brasil deter aproximadamente 6% das vendas de RCE 
mundiais, dados de 2010 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 2010) revelam que, dos 
vinte e dois projetos de MDL aprovados nos termos da resolução número 01, apenas  um 
projeto era da região nordestina. O documento de concepção do projeto mostra que este 
objetivava reduzir as emissões de metano, oriundas da produção de carvão vegetal, no estado 
do Maranhão. A empresa proponente foi a Queiroz Galvão Participações –Indústria e 
Agropecuária S.A. que controla três siderúrgicas consumidoras de carvão vegetal, o qual é 
produzido por empresa também controlada pela Queiroz Galvão.  
O pouco aproveitamento do Nordeste das oportunidades de negócios oferecidas pelos MDL 
pode ser explicitado pelo dado de que, do total 261 projetos aprovados no Brasil, apenas 24 
foram da região Nordestina, e destes somente um na modalidade de carvão vegetal, conforme 
exposto na tabela Projetos de MDL aprovados no Brasil (Anexo III). 
Cumpre ressaltar que os bancos nacionais têm um conjunto de fontes de financiamento 
internacionais disponíveis para MDL ainda pouco utilizados. Dentre estas fontes pode-se  citar: 
o Fundo para o Meio Ambiente Mundial - Global Environment Facility (GEF); o Carbon Finance 
Funds (Banco Mundial); Climate Investment Funds (CIF);  Fundo para Energia Renovável e 
Mudanças Climáticas (BID);  Ações da Corporação Andina de Fomento (CAF) e Fundos do 
Japan Bank for International Cooperation – JBIC. 
A despeito de várias instituições do sistema financeiro nacional terem assumido compromissos 
voluntários que lançam diretrizes para o crédito sustentável, como por exemplo, como os 
Princípios do Equador, Greenhouse Gas Control e o Carbon Disclosure Project, constata-se 
que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de capacitar o sistema financeiro 
brasileiro a aproveitar os recursos disponíveis internacionalmente para MDL e alocá-los em 
regiões, como o Nordeste, onde o acesso a crédito é mais restringido. 
Importante observar que, esta análise inicial do sistema financeiro brasileiro, revela bancos 
com presença ainda tímida  no financiamento de MDL. Este problema parece ser ainda mais 
agravado na região nordestina onde recursos de crédito são drenados para outras regiões mais 
dinâmicas do país. Este quadro é  preocupante considerando-se a futura aprovação do Código 
Florestal brasileiro e da PEC (proposta de emenda constitucional) que inclui o bioma caatinga 
como patrimônio nacional pelo Congresso Nacional,previstos para maio e junho de 2011. Estes 
eventos devem incrementar o potencial de demanda da região Nordestina por projetos de MDL. 
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Anexo I – Regiões áridas e semi-áridas do mundo, em destaque, o semi-
árido nordestino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II – Semi- árido Nordestino 
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 Anexo III – Projetos de MDL aprovados no Nordeste do Brasil. 
 

Ano 
Aprovação Localização Modalidade 

2004 Salvador [BA] Aterro sanitário 

2005 Vários municípios 
[BA] 

Mitigação de gases na 
criação de suinos 

2005 Coruripe [AL] Cogeração 
2006 Salvador [BA] Aterro sanitário 

2006 

Governador 
Mangabeira, 
Cachoeira e São 
Félix [BA] 

Central Hidrelétrica 

2006 Rio Formoso [PE] Cogeração 
2007 Recife [PE] Gerenciamento elétrico 

2007 Fortaleza [CE] / 
Recife [PE] Gerenciamento elétrico 

2007 Fortaleza [CE] / 
Olinda [PE] Gerenciamento elétrico 

2007 Fortaleza [CE] / 
Recife [PE] Gerenciamento elétrico 

2007 Salvador [BA] / 
Fortaleza [CE] Gerenciamento elétrico 

2007 Fortaleza [CE]  Gerenciamento elétrico 

2007 Feira de Santana 
[BA] Aterro sanitário 

2007 Teresina [PI] Biomassa 
2007 Coruripe [AL] Irrigação 
2007 João Pessoa [PB] Aterro sanitário 
2007 Aracati [CE] Energia eólica 
2007 Macau [RN] Energia eólica 
2007 Atalaia [AL] Irrigação 
2008 Camaçari [BA] Fertilizante 
2009 Ceará-Mirim [RN] Aterro sanitário 

2009 São Desidério [BA] Pequenas Centrais 
Hidrelétricas 

2010 

Pindaré-Mirim, 
Santa Luzia, Bom 
Jesus das Selvas, 
Bom Jardim, Centro 
Novo do Maranhão, 
Açailândia e Grajaú 
[MA] 

Carvão vegetal 

2011 Jaboatão dos 
Guararapes [PE] Aterro sanitário 

 Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia. Elaboração Própria. 
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RESUMO 
Pretende-se, com a presente comunicação, definir para a Região do Médio Tejo (NUT III) um 
índice de Potencial Natural, baseado numa metodologia de avaliação já aplicada para a Região 
Centro, utilizando um Sistema de Informação Geográfica. 
A metodologia passa pela classificação dos concelhos do Médio Tejo, através da aplicação de 
métricas do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, seguindo a lógica do 
modelo “Pressão-Estado-Resposta” (OCDE) para avaliar o capital natural. 
Será efectuada a quantificação, relativização pela área total concelhia, das áreas afectadas às 
diferentes tipologias de uso do solo, em termos de área de conservação, considerando a 
densidade de espaços em regime especial, face aos restantes usos do solo.  
Serão utilizados dados do Instituto Nacional de Estatística, da Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo e do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 
Assim, o Ordenamento e o Planeamento territoriais ganham relevância neste domínio de 
actuação, designadamente na figura dos Planos Directores Municipais, fonte de informação 
para a construção do índice, com intuito de se percepcionar qual o seu desempenho e 
dinâmica em termos da afectação do território a usos que potenciem, ou não, o aumento do 
capital natural do concelho, e a sua adequação aos objectivos de Conservação da Natureza. 
A construção deste índice procura responder ao objectivo de conservação “in situ” da 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, numa lógica de 
“contínuum naturale”. 
Palavras-chave: Índice de Potencial Natural, Sistemas de Informação Geográfica, 
Ordenamento do Território, Conservação da Natureza. 
 
 
Introdução 
A presente comunicação reflecte a aplicação metodológica de avaliação do desempenho dos 
Planos Directores Municipais (PDM), [1] [2] dos concelhos pertencentes à Região NUT III, 
Médio Tejo, com excepção do concelho de Torres Novas, quanto ao capital natural por eles 
potenciado ou limitado, entre os diferentes momentos de análise. 
Tem por base, a aplicação do modelo de avaliação ambiental “Pressão-Estado-Resposta” 
(PER) utilizado pela OCDE na avaliação das políticas ambientais e de ordenamento de cada 
Estado [3] e que aqui se aplica à avaliação da dinâmica das políticas municipais. 
 
 
ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 
Segundo o DL nº 244/2002 de 5 de Novembro, a região NUT III do Médio Tejo, faz parte da 
região Centro e é constituída pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, 
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da 
Barquinha e ocupa uma área total de aproximadamente 2.306 Km2.  
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Com base na Lei n.º 45/2008 de 27 de Agosto, foi formalmente constituída a Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo no dia 11 de Dezembro de 2008 e abrange os concelhos da 
região do Médio Tejo mais o concelho de Mação (NUT III Pinhal Interior Sul), para um território 
com cerca de 2.706 Km2, representado na Figura1.  
Figura 1: Enquadramento Geográfico 

 
 
ESTRUTURAÇÃO E METODOLOGIA  
Este modelo assenta na ideia de que as actividades humanas exercem pressões no ambiente 
(Pressão) afectando a sua qualidade e a quantidade dos recursos naturais (Estado), alterações 
estas, às quais a sociedade responde (Resposta) através de políticas ambientais, económicas 
e sectoriais que, por sua vez, carecem de avaliação. 

[ ]RespostaEstado;Pressão;   ≡PERModelo  
A aplicação do modelo requer a selecção de três grupos de indicadores que forneçam, 
respectivamente, uma imagem representativa das condições ambientais (ex: quantificação da 
área de ecossistemas prioritários) - ESTADO, das forças motrizes antrópicas actuantes (ex: 
percentagem de conversão de Habitats) – PRESSÃO, e das orientações passíveis de 
implementação para a minimização de impactos (ex: definição de uma estrutura de protecção) - 
RESPOSTA, funcionando como um pacote de ferramentas para os decisores políticos, na 
avaliação do desempenho do plano. 
Foi, assim, identificada ao nível nacional uma bateria de indicadores de Estado, Pressão e 
Resposta, e integrada no Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS) 
segundo as áreas ambiental (A), social (S), económica (E) e institucional (I), de onde foram 
seleccionados os utilizados na aplicação do modelo. 
Como indicadores de Estado (e) foram seleccionados os que a seguir se identificam: A38e – 
Área de Reserva Ecológica Nacional inicial; A45e – Área classificada (Áreas Protegidas, Zonas 
Especiais de Conservação, Zonas de Protecção Especial, Sítios RAMSAR e Domínio Público 
Hídrico); e E24e – Área de Reserva Nacional Agrícola inicial.  
 

Equação 1  138 −= ne ÁreaRENA  
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Equação 2 ( ) DPHRAMSARZPEZECAPA e ++++=45  

Equação 3 124 −= ne ÁreaRANE   
 
Como indicadores de Pressão (p) foram seleccionados os seguintes: A38p’ – percentagem de 
área de REN desafectada face à área total de REN; A45p’ – percentagem de área utilizada 
para usos urbanos, industriais e turísticos; e E24p’ - percentagem de área de RAN desafectada 
face à área total de RAN. 
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Equação 5 concelho
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Tendo em conta a tradução do modelo descrito, foi ainda construído um índice sintético, a partir 
dos indicadores de Estado e de Pressão atrás seleccionados, que permitisse uma análise 
comparativa entre os concelhos.  
Este índice, designado por Índice de Potencial Natural Concelhio (IPNC), resultou da 
adaptação do Índice de Capital Natural (ICN) desenvolvido como ferramenta de avaliação para 
a Convenção de Diversidade Biológica (CDB) e classificado como um índice de desempenho, o 
qual foi igualmente utilizado em estudos da UNEP [4] e da OCDE [5], e tem vindo a ser usado 
em vários países, como barómetro do stock de recursos naturais, designadamente na Noruega, 
no Japão, Austrália [6] [7] [8] e no Canadá [9]. 
O ICN define Capital Natural como produto da quantidade e da qualidade dos ecossistemas. A 
quantidade de ecossistema de uma região é dada pela extensão de ecossistema natural nessa 
mesma região e é expressa em percentagem da área total. A qualidade do ecossistema é 
medida em função de variáveis como a abundância ou riqueza de espécies ou a estrutura dos 
ecossistemas, entre outras, e expressa-se pela média dos rácios entre o estado actual e o 
estado de referência para o conjunto dessas variáveis [7]. O estado de referência deverá 
reportar-se ao momento face ao qual se pretende analisar a alteração. 
Este tipo de indicador pode ser aplicado a diferentes escalas e a qualquer tipo de ecossistema. 
No entanto, a disponibilidade diminuta de dados relativos às espécies e principalmente para 
diferentes momentos de análise [7] constitui uma limitação à sua construção. Em alternativa, os 
autores do índice sugerem a possibilidade de substituir os indicadores de estado por 
indicadores de pressão para a medição da qualidade. A ideia subjacente é a de que quanto 
maior a pressão sobre a biodiversidade, menor a probabilidade desta ser elevada, podendo ser 
consideradas, em opção, variáveis como a fragmentação de Habitats, a conversão dos usos do 
solo, a dinâmica populacional, etc. 
O ICN varia de 0% a 100%, devendo ser interpretado através da análise conjunta dos dois 
valores que o compõem: a quantidade e a qualidade. Assim, numa situação óptima, um 
ecossistema que não tenha sofrido alterações obteria um resultado de 100%, resultante de 
uma unidade de quantidade e uma unidade de qualidade. Por outro lado, um ecossistema que 
possua 0,5 de quantidade mas que tenha sofrido uma perda de qualidade de 0,2, obteria um 
ICN de 40%. 
O exemplo pode ser representado graficamente conforme a Figura 2. 
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Figura 2: Índice de Capital Natural 
 
Dada a especificidade da análise em causa, que se prende com a avaliação da alteração das 
formas antrópicas de uso do solo face à área potencial para conservação, na área dos PDM, e 
dada a conformidade com a metodologia subjacente ao modelo PER, optou-se, assim, para a 
construção do IPNC, pela adaptação do ICN originário, substituindo os indicadores de Estado 
pelos de Pressão conforme o formulário a seguir especificado. 
Assim, se: 
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Então: 
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Em que: 
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Equação 13  
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Nesta equação substitui-se o cálculo do somatório das áreas pela sua média, por se tratar de 
dados alfanuméricos e não geográficos, de forma a ressalvar a questão do desconhecimento 
da espacialização das áreas e da sua eventual sobreposição. 
Em que: 
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Em que: 

Pressão de sIndicadore≡
nPI

 
 
Concretizando:  
 

Equação 15 
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Na Figura 3 esquematiza-se a metodologia tida em conta no processo de adaptação do Índice 
originário (Índice de Capital Natural) para o Índice de Potencial Natural Concelhio aqui utilizado, 
tendo em conta que se substitui a abordagem específica pela abordagem através dos Habitats.  
Daqui resulta a substituição das variáveis de “Qualidade” pelas variáveis de Pressão, deixando-
se em aberto uma análise futura de identificação espacial das áreas com maior potencial 
natural ao nível do concelho a integrar nas figuras de protecção, com vista ao aumento do 
referido índice.  
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ICN (OCDE) Modelo P-E-R (OCDE) IPNC (adap.)

(1) SIDS / Proxi
+ IPPC (adap.)

(2) Análise Espacial
(Ecologia da Paisagem e Planeamento Biofísico)

[Qt x (Ql - perda )]

Abordagem 
pelos 

habitats

(Qt x Ql)

Abordagem 
pelas 

espécies

[E x (1 – P)]

(E x R)

PDM

 
Figura 3: Metodologia de adaptação do Índice de Capital Natural 

 
EXPERIMENTAÇÃO 
Na aplicação do modelo de cálculo do Índice de Potencial Natural aos concelhos do Médio 
Tejo, utilizaram-se as bases cartográficas vectoriais dos Planos Directores Municipais, cedidos 
pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com excepção do concelho de Torres Novas, 
para o qual não foi possível produzir os dados necessários, nem obter assim o Índice de 
Potencial Natural. 
Foram calculadas as áreas espaciais, com recurso a um Sistema de Informação Geográfica, 
correspondentes às variáveis e respectivas fontes sintetizadas na Tabela 1. 
 
Variável Fonte Instituição Produtora 
Área Total do concelho Carta Administrativa e Oficial 

de Portugal 2010 
Instituto Geográfico Português 

Área ocupada e prevista 
(urbana, industrial, outros) 

Cartografia Vectorial Planos 
Directores Municipais 

Instituto Geográfico Português 
CNIG 

Reserva Ecológica Nacional Cartografia Vectorial Planos 
Directores Municipais 

Instituto Geográfico Português 
CNIG 

Reserva Agrícola Nacional Cartografia Vectorial Planos 
Directores Municipais 

Instituto Geográfico Português 
CNIG 

Reserva Ecológica Nacional 
(desafectação) – até 2005 

Resolução do Concelho de 
Ministros 

Diário da República 

Reserva Agrícola Nacional 
(desafectação) – até 2005 

Sem dados  
Dados alfanuméricos INE 

Sem dados 
Dados alfanuméricos INE 

Domínio Público Hídrico Rede Hidrográfica - 
Cartografia Vectorial 

Agência Portuguesa de 
Ambiente - Atlas do Ambiente 

Áreas Protegidas Cartografia Vectorial Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

Rede Natura Cartografia Vectorial Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

RAMSAR Cartografia Vectorial Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

Tabela 1: Síntese das variáveis para cálculo do Índice de Potencial Natural 
 
Na Tabela 2 encontram-se os anos de publicação dos Planos Directores Municipais, dos 
municípios do Médio Tejo, ainda em vigor.  
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PDM 
Ano de publicação em Diário da República 

Abrantes 1995 
Alcanena 1994 
Constância 1994 
Entroncamento 1995 
Ferreira do Zêzere 1995 
Ourém 2002 
Sardoal 1994 
Tomar 1994 
Vila Nova da Barquinha 1994 
Mação 1994 

Tabela 2: Ano de publicação dos Planos Directores Municipais, por concelho 
 
Para além das variáveis acima referidas são ainda criados três indicadores: 
1) “Área Classificada” (AC),  

2) “Domínio Público Hídrico” (DPH)  

3) “Área Utilizada” (AU).  

O primeiro é calculado, pela área espacial ocupada pelas Áreas Protegidas, Rede Natura (Zona 
Especial de Conservação e Zona de Protecção Especial) e RAMSAR.  
O segundo é calculado com base na delimitação de uma área envolvente de 30 metros em 
torno das linhas de água “navegáveis ou flutuáveis” e outro de 10 metros em torno das 
restantes linhas de água secundárias (conforme regulamentado pelo Decreto-Lei 468/71, de 5 
de Novembro), apurando-se igualmente a área de DPH respeitante a cada concelho.  
Na Figura 4 encontram-se representadas as áreas referentes aos dois indicadores. Na Tabela 
3 apresentam-se as áreas espaciais, por concelho, da sobreposição das variáveis 
supracitadas, correspondendo o Total Líquido à “Área Classificada” (A45e).  
 

Área Concelho AP Sítios Ramsar DPH Total Liquido  Área Ocupada
%

Alcanena 127,3 59,2 59 3,1 0,9 60 47,10%
Ferreira do Zêzere 190,4 0 42,8 0 2,3 44,8 23,50%
Tomar 351,2 0 37,9 0 4,7 42,2 12,00%
Ourém 416,6 12 29,8 0 2,8 32,6 7,80%
Vila Nova da Barquinha 49,5 0 0 0 1,3 1,3 2,60%
Constância 80,4 0 0 0 1,4 1,4 1,70%
Entroncamento 13,7 0 0 0 0,2 0,2 1,50%
Abrantes 714,7 0 0 0 7,7 7,7 1,10%
Mação 400 0 0 0 3,5 3,5 0,90%
Sardoal 92,1 0 0 0 0,7 0,7 0,80%

Concelhos Km2

 
Tabela3: Área Classificada ocupada pelas Áreas Protegidas, Rede Natura, RAMSAR e DPH 
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Figura 4: Área Classificada e Domínio Público Hídrico 

 
O terceiro traduz-se no somatório dos diferentes tipos de espaços de uso essencialmente 
antrópico (urbano, industrial, entre outros), definidas nos Planos Directores Municipais, à data 
da sua publicação: o “existente” (Área ocupada) e o “previsto” (Área prevista de expansão) de 
acordo com a Tabela 4. 
 

Área Ocupada Área Prevista Total

Abrantes 21,30 14,67 35,97
Alcanena 13,93 3,52 17,45
Constância 4,67 7,37 12,04
Entroncamento 6,88 1,37 8,26
Ferreira do Zêzere 18,81 1,15 19,96
Ourém 53,50 20,76 74,26
Sardoal 4,42 1,88 6,30
Tomar 31,01 7,86 38,86
Vila Nova da Barquinha 9,49 7,86 17,35
Mação 9,85 0,60 10,45

Km2Concelho
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Tabela 4: Área Existente e de Expansão aprovada em PDM 
 
Quando às variáveis Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
as suas áreas foram também obtidas através da cartografia vectorial. As áreas desafectadas da 
RAN não foram contabilizadas na maioria dos concelhos por falta de dados e as áreas 
desafectadas da REN foram obtidas através da publicação das mesmas em Resolução de 
Conselho de Ministros. Apenas foram compatibilizadas as desafectações até 2005. A Tabela 5 
sintetiza os dados obtidos até à data.  
 

RAN  REN RAN 
desafectada

REN 
desafectada

Abrantes 82,93 337,79 Sem dados 19,05
Alcanena 17,63 64,44 Sem dados 0,00
Constância 12,84 20,66 Sem dados 0,00
Entroncamento 2,79 0,00 0,03 0,00
Ferreira do Zêzere 24,68 104,19 2,19 0,00
Ourém 85,54 256,13 Sem dados 0,00
Sardoal 8,40 53,66 Sem dados 0,00
Tomar 62,99 79,31 Sem dados 0,00
Vila Nova da Barquinha 5,14 12,06 1,08 0,00
Mação 19,77 202,07 Sem dados 0,81

Km2Concelhos

 
Tabela 5: Valores RAN e REN e desafectações até 2005 

 
Cálculo do Índice de Potencial Natural 
Após a recolha e preparação da informação geográfica para obtenção das áreas necessárias 
ao cálculo do Índice, foi construída a Tabela 6, que sintetiza os valores obtidos, por concelho. 
 

A45e E24e A38e A45'p E24'p A38'p

Concelhos Área 
Classificada RAN REN

% de área 
utilizada para 

fins antrópicos

% de RAN 
desafectada

% de REN 
desafectada

Entroncamento 0,20 2,79 0,00 0,07 0,60 0,01 0,00 0,80 0,06
Vila Nova da Barquinha 1,30 5,14 12,06 0,12 0,35 0,21 0,00 0,81 0,10
Constância 1,40 12,84 20,66 0,14 0,15 0,00 0,00 0,95 0,14
Tomar 42,20 62,99 79,31 0,18 0,11 0,00 0,00 0,96 0,17
Mação 3,50 19,77 202,07 0,19 0,03 0,00 0,00 0,99 0,19
Abrantes 7,70 82,93 337,79 0,20 0,05 0,00 0,06 0,96 0,19
Sardoal 0,70 8,40 53,66 0,23 0,07 0,00 0,00 0,98 0,22
Ourém 32,60 85,54 256,13 0,30 0,18 0,00 0,00 0,94 0,28
Ferreira do Zêzere 44,80 24,68 104,19 0,30 0,10 0,09 0,00 0,94 0,28
Alcanena 60,00 17,63 64,44 0,37 0,14 0,00 0,00 0,95 0,35

E * (1-P)

QT=E
QL=1-P Ipn

indicadores de Estado indicadores de Pressão

 
Tabela 6: Índice de Potencial Natural, por concelho 

 
Na Figura 5 apresenta-se a espacialização do Índice, por concelho. 



 
 

1222 
 

 
Figura 5: Índice de Potencial Natural, por concelho 

 
Discussão dos Resultados 
O concelho do Entroncamento apresenta o menor potencial natural porque perdeu 20% de 
Qualidade (QL), por elevada % de pressão e redução da RAN e tem apenas 7% de área 
preferencial. É também o concelho do Médio Tejo com maior área ocupada.  
Na Figura 6 apresenta-se a representação gráfica do Índice para o referido concelho. 
 

Q
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id

ad
e

100%

7%

6%
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Qualidade  
Figura 6: Índice de potencial natural para o concelho do Entroncamento. 

 
O concelho de Alcanena é o concelho com maior potencial natural. Possui 5% de pressão na 
área total do concelho em que 37% é área com potencial natural.  
Na Figura 7 apresenta-se a representação gráfica do Índice para o referido concelho. 
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Figura 7: Índice de potencial natural para o concelho de Alcanena. 

 
Se analisarmos os concelhos face ao valor da “Quantidade” (QT) de área de ecossistema no 
total do concelho, verificamos que o concelho do Entroncamento é o que apresenta menor % 
de Habitat natural face à área total do concelho, enquanto o concelho de Ourém e o concelho 
de Ferreira do Zêzere, apesar de terem bastante área de ecossistema, também têm uma 
grande área de concelho, o que reduz o potencial em termos relativos, daí não apresentarem 
um Índice tão elevado. Alcanena é o concelho com maior % de Habitat natural face à área total 
do concelho. 
Se analisarmos os concelhos face ao valor da “Qualidade” (QL) ou seja a % de pressão na 
área total do concelho, o Entroncamento é o concelho com maior % de pressão (20%) face à 
área total do concelho, isto porque 60% da área total são usos antrópicos e pela área de 
desafectação de RAN. Vila Nova da Barquinha é o concelho com uma % considerável de 
pressão (35%), com alguma perda de qualidade por desafectação da RAN (21%) e com uma 
área muito pequena de Habitat. O concelho de Mação é o concelho com uma % reduzida de 
pressão (1%), sem perda de qualidade por desafectações e com uma área considerável de 
Habitat, que representa 19% da área total do concelho.  
No entanto esta interpretação estará enviesada face à falta de informação sobre áreas 
desafectadas de RAN, na maioria dos municípios. 
Alcanena e Mação são os concelhos que se destacam positivamente face aos restantes 
concelhos, por diferentes razões, embora o valor do Índice seja diferente. O concelho de 
Alcanena destaca-se pela “Quantidade” (QT) de Habitat, enquanto o concelho de Mação se 
destaca pela “Qualidade” (QL) com reduzida % de área de Pressão. 
Da análise global aos valores obtidos verifica-se que o IPN médio para a Região do Médio Tejo 
é de 18%, resultado do produto de 19% de quantidade de Habitat natural com 84% de 
qualidade. Metade dos concelhos encontra-se acima da média regional, a outra metade 
encosta-se abaixo da média regional. 
 
 
RECOMENDAÇÕES DE ANÁLISE 
O Índice de Capital Natural (ICN) é composto pela quantidade de área de ecossistema e pela 
perda de qualidade nessa área, traduzida na redução de espécies, degradação dos espaços, 
etc. Ou seja, um concelho que tivesse determinada área e diminuísse a sua qualidade, obteria 
um índice menor. Por outro lado, um concelho que tivesse uma área menor, mas que tivesse 
aumentado a sua qualidade, poderia obter um índice idêntico ao anterior ou maior. Este Índice 
foi adaptado para a definição do Índice de Potencial Natural (IPN) através da substituição da 
Qualidade pela Pressão e interpreta-se face à área total do concelho e não apenas à área de 
ecossistema, da seguinte forma: um concelho que tenha uma determinada % de ecossistema e 
que tenha aumentado a % de área de pressão face à área total do concelho diminuirá o seu 
potencial natural. Por outro lado, um concelho que tenha uma % menor de ecossistema, mas 
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que tenha reduzido a área afectada à pressão, poderá ter um potencial natural maior que o 
anterior. 
É necessário ter em conta que se relativiza a aplicação em função da área do concelho, o que 
leva a que um concelho que tenha uma grande área de ecossistema e que até nem tenha 
perdido qualidade (ou que não tenha uma grande pressão), possa ter um índice inferior a outro 
com menor área natural e maior pressão, caso a área do concelho em questão também seja 
muito maior. Daí que na interpretação dever-se-á ter sempre em conta, não o valor absoluto 
que resulta do Índice, de uma forma isolada, mas sim uma comparação relativa, entre 
concelhos, dos 3 factores: Quantidade, Qualidade e Índice.  
Na interpretação do Índice terá de se partir do seguinte pressuposto: quanto maior for a 
pressão das actividades antrópicas, maior a influência ("distúrbio") na área de Habitat "natural". 
 
 
CONCLUSÃO 
Com base num conjunto de variáveis obteve-se um valor para o Índice de Potencial Natural 
(IPN) dos concelhos do Médio Tejo, com excepção do concelho de Torres Novas. O concelho 
de Alcanena e o concelho de Mação foram os concelhos que se destacam positivamente face 
aos restantes concelhos, por diferentes razões, embora o valor do Índice seja diferente.  
Os trabalhos futuros vão no sentido de obtenção de mais dados que complementem os 
municípios e valores em falta, para se obter valores de Índice com um grau de confiança mais 
elevado, assim como criar um Índice de Potencial Patrimonial (IPP), com a incorporação do 
património, enquanto conceito abrangente do legado natural e não natural a proteger, bem 
como a aplicação da fase final do modelo PER, em que o indicador de resposta adoptado será 
a área potencial a identificar, com vista o aumento do Índice num concelho seleccionado. 
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RESUMO 
Esta comunicação tem como tópico uma análise dos processos de desenvolvimento e das suas 
repercussões em territórios rurais abrangidos por áreas protegidas.  
Dada a especificidade territorial das áreas classificadas, a investigação incide sobre o papel 
que a dimensão ambiental assume nas várias políticas e medidas de desenvolvimento que têm 
sido pensadas para estas áreas.  
Mais especificamente, os argumentos centrais deste estudo são os de que há fragilidades nos 
modelos de desenvolvimento traçados para as áreas rurais classificadas, e que estas advêm 
do facto de se considerar quase exclusivamente o ambiente como a única vantagem 
comparativa de desenvolvimento destas áreas.  
Simultaneamente, a ideia de que as áreas protegidas poderão servir à regeneração das áreas 
periféricas rurais da Europa tem sido defendida. Novas abordagens visam integrar conservação 
e desenvolvimento, transformando as áreas protegidas em "paisagens vivas", nas quais são 
integradas diferentes funções, usos e interesses. No entanto, a exequibilidade de algumas das 
medidas delineadas é problemática, na medida em que a maioria das áreas periféricas rurais 
são áreas de baixa densidade.  
Neste contexto, com base em diferentes fontes documentais e bibliográficas, pretende fazer-se 
uma análise comparativa de modelos de gestão de áreas protegidas em alguns países da 
Europa e sua aplicação em territórios rurais. 
Palavras-chave: Áreas Protegidas, Desenvolvimento, Gestão e Conservação da Natureza. 
 
 
INTRODUÇÃO  
O espaço rural europeu tem sido alvo de profundas mudanças, de espaço produtor de 
alimentos e fornecimento de matérias-primas a reserva de qualificação ambiental.  
Estas mudanças são visíveis em três períodos distintos: o período até à 2ª Guerra Mundial, os 
30 anos posteriores à Guerra e os últimos 15 anos [11].  
No século XVIII, nos países industrializados da Europa, cerca de 80% da população vivia da 
agricultura e residia no campo [29]. Ao espaço rural era atribuída uma função (a de produtor de 
alimentos) e uma actividade económica (a actividade agrícola) dominantes, praticadas por um 
grupo social de referência (o campesinato), associado a um tipo de paisagem que reflectia o 
equilíbrio entre o homem e a natureza [10;23]. 
Com a Revolução Industrial esta situação altera-se profundamente. O crescimento contínuo 
das cidades, associado à industrialização, foi sendo acompanhado por largos movimentos de 
êxodo rural, com as populações rurais a dirigirem-se em massa para os grandes centros 
urbanos e zonas industriais, locais onde agora se concentrava o emprego e se encontravam 
melhores condições de vida. 
O rural surge, então, como um espaço antagónico, e subordinado, ao espaço urbano, isto é, 
um espaço especializado unicamente na produção e abastecimento de alimentos, e no 
fornecimento de mão-de-obra barata e desqualificada para os grandes centros urbanos. 
A partir dos anos 60, um novo modelo de análise torna-se dominante: o da urbanização dos 
campos. Esta evolução traduziu-se numa profunda reestruturação do sector agrícola que 
implicou: uma diminuição da superfície agrícola utilizada; uma forte redução da mão-de-obra; a 
modernização e intensificação dos processos de produção; e uma tendência para a polarização 
da superfície agrícola. Simultaneamente, privilegiou a assimilação/integração, pela difusão da 
cultura, dos produtos e das práticas urbanas [18].  
Nos anos 70, a agricultura perde a sua importância económica, quer em termos de criação de 
empregos, quer em termos da sua contribuição para o produto regional.  
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Nos anos 80, associado à crescente visibilidade dos problemas ambientais enquanto 
problemas sociais, o espaço rural passa a ser entendido como reserva de qualificação 
ambiental e natural. Mais precisamente, os novos modelos de desenvolvimento, que emergem 
neste período, atribuem ao espaço rural inesperadas funções de renovação até então 
esbatidas pelas concepções de desenvolvimento que marcaram o pós-guerra. 
Esta perspectiva implica a assunção da multifuncionalidade e pluriactividade do espaço rural – 
reconhece-se que a sua função principal não tem que ser necessariamente a produção de 
alimentos e que a actividade central não tem que ser forçosamente a agrícola –, e põe a tónica 
num duplo movimento: por um lado, a especialização do espaço agrícola e, por outro, a 
diversificação das actividades em espaço rural.  
Apesar das diferentes perspectivas sobre o espaço rural – [2; 16; 10; 18; 23; 1] – parece ser 
comum aos vários autores falar do “renascimento” das áreas rurais a partir dos anos 80, 
período que marca a dissociação do rural do agrícola.  
Concretamente, o modelo de êxodo rural que caracteriza os anos 60 desaparece na maioria 
dos países europeus, com excepção dos países do Sul mediterrânico, dando origem naqueles 
a processos de “interiorização” e a movimentos de contra-urbanização, explicados não só pelos 
efeitos de difusão da modernização e desenvolvimento da sociedade, mas também pela 
procura, no espaço rural, de um “regresso às origens”, de um contacto com as putativas  
genuinidade e autenticidade do natural.  
Esta revalorização do espaço rural é designada por Mormont [21] como uma redefinição social 
da ruralidade, ou seja, um projecto conceptual e prático de grupos sociais urbanos ou 
urbanizados que depende das representações que os mesmos têm ou desejam do espaço 
rural. Neste sentido, a ruralidade corresponde a um modelo social que se apresenta 
progressivo ou conservador, radical ou reformista, que não é apenas gerado pela recriação do 
«mito dos campos», mas é também “um projecto de vida” que propõe o respeito pelo equilíbrio 
natural e uma forma de organização social baseada nas pequenas comunidades e na auto-
subsistência local. 
Esta sobrevalorização do mundo rural por parte de grupos urbanos baseia-se no seu 
afastamento quotidiano dos espaços rurais, que, aliado a um persuasivo discurso sobre as 
virtudes do ambiente, largamente difundido no discurso político e nos media, completa o desejo 
de aproximação às referências naturais. Os espaços rurais são, então, eleitos como territórios 
turísticos de rico valor patrimonial, cultural e histórico, encontrando, desta forma, novos usos 
sociais para ultrapassar a sua situação de marginalização, fundada em processos de 
modernização agrícola; na despromoção produtiva dos solos agrícolas; no despovoamento e 
envelhecimento populacional, etc.  
Além da função simbólico-identitária, acima referida, a "invenção" do mundo rural não agrícola 
engloba ainda as funções produtiva, de reserva espacial e de reserva ambiental. 
A função produtiva remete para a ideia de diversificação produtiva do espaço rural e sua 
integração nos sistemas produtivos locais (e implica a pluriactividade e pluri-rendimento das 
famílias agrícolas).  
A função de reserva espacial pressupõe a multifuncionalidade do espaço rural, ou seja, a 
partição funcional do território de acordo com as actividades aí desenvolvidas (produção; 
ocupação residencial; lazer; conservação da natureza). 
A função de reserva ambiental pressupõe a «naturalização» do espaço rural e a 
«artificialização» da natureza, a protecção da paisagem e a preservação dos recursos naturais, 
designadamente através da criação de áreas protegidas. 
No entanto, como refere Nave [23], daqui podem resultar perspectivas de uma rigidificação 
crescente das desigualdades ambientais, reforçada pelas restrições de acesso aos espaços 
naturais protegidos, que penaliza precisamente as regiões mais expostas. Pelo contrário, nas 
regiões mais pobres as medidas jurídicas de conservação da natureza resistem cada vez 
menos às pressões económicas. E, na ausência de compensações ou de soluções concretas 
que façam a conservação da natureza servir de motor a projectos de desenvolvimento local 
e/ou regional, verifica-se fenómenos de contestação geral aos obstáculos impostos pelo 
estatuto de áreas protegidas à iniciativa económica individual. O agravamento das 
desigualdades ambientais reflecte, desta forma, desigualdades sociais e económicas, que a 
própria fragmentação do território reproduz. 
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Segundo Figueiredo [12], isto acontece porque a procura do espaço rural, por razões 
relacionadas com as suas características ambientais (reais ou idealizadas), ocorre no preciso 
momento em que a sociedade rural procura ter acesso ao desenvolvimento económico e social. 
Este desfasamento integra tanto representações e valorizações diversas do ambiente, como 
visões distintas, e até mesmo opostas, do desenvolvimento para rurais e urbanos. De uma 
forma geral, para os rurais, o desenvolvimento tende a concretizar-se através de grandes 
obras, da industrialização, da construção de estradas e outras infra-estruturas, enquanto para 
os urbanos o desenvolvimento implica actualmente, e de forma crescente, factores como a 
harmonização das actividades económicas e a conservação da natureza. Estas visões 
descoincidentes pressupõem a existência daquilo a que a autora designa por culturas de 
desenvolvimento diversificadas, que parecem estar particularmente associadas aos níveis de 
desenvolvimento sócio-económico experimentados no quotidiano e traduzidos, entre outros 
aspectos, no acesso a bens e serviços [12]. 
De facto, a frequência com que os espaços rurais são procurados por um número crescente de 
utilizadores para quem esses espaços não têm nenhuma finalidade produtiva, está na base de 
uma profunda transformação da definição social do espaço rural que assim se vê elegido como 
“natureza pura”, associada à ideia e à proliferação de práticas de lazer baseadas no contacto 
directo com a natureza [23]. Noutros termos, o aumento da procura de bens naturais e 
ambientais aponta, de forma implícita, para a ideia de que é na procura urbana que parece 
residir o essencial da evolução futura das áreas rurais, onde a agricultura como actividade 
orientada para o mercado não encontra uma expressão significativa [10]. 
A UE tem colocado a ênfase quer no ajustamento da actividade agrícola, quer na protecção e 
preservação do ambiente em meio rural. Trata-se por um lado, de redefinir as políticas de apoio 
à agricultura (nomeadamente ao nível da PAC) e por outro, de criar políticas específicas para o 
desenvolvimento em meio rural. De uma situação de clara ausência nas políticas aplicadas em 
espaço rural, o ambiente passou para o plano central, enformando as políticas e os programas 
de desenvolvimento rural.  
Se o desenvolvimento rural não se esgota na dimensão agrícola, o que é certo é que a 
agricultura tem estado sempre, directa ou indirectamente, presente nas políticas que têm sido 
propostas para o espaço rural. No entanto, a competitividade das áreas rurais parece residir na 
dissociação do rural em relação ao agrícola e na assunção da multifuncionalidade e 
pluriactividade do espaço rural. Colocando a tónica num duplo movimento: por um lado, na 
especialização do espaço agrícola em determinadas regiões (nas regiões centrais e urbanas da 
Europa); por outro, na diversificação das actividades em espaço rural noutras regiões (nas 
regiões rurais periféricas).  
Como refere Figueiredo [13], a questão ambiental nas políticas, programas e medidas de 
desenvolvimento rural na UE, tem assentado, ainda que não exclusivamente, no entendimento 
das áreas rurais e do seu ambiente como amenidades, que devem ser defendidas e 
preservadas essencialmente para a realização de actividades ligadas ao turismo, ao recreio e 
ao lazer. 
 
Breve história da conservação da natureza na Europa 
As questões ligadas à conservação da natureza reflectem o primeiro esforço de tradução das 
preocupações ambientais dos Estados europeus, que se traduzem na criação de áreas 
protegidas. 
As primeiras medidas de conservação da natureza na Europa datam de finais do século XIX, 
inicialmente bastante ligadas à intervenção florestal (muitas das anteriores florestas protegidas, 
constituem hoje áreas protegidas [22]. Posteriormente, e por impulsão das criação das 
primeiras áreas protegidas nos Estados Unidos, são criados os primeiros parques nacionais na 
Europa.  
A criação do primeiro parque nacional do mundo moderno, o Yellowstone National Park, nos 
Estados Unidos em 1872, induz a criação dos primeiros parques nacionais da Europa, cujos 
modelos de gestão são inspirados no modelo americano, em que o objectivo principal era o de 
circunscrever, e proteger da intervenção humana, vastas áreas naturais selvagens [24]. Neste 
sentido, é facilmente explicável que o primeiro parque nacional europeu tenha sido criado no 
norte da Suécia, em 1909, numa região muito pouco povoada. 
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O desenvolvimento de legislação sobre conservação da natureza, especificamente de 
legislação de enquadramento à criação de áreas protegidas, deu-se mais tarde na maioria dos 
países europeus. A inadequação do modelo americano, devido ao facto de o território europeu 
já se encontrar extensamente povoado, bem como por não atender a questões económicas e 
sociais, criava problemas na sua implementação [19]. Assim, nos anos seguintes, e sobretudo 
após a segunda guerra mundial, assistiu-se a uma evolução legislativa. Tome-se como 
exemplo, a implementação do Reichnaturschutzgesetz (a lei de protecção da natureza do 
império) na Alemanha, em 1935, e a criação do National Parks and Acess to the Countryside 
Act (lei dos parque nacionais e acesso ao campo) na Grã-Bretanha, em 1949 [22]. 
Só no início dos anos 70, com a celebração do Ano Europeu de Conservação da Natureza, em 
1970, e com a realização da Conferência da Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, é que o 
estabelecimento do ambiente como prioridade em geral, e das questões relacionadas com 
conservação da natureza, em particular, ganham reconhecimento político. Verifica-se nesse 
período um boom de criação de áreas protegidas em muitos países europeus: a título de 
exemplo, os primeiros parques nacionais na Alemanha e em Portugal são criados precisamente 
nos inícios dos anos 70, em 1970 e 1971 respectivamente. 
É também nesta conferência que se começa a delinear a ligação entre ambiente e 
desenvolvimento e que se reconhece a importância de salvaguardar as áreas mais vulneráveis 
e representativas do património a nível mundial – destaca-se o Programa Homem e Biosfera da 
UNESCO, de 1971; a Convenção sobre Zonas Húmidas, também de 1971; a Convenção sobre 
a Protecção do Património Natural e Cultural de 1972; a Convenção de Paris de 1974 e a 
Convenção de Bona de 1979 [19].  
Independentemente da importância das políticas de conservação da natureza postas em 
prática pelos Estados europeus neste período, estas revestem-se de um carácter meramente 
preventivo. Trata-se de medidas que apenas incidem, de forma directa, sobre o carácter 
biofísico dos espaços a proteger e não sobre os actores que estão na origem dos danos sobre 
o meio ambiente. 
Em termos gerais, as medidas políticas deste período caracterizam-se por serem, não tanto de 
defesa/precaução e protecção da natureza, mas essencialmente curativas, no sentido de 
reduzir os efeitos mais negativos dos processos de desenvolvimento económico e social. Por 
exemplo, os Estados intervêm através do princípio do poluidor-pagador ou do princípio da 
correcção na fonte (princípios orientadores da política ambiental comunitária).  
A adopção da noção de desenvolvimento sustentável, em meados dos anos 90, introduz uma 
mudança no modo como se planeia a utilização dos recursos naturais. Reconhece-se a 
importância do planeamento ambiental enquanto instrumento de gestão do uso do espaço e 
como mecanismo de resolução do conflito entre economia e ambiente. Noutros termos, o 
ordenamento do território surge como um dos principais instrumentos da política de 
conservação da natureza, e a ênfase é colocada em acções de carácter preventivo. Ao 
contrário do que se passava na década de 70, todavia, as políticas são concebidas com vista à 
articulação entre os actores/agentes económicos e as características biofísicas dos espaços a 
proteger. 
Em 1992, com a apresentação formal do conceito de desenvolvimento sustentável na sua 
legislação (com a ratificação do Tratado da União Europeia), bem como com a adopção da 
Convenção para Diversidade Biológica, a UE lança aquilo que é hoje o core da sua política de 
conservação da natureza, e que simultaneamente constitui o seu enquadramento legal, a Rede 
Natura 2000. 
A Rede Natura 2000 pretende ser uma rede ecologicamente coerente de áreas de conservação 
da natureza com importância comunitária. Resulta da implementação de duas directivas 
comunitárias diferentes: a Directiva Aves (Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho Europeu, de 2 
de Abril) e a Directiva Habitats (Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho Europeu, de 21 de Maio). 
O objectivo fundamental desta rede é o de estabelecer as bases para a protecção e 
conservação dos habitats de espécies de aves, dos habitats naturais e dos habitats de 
espécies da flora e da fauna, considerados ameaçados ou significativos no espaço da UE. 
Tendo em vista a execução deste objectivo, aos Estados-membros compete listar Zonas de 
Protecção Especial (ZPE), no âmbito da Directiva Aves, e Sítios Nacionais, ao abrigo da 
Directiva Habitats. A partir das várias listas nacionais de sítios são posteriormente 
seleccionados os Sítios de Importância Comunitária (SIC) que darão lugar a Zonas Especiais 
de Conservação (ZEC). 
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Concretamente, a designação das ZEC é feita em três etapas. Segundo critérios estabelecidos, 
cada Estado-Membro elabora uma lista de sítios que abriguem habitats naturais e espécies 
animais e vegetais selvagens. Com base nessas listas nacionais e em concertação com cada 
Estado-Membro, a Comissão aprova uma lista dos SIC para cada uma das nove regiões 
biogeográficas da UE (a região alpina, a região atlântica, a região do Mar Negro, a região 
boreal, a região continental, a região macaronésica, a região mediterrânica, a região panónica 
e a região estépica). No prazo máximo de seis anos após a selecção de um sítio como sítio de 
importância comunitária, o Estado-Membro em causa designa esse sítio como zona especial de 
conservação (Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho Europeu, de 21 de Maio). 
Actualmente, 18% do território terrestre europeu está coberto pela Rede Natura 
(presentemente, a rede cobre mais de 26.000 sítios na UE). Se, por um lado, isto significa que 
o espaço europeu protegido ficou mais integrado, significa, por outro, que a sua complexidade 
se intensifica, na medida em que cada Estado-membro contempla ainda, para além dos sítios 
da Rede, uma variedade de áreas protegidas de âmbito nacional. 
 
A gestão da conservação da natureza na Europa 
A diversidade e heterogeneidade de áreas protegidas na UE são bastante elevadas, mas um 
traço comum à maioria dos Estados-membros é que os espaços naturais protegidos são, 
geralmente, situados em áreas rurais, especialmente nos países do Sul da Europa, em que a 
ênfase tem sido colocada no papel das áreas rurais para a preservação do ambiente e dos 
recursos naturais [13]. 
Numa altura em que a procura de bens alimentares estagna, a consequência natural é a 
redução da competitividade das áreas rurais no que respeita a produção de alimentos. De 
facto, os territórios europeus dependentes da agricultura têm experimentado um declínio a 
longo prazo na afirmação dos seus produtos tradicionais no mercado. As regiões periféricas da 
Europa são as que mais têm sofrido, na medida em que o estabelecimento do mercado único 
europeu tem beneficiado as áreas melhor posicionadas geograficamente (em termos de 
acessibilidades e transportes). 
Vive-se um duplo movimento: em determinadas regiões observa-se o estiolamento da 
agricultura enquanto actividade económica orientada para o Mercado; noutras, verifica-se a 
afirmação da agricultura enquanto actividade económica competitiva. 
Simultaneamente, a variedade de espaços e padrões rurais não permite que todos os territórios 
possam competir efectivamente no mercado mundial ao nível da produção de determinados 
produtos agrícolas. 
Recentemente, a ideia de que as áreas protegidas poderão servir à regeneração das áreas 
periféricas rurais da Europa tem sido defendida. Novas abordagens apontam no sentido de 
integrar conservação e desenvolvimento, transformando as áreas protegidas em "paisagens 
vivas", em que são integram diferentes funções, usos e interesses [22]. 
Isto acontece porque, a partir dos anos 90, com a adopção da noção de desenvolvimento 
sustentável, o modelo de desenvolvimento passa a englobar as noções de: 
- sustentabilidade ecológica, que garante a compatibilidade entre o desenvolvimento e a 
conservação dos processos ecológicos essenciais; 
- sustentabilidade social, em que o desenvolvimento aumenta a autonomia das populações 
locais nos processos de decisão, mantendo e reforçando a identidade da comunidade; e   
- sustentabilidade económica, que salvaguarda que o desenvolvimento económico é eficiente e 
que os recursos são geridos por forma a suportar as gerações futuras.  
Ao nível do modelo de conservação, esta mudança de paradigma implica que a protecção da 
natureza deixa de ser entendida como uma política estática e sectorial, aplicada a 
determinadas áreas e a determinadas espécies, mas antes como uma política pensada em 
larga escala, aplicada não só aos espaços protegidos, como também aos territórios 
circundantes, integrada com outras políticas sectoriais [14].  
Esta nova perspectiva implica não só uma tomada de consciência para os problemas 
relacionados com a conservação da natureza, como também permite que as regiões 
desfavorecidas, do ponto de vista económico, possam prever o seu desenvolvimento, tendo em 
conta as potencialidades e os recursos de que dispõem, atribuindo às populações locais um 
papel importante na prossecução da melhoria das suas condições de vida [26]. 
Uma das questões que se tem colocado a propósito da crescente identificação social e 
institucional entre ambiente, natureza e rural é a criação de áreas protegidas como forma de 
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reconverter o espaço rural. Isto acontece porque, por um lado, as sociedades modernas 
tendem a valorizar cada vez mais a natureza [20] e a associá-la ao campo, e, por outro, porque 
nas políticas de desenvolvimento traçadas para o mundo rural, ao nível comunitário, a ênfase 
colocada no papel dos espaços rurais para a preservação do ambiente e dos recursos naturais 
deixa entrever o crescimento deste tipo de estratégias e medidas [13]. 
Os espaços protegidos apresentam-se primordialmente como espaços de conservação da 
natureza multifuncionais (conservação/protecção da natureza, educação ambiental, 
desenvolvimento etc.). E a requalificação ambiental destas áreas tem-se apresentado como 
uma vantagem comparativa de desenvolvimento das regiões onde as mesmas se encontram 
inseridas.  
Segundo Hammer [14], as áreas protegidas podem ter efeitos positivos na economia das 
regiões periféricas através do turismo, das actividades de conservação, do marketing de 
produtos regionais de qualidade; ao nível social, cultural e demográfico, através da criação de 
novos empregos, diminuindo as migrações, sobretudo de população mais jovem; reforçando a 
identidade da região e melhorando a sua imagem, bem como o seu marketing estratégico. 
Simultaneamente, os espaços protegidos devem preservar a biodiversidade da região, 
protegendo habitats e espécies ameaçadas e fazendo um uso correcto de paisagens naturais, 
semi-naturais e culturais. 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
Os casos em estudo: uma Europa a várias velocidades 
Com o objectivo de fazer uma análise comparativa de modelos de gestão de áreas protegidas 
em alguns países da UE e sua aplicação em territórios rurais periféricos, escolheu-se como 
casos de estudo três áreas protegidas situadas em  Portugal, em Espanha e na Alemanha, 
respectivamente: o Parque Natural do Vale do Guadiana, o Parque Nacional de Doñana e o 
Parque Nacional de Müritz. 
A selecção destas três áreas protegidas prende-se com os seguintes factores: 
- o facto de Espanha ter sido um dos primeiros países da Europa a classificar áreas protegidas 
e a desenvolver legislação de enquadramento pertinente. E, apesar da proximidade geográfica 
com Portugal, e no que diz respeito às políticas de conservação da natureza, o facto de estes 
dois países se encontrarem em situações muito diferentes.  
-  o facto de a Alemanha e Portugal terem criado as primeiras áreas protegidas no início dos 
anos 70, e o crescimento e evolução de áreas protegidas nos dois países ser bastante díspar; 
- o facto de haver semelhanças nos modelos de gestão da Alemanha e da Espanha, muito 
diferentes do modelo aplicado em Portugal, mas com impactos diferentes nas regiões onde se 
encontram as áreas protegidas. 
Numa primeira fase, e com base em diversas fontes bibliográficas, nomeadamente documentos 
oficiais dos três países, legislação e sítios oficiais da Internet, faz-se um levantamento do 
enquadramento legal relativo às áreas protegidas de cada país em estudo. 
Numa segunda fase, e também com base nas mesmas fontes, faz-se uma breve apresentação 
do parques em análise. 
Finalmente, e com base em estudos realizados sobre os três parques, bem como em dados 
oficiais da UE, tenta perceber-se os efeitos destas áreas nos territórios rurais em que se 
inserem.   
 
As medidas legislativas de conservação da natureza em Portugal 
As primeiras medidas legislativas de conservação da natureza surgem, nos anos 70, com a Lei 
9/70 de 19 de Junho. Através deste diploma são definidas reservas com diferentes objectivos 
específicos, que ficam sujeitas ao regime florestal obrigatório, mesmo quando não relacionadas 
com esse regime.  
Como Schmidt refere [28], uma das primeiras referências oficiais à necessidade de 
conservação da natureza surgiu nos anos 30, no relatório que acompanhava o Plano de 
Povoamento Florestal de 1938, no qual se propunha a criação de três parques naturais 
(demarcados nas serras de Montesinho, Larouco e Gerês) e de diversas reservas integrais nas 
serras do Norte e Centro do país, cuja constituição, no entanto, não se efectivou. Em 
contrapartida, procedeu-se à florestação intensiva de pinheiros (décadas de 40-50), que apesar 
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de tudo demonstrava algumas intenções conservacionistas (nomeadamente contra a erosão 
dos solos devido ao pastoreio e à recolha de lenha por parte das populações rurais). 
Assim, em 1971, é criada a primeira área protegida no nosso país, o Parque Nacional da 
Peneda-Gerês (D.L. n.º 187/71 de 8 de Maio), ainda o único com esse estatuto em Portugal.  
Em 1957 já havia sido criada uma área protegida na então província ultramarina de Cabo 
Verde, a Reserva Ornitológica do Mindelo (criada em 1957). A sua instituição não foi, porém, 
enquadrada numa estratégia de conservação da natureza legalmente instituída, como é a Lei 
9/70 [28]. 
A regulamentação das áreas protegidas só acontece em 1978, com o D.L. n.º 4/78 de 11 de 
Janeiro, através do qual é instituída a orgânica e estrutura dos parques e reservas naturais, 
bem como de outras áreas classificadas, e ainda a figura do plano de ordenamento. 
É com a Lei de Bases do Ambiente (1987) que é definida, em termos legislativos, uma 
estratégia nacional de conservação da natureza. No diploma são contemplados, entre os 
instrumentos da política de ambiente, o ordenamento integrado do território, que inclui a 
classificação e criação de sítios ou paisagens protegidas sujeitos a estatutos especiais de 
conservação (artigo 27.º, alínea c). A criação e manutenção das áreas protegidas, são 
consideradas objectivo de interesse público nacional (artigo 29.º).  
A par da manutenção das áreas protegidas de âmbito nacional, com a publicação da Lei de 
Bases do Ambiente, consagra-se, no nosso sistema jurídico, os conceitos de área protegida de 
âmbito regional e local consoante os interesses que procuram salvaguardar (classificação 
reforçada pela criação da Rede Nacional de Áreas Protegidas). 
Em 1993, com o Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro, é criada a Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP), que prevê seis tipos de áreas protegidas: parque nacional, parque natural, 
paisagem protegida, reserva natural, monumento natural, e sítio com interesse biológico. Uma 
das novidades desta nova reclassificação – além da possibilidade de classificação de áreas 
privadas por proposta dos proprietários (sítio com interesse biológico) – é a de que as três 
primeiras figuras possam também abranger áreas urbanizadas. Com este novo documento dá-
se um alargamento da intervenção autárquica no planeamento e gestão do território das áreas 
protegidas, nomeadamente no perímetro urbano em que as mesmas se inserem. Assim, a 
regulamentação e gestão das áreas protegidas de âmbito regional e local ficam a cargo das 
autarquias locais ou das associações de municípios (n.º 2 do artigo 4.º), segundo o princípio da 
participação – consagrado na Lei de Bases do Ambiente (artigo 3.º, alínea c). 
Outra das novidades deste diploma é a da formulação obrigatória do plano de ordenamento 
para o parque nacional, a reserva natural, o parque natural e a área de paisagem protegida. No 
entanto, com o D.L. n.º 151/95 de 24 de Julho, são introduzidas algumas alterações. Os planos 
de ordenamento das áreas protegidas passam a enquadrar a categoria de Planos Especiais de 
Ordenamento do Território (PEOT), que são instrumentos de planeamento territorial da 
iniciativa da administração directa e indirecta do Estado com incidência no ordenamento do 
território. Concretamente, a elaboração dos planos de ordenamento das áreas protegidas de 
âmbito regional e local deixam de ser da competência das autarquias e passam a ser 
elaborados pela administração central. 
Em 2007, com o D.L. n.º 136/2007 de 27 de Abril (diploma que aprova a orgânica do Instituto 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade I.P.), são abolidas as comissões 
directivas das áreas protegidas e é adoptado um modelo assente na existência de um nível 
intermédio de gestão das áreas classificadas – os Departamentos de Gestão das Áreas 
Classificadas (DGAC) - e nos conselhos estratégicos de cada área protegida. Os conselhos 
estratégicos integram um representante do Instituto Nacional de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ICNB), representantes nomeados por instituições científicas, e especialistas na 
área de conservação da natureza e representantes da administração central. Aos 
representantes da administração local e das ONGA cabe a apreciação de qualquer assunto 
relacionado com a área protegida [19]. 
Em 2008, com o D.L. n.º 142/2008 de 24 de Julho, estabelece-se o regime jurídico da 
conservação da natureza e da biodiversidade. A justificação de criação deste novo regime 
jurídico prende-se com o objectivo assumido no Programa do XVII Governo de rever a 
legislação e consolidar a implementação da política de conservação da natureza em Portugal. 
Com este diploma é criada a Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN)  
composta pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), que integra as áreas 
protegidas integradas na RNAP, os SIC e as ZPE integradas na Rede Natura 2000, pelas 
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demais áreas classificadas ao abrigo de convenções internacionais; pela Reserva Ecológica 
nacional (REN); pela Reserva Agrícola nacional (RAN) e pelo Domínio Público Hídrico (DPH) 
(Art. 5.º n.º 1, alínea a) e b), Art. 9.º n.º 1, Art. 26.º e Art. 27.º). 
Este decreto estabelece ainda que a gestão das áreas protegidas compete ao ICNB, enquanto 
autoridade nacional, às associações de municípios, ou aos respectivos municípios, consoante 
se tratem de áreas de âmbito nacional ou de âmbito regional ou local (Art. 8.º e 13.º).  
Actualmente a RNAP é constituída por 44 áreas protegidas (40 de âmbito nacional e 4 de 
âmbito regional), que cobrem cerca de 8% do território nacional. Já foram classificadas 59 ZPE 
e 96 SIC, que representam  respectivamente 10,8% e 17,4% de área terrestre nacional. 
O Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG) 
Com uma área de 69.669,3 ha, o PNVG foi criado em 1995, através do D.R. n.º 28/95 de 18 de 
Novembro. Parte da superfície deste parque é abrangida pela ZPE Vale do Guadiana – 
76.546,58 ha – e pelo Sítio Guadiana – 38.463,35 ha – incluído na Lista Nacional de Sítios. 
A presença de inúmeros biótopos – margens e leitos dos cursos de água, matagal 
mediterrânico, afloramentos rochosos, estepe cerealífera etc. - conferem a toda a área do troço 
médio do Guadiana uma grande diversidade de habitats, em que o rio se apresenta como o 
elemento estruturante da paisagem. Estes factores, associados aos sistemas tradicionais de 
utilização do solo, dão origem à classificação da área em parque natural (D.R. n.º 28/95 de 18 
de Novembro). 
Em termos territoriais, a região onde o parque está inserido abrange, ao nível das NUTS II, a 
região do Alentejo, e, ao nível das NUTS III, compreende dois concelhos do Baixo Alentejo, 
Mértola e Serpa. Divide-se administrativamente em dezasseis freguesias, das quais oito estão 
incluídas no parque natural (87,9% da área do parque encontra-se no concelho de Mértola e 
11,8% no concelho de Serpa).  
O plano de ordenamento do PNVG (POPNVG) foi apresentado a discussão pública entre 
Março e Abril de 2003 e foi regulamentado em 2004 (RCM n.º 161/2004 de 10 de Novembro).  
Em 2008, e conforme o n.º 4 do Art. 2.º do POPNVG, foi elaborado o plano gestão desta área 
protegida, abrangendo também a ZPE do Guadiana. Este plano de gestão é o documento 
operacional de gestão do parque natural, e define, para um período de 5 anos, como objectivos 
principais: garantir formas de financiamento e de operacionalização da gestão; assegurar a 
conservação e valorização da fauna, flora e habitats naturais e semi-naturais; promover de 
forma sustentada as actividades sócio-económicas e o bem-estar das populações; aumentar a 
sensibilização para os valores naturais e culturais, bem como o seu conhecimento pela 
comunidade local e de agentes externos. 
A responsabilidade de execução do plano de gestão compete ao ICNB, mais especificamente 
ao DGAC-Sul, embora esteja prevista a colaboração de outras entidades regionais e locais. A 
maior parte do financiamento do plano de gestão desta área advém do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), via iniciativa comunitária INTERREG, mais precisamente, 
via cooperação transfronteiriça Portugal-Espanha. 
 
As  medidas legislativas de conservação da natureza em Espanha 
Tal como aconteceu em Portugal, a origem das políticas de conservação da natureza em 
Espanha estão estreitamente ligadas à política florestal. A Espanha foi um dos primeiros países 
europeus (com a Suécia e a Suiça) a classificar áreas protegidas.  
Este país cria a sua primeira legislação a 7 de Dezembro de 1916, com a Ley de Parques 
Nacionales, importando o modelo de gestão americano, modelo Yellowstone, de circunscrição 
de grandes áreas naturais fechadas à intervenção humana. Em 1918, são criados os primeiros 
parque nacionais em Espanha: Covadonga, nas montanhas da Cantábria, e Ordesa, nos 
Pirinéus.  
Pouco tempo depois, os fundadores destes dois parques perceberam que o modelo americano 
não podia ser aplicado a Espanha, dada a forte resistência das populações locais, que viam o 
seu uso do território limitado [30]. Até aos anos inícios dos anos 50, não foram criados mais 
parques. Em alternativa, passaram a ser criadas áreas mais pequenas de protecção da 
natureza designadas por Sitio Natural de Interés Nacional. 
Os efeitos da Guerra Civil Espanhola abrandaram a evolução das políticas de conservação no 
país. Em 1954, no entanto, foram criados mais dois parques nacionais nas Ilhas Canárias e, 
em 1955, um parque nacional na Catalunha. 
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Note-se que os primeiros parque nacionais de Espanha foram classificados em regiões de 
montanha, situação que decorre também da proliferação de associações de montanhismo no 
país [30]. Assim, a 8 de Junho de1957 é aprovada a Ley de Montes, que revoga a Ley de 
Parques Nacionales, e que a atribui a gestão dos parques nacionais à administração florestal. 
Após um longo período de estagnação é promulgada em 1975, a Ley de Espacios Naturales 
Protegidos (Lei 15/1975 de 2 de Maio), que cria três novas figuras de protecção da natureza: 
parque natural, reserva integral de interés científico e paraje natural de interés nacional, e que 
atribui ao extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) a gestão destas 
áreas [19]. Nesta lei é referida pela primeira vez, a importância da elaboração de um 
documento de gestão das áreas protegidas classificadas. O primeiro plano de uso e gestão, no 
enatanto, só surge em 1978, com reclassificação do parque de Doñana [19]. 
Com a instauração do regime democrático em Espanha, dá-se uma transferência das 
responsabilidades de governo para as comunidades autónomas. Assim, em 1989, é aprovada 
a Ley  de Conservación de los Espacios Naturales y de La Flora y Fauna Silvestres (Lei 4/1989 
de 27 de Março), a fim de dar enquadramento legal geral às políticas de conservação da 
natureza. Esta lei estabelece quatro tipos de áreas protegidas: parque nacional, reserva 
natural, monumento natural e paisagem protegida. As Comunidades Autónomas, no entanto, 
têm a liberdade de criar outras figuras e leis de protecção da natureza.  
Esta lei prevê ainda a criação de dois instrumentos de planeamento e gestão dos parques 
nacionais: o Plano Reitor de Uso e Gestão (PRUG), definido como o principal instrumento de 
planeamento, e o Plano de Ordenamento dos Recursos Naturais (PORN), que define o estado 
de conservação dos recursos naturais a fim de estabelecer diferentes níveis de protecção – Art. 
19.4. 
Em 1995, é criado o Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), um organismo estatal 
dependente do Ministério do Ambiente, cujo objectivo é coordenar o planeamento e a gestão 
da rede nacional de parques nacionais.  
Ainda em 1995, alguns governos regionais apresentam uma queixa ao Tribunal Constitucional 
por a gestão dos parques nacionais estar a cargo da administração central. Uma sentença do 
Tribunal Constitucional (Sentencia 102/1995 de 26 de Junho acerca da Lei 4/1989) determina a 
adopção de um modelo de gestão conjunto entre a administração central e as regiões 
autónomas. 
Assim, surge a Lei 41/1997 de 5 de Novembro, que modifica a Lei 4/1989, e estabelece uma 
forma conjunta de gestão e de financiamento das áreas protegidas, consubstanciada no Plano 
Director da Rede de Parques Nacionais (Real Decreto 1803/1999 de 26 de Novembro), cujo 
objectivo principal é o de harmonizar o planeamento e gestão da rede. 
No entanto, para algumas das regiões autónomas esta alteração da lei era ainda insuficiente, 
na medida em que reclamavam a total descentralização da gestão das áreas protegidas. Este 
desiderato foi atingido por uma nova sentença do Tribunal Constitucional (Sentencia 194/2004 
de 10 de Novembro). Em 2007, a Lei 5/2007 de 3 de Abril atribui exclusivamente a gestão dos 
parques nacionais às regiões autónomas. 
Actualmente, as áreas classificadas espanholas são enquadradas pela Lei 42/2007 de 13 de 
Dezembro (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), que estabelece o novo regime 
jurídico de conservação da natureza e da biodiversidade em Espanha e que revoga a Lei 
4/1989. 
Presentemente, a Rede Nacional de Parques Nacionais é constituída por 14 parques, que 
representam cerca de 7% do território classificado de Espanha. 
No total, as áreas classificadas de Espanha, incluindo os Sítios e as ZPE da Rede Natura 2000 
ocupam 14.134,457 ha, ou seja, cerca de 28% do território espanhol [7]. 
Dada a descentralização da gestão, as regiões autónomas desenvolveram a sua própria 
legislação e criaram figuras de protecção, dando origem a uma diversidade de denominações e 
de instrumentos de ordenamento. Apesar da pluralidade de situações, a legislação aplicada às 
áreas protegidas baseia-se ou em legislação específica de conservação da natureza ou num 
modelo misto que também contempla legislação urbanística [19]. 
Segundo o Europarc-España [6], os fundos comunitários mais frequentemente usados nas 
áreas protegidas espanholas e nas suas áreas de influência económica são o INTERREG, o 
EQUAL e o LEADER. 
 
O Parque Nacional de Doñana (PND) 



 
 

1234 
 

O PND foi criado em 1969, através do Decreto 2412/69 de 16 de Outubro e ocupa uma área 
terrestre de 54.251, 70 ha. 
A confluência de vários ecossistemas (nomeadamente praias, dunas e pântanos), que abrigam 
uma biodiversidade única na Europa, bem como o facto de ser um importante ponto de trânsito 
de milhares de aves que se deslocam entre a Europa e África, levaram à classificação desta 
área protegida. 
Em 1978, com a Lei 91/1978 de 21 de Dezembro é estabelecido um regime jurídico especial 
para o PND, dando origem à sua reclassificação, em conformidade com a Lei 15/1975 de 2 de 
Maio. Este regime jurídico especial destina-se a proteger a fauna, a flora, a geologia, todo o 
ecossistema do parque e o seu valor histórico, bem como promover o seu uso educativo, 
científico, cultural, turístico, recreativo e socio-económico (Art. 1, alíneas 1 e 2). 
Neste documento é definida pela primeira vez a figura do PRUG, que deve incluir as 
orientações gerais para a gestão e utilização do parque, bem como as normas e medidas de 
gestão necessárias para a conservação e protecção dos seus valores naturais (Art.4., alínea 1). 
No entanto, este plano só foi aprovado em 1984 (Real Decreto 2421/1984, de 12 de 
Dezembro). 
Em 2004, o parque é ampliado através da incorporação de vários terrenos adjacentes, 
pertencentes ao Estado espanhol, num total de 3.531,6523 ha (Resolução de 6 de Fevereiro de 
2004). É também neste ano que é aprovado um novo PRUG (Decreto 48/2004, de 10 de 
Fevereiro), ainda em vigor. 
Com o Real Decreto 712/2006 de 9 de Junho, no qual são transferidas as funções e os 
serviços da administração do Estado, em matéria de conservação da natureza dos parques 
nacionais de Doñana e Serra Nevada para a Comunidade Autónoma da Andaluzia, a gestão do 
PND  passa a ser da responsabilidade exclusiva da Comunidade Autónoma da Andaluzia.  
Em termos territoriais, a região onde o parque está inserido abrange, ao nível das NUTS II, a 
região da Andaluzia e, ao nível das NUTS III, duas províncias, Huelva e Sevilha. Abrange 4 
concelhos: Almonte, Hinojos, Aznalcázar e Puebla del Río (54,36% da área do parque está no 
concelho de Almonte, 19,60% no concelho de Hinojos, 25,28% no concelho de Aznalcázar e 
0,76% no concelho de Puebla del Río).   
Apesar de o PRUG se constituir como instrumento de gestão, o parque nacional não possui um 
PORN, pelo que não há definição do zonamento do parque. 13.540 ha da área do parque são, 
no entanto, dedicados exclusivamente à protecção da natureza .  
Em 1993 foi elaborado um Plano de Desenvolvimento Sócio-económico do parque, gerido por 
uma associação, a Fundação Doñana 21, a fim de promover a participação das populações 
locais, de desenvolver parcerias público-privadas, com vista ao desenvolvimento sustentável da 
área de influência económica e social do parque [30].  
Este parque aderiu à Carta Europeia de Turismo Sustentável em 2006 e, desde 2007, tem 
certificação Q de Calidad Turística, uma marca de qualidade criada pela Secretaria de Estado 
do Turismo e pelas Comunidades Autónomas. 
 
As  medidas legislativas de conservação da natureza na Alemanha 
Tal como aconteceu em Portugal, a primeira área protegida na Alemanha é criada no início dos 
anos 70. Mais precisamente, o Parque Nacional Bayerischer Wald foi criado em 1970, na 
floresta da Baviera, na fronteira entre a Alemanha e a República Checa. 
Pode identificar-se três fases distintas na criação dos parques nacionais alemães. A primeira 
fase, até 1989, em que são classificados quatro parques nacionais. A segunda fase, que 
decorre em 1990, em que são classificados cinco parques, quatro sob a égide do Programa 
Parque Nacionais da Alemanha de Leste (dos quais faz parte o Parque Nacional de Müritz), 
bem como um parque na Alemanha Ocidental. E uma terceira fase, após 1990, na qual são 
classificados mais cinco parques [17]. 
A primeira legislação de enquadramento da classificação de áreas protegidas na Alemanha foi 
aprovada em 1976, a Bundesnaturschutzgesetz, ou Lei Federal de Conservação da Natureza. 
Esta lei estabelece as bases legais para a protecção da natureza e da paisagem. Foi revista 
várias vezes, sendo de salientar a  revisão de 2002, em que as políticas sectoriais agrícola e 
florestal são incorporadas na política mais alargada de conservação da natureza. 
Em 2009, o Estado alemão decide fazer uma reestruturação radical da 
Bundesnaturschutzgesetz, a BNatSchG 2010, que resulta de uma reforma do sistema federal 
alemão, assente numa redistribuição das competências legislativas entre o governo e os 
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estados federais (Länder). Após uma adenda à Constituição alemã, é estabelecida uma nova 
base legal para a conservação da natureza. Segundo a nova redacção da Constituição Federal 
Alemã, cabe ao governo federal a criação de legislação específica de conservação da natureza 
(e não apenas de legislação de enquadramento), anteriormente da responsabilidade de cada 
Länder.  
Esta lei, em vigor desde Março de 2010, tem, como objectivos principais, a harmonização das 
medidas legislativas de conservação da natureza, bem como a sua simplificação na aplicação 
aos territórios. Por exemplo, a transposição de directivas comunitárias deixa de ocorrer em dois 
níveis (central e regional) e passa a ser feita, adoptando uma única legislação nacional comum 
a todos os Länder. Outra alteração importante é a de que os princípios gerais da conservação 
da natureza estão agora explicitamente identificados na lei e como tal não podem ser alterados 
pelos Länder. A lei é vinculativa e os estados federais não a podem revogar. 
No que respeita a conservação da natureza, a nova lei visa a biodiversidade, a produtividade e 
a funcionalidade dos ecossistemas. 
Na lei estão contempladas cinco figuras de conservação da natureza: parques nacionais, 
parques naturais, áreas de paisagem protegida, áreas de conservação da natureza e Reservas 
da Biosfera. E estabelece-se que o organismo central responsável pela conservação da 
natureza e gestão das áreas protegidas é o Bundesamt für Naturschutz (BfN), ou Agência 
Federal para a Conservação da Natureza.  
Actualmente, a rede de parques nacionais da Alemanha é constituída por 15 parques, criados 
desde 1970 até 2004, que representam 2% da superfície do território alemão (0,54% excluindo 
as áreas marinhas). A rede Natura 2000 representa 15,4% da superfície terrestre alemã.  
 
O Parque Nacional de Müritz (PNM) 
O PNM, criado a 1 de Outubro de 1990, encontra-se totalmente protegido ao abrigo das 
Directivas Aves e Habitats da Rede Natura 2000, e ocupa uma área de 32.200 ha. 
Está localizado na parte sul do Estado Federal de Mecklenburgo – Pomerânia Ocidental (NUTS 
II), próximo da fronteira do Estado de Brandeburgo. Grande parte da área do parque (26.000 
ha) está situada nas margens do Lago Müritz, na região de Müritz (NUTS III) e uma parte mais 
pequena (6.200 ha) está situada numa zona florestal, perto da vila de Serrahn. Na sua 
totalidade, o parque abrange 17 municípios. 
O parque é gerido por uma entidade individual, a Autoridade do Parque Nacional de Müritz, que 
depende do Ministério da Agricultura, Ambiente e Protecção do Consumidor do Estado de 
Mecklenburgo – Pomerânia Ocidental. No entanto as linhas de acção deste organismo são 
determinadas pelo Governo e pela Lei Federal de Conservação da Natureza. 
Há também um órgão consultivo, constituído por representantes de agências públicas, de 
organizações de turismo e outros grupos com interesse na área protegida. Deste conselho 
consultivo fazem também parte os eleitos locais mais votados. O conselho tem que ser 
consultado em qualquer grande decisão respeitante à gestão do parque; as decisões têm que 
ser unânimes [17]. 
O planeamento e ordenamento do parque regem-se pelo plano regional de Mecklenburgo (em 
alemão Mecklenburgische Seenplatte), em vigor desde 1998. O parque, bem como outras 
reservas naturais,  é nele designado como área prioritária para a conservação da natureza, o 
que significa que a protecção tem prioridade sobre qualquer outro uso do solo. No entanto, 
áreas urbanas ou artificiais são excluídas desta regulamentação [17]. 
De acordo com a sua regulamentação, o parque encontra-se dividido em três zonas: a zona I 
ou centro, a zona II ou zona de desenvolvimento, e a zona III ou zona de gestão. A zona I 
destina-se exclusivamente à protecção da natureza, enquanto as zonas II e III se destinam à 
preservação das paisagens humanas e culturais. Em 2010, a zona I compreendia 29% da área 
do parque, enquanto que as zonas II e III ocupavam os restantes 71%. Destes, 42% 
encontram-se livres, o que significa que 59% da área do parque se encontra livre de uso e 
poderá ser destinada exclusivamente à protecção.  
Em Março de 2004 foi elaborado o Plano do Parque nacional de Muritz (Nationalparkplan). Este 
plano foi sujeito a um extenso processo de participação pública e pretende ser um guia de 
princípios básicos para a gestão desta área protegida. 
O financiamento desta área protegida tem sido feito através de vários fundos nacionais de 
índole regional: por exemplo, o de Regiões do Futuro ou o de Regiões Activas. No entanto, 
fundos adicionais advêm da UE, pelas iniciativas LEADER e LIFE [17]. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Uma leitura comparada… 
Após a apresentação das medidas legislativas de conservação da natureza que serviram de 
enquadramento à classificação das três áreas protegidas em estudo, pode estabelecer-se as 
principais similitudes e diferenças no modelos de gestão adoptados. 
Do ponto de vista do enquadramento legal em vigor nos países, os três parques são regidos 
por leis que contemplam a estratégia preconizada na Convenção para a Diversidade Biológica. 
Do três países em análise, Espanha foi o primeiro país a adoptar um regime jurídico que 
englobasse uma estratégia de conservação da biodiversidade, seguida de Portugal. 
Em cada um dos países, a tutela da conservação da natureza cabe aos ministérios 
responsáveis pela área ambiental (de notar que, na Alemanha, cada Estado Federal possui os 
seus órgãos de governo). No entanto, nos três existe sempre um organismo dedicado às áreas 
protegidas em geral (o ICNB em Portugal e o BfN na Alemanha) ou aos parques nacionais em 
particular (o OANP em Espanha). 
Espanha é o país que apresenta o modelo de gestão de parque mais descentralizado. Neste 
país, a regulamentação e a gestão das áreas protegidas cabem às Comunidades Autónomas, 
dando origem a uma variedade de legislação, bem como de figuras de conservação da 
natureza. No caso do PND, que pertence à região da Andaluzia, este é gerido pela Consejería 
de Medio Ambiente e pela Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales. 
A Alemanha apresenta um modelo federal centralizado na legislação e definição das 
estratégias para a conservação da natureza. No entanto, a gestão das áreas protegidas cabe 
aos estados federais, através de organismos autónomos. No caso do PNM, através da 
Autoridade do Parque Nacional. 
Portugal é dos três países, o que apresenta o modelo mais centralizado. Apesar de ter havido 
alguma descentralização com a criação dos DGAC, a gestão das áreas protegidas cabe 
exclusivamente à administração central. Como refere Matias [19], a gestão das áreas 
classificadas em Portugal foi desvirtuada face à situação anterior em que cada espaço 
protegido era gerido por uma Comissão Directiva. 
Mas será a descentralização necessariamente o modelo a adoptar? O exemplo espanhol 
demonstra que a protecção da natureza poderá não ser a prioridade no PND. Da área total do 
parque, apenas uma parte bastante reduzida é dedicada ao regime de protecção restrita. Este 
parque não possui PORN, ou seja, não possui um instrumento de ordenamento próprio, logo 
não possui um zonamento, com respectivas cartas de condicionantes. É apenas gerido pela 
PRUG, um plano de cariz mais urbanístico. 
Nos casos de Portugal e da Alemanha, ambos os parques são enquadrados por instrumentos 
de ordenamento de âmbito regional, mas sobretudo por planos de ordenamento específicos. 
Nos três parques tem havido uma tentativa de compatibilizar a conservação da natureza com 
modelos de desenvolvimento sustentáveis. No entanto, é aqui que reside o maior desafio aos 
territórios abrangidos por estas áreas protegidas. 
Independentemente da definição de modelos de gestão das áreas classificadas exclusivamente 
orientados para a conservação da natureza ou de modelos de desenvolvimento sustentável, a 
sua viabilidade depende do factor humano. 
Do ponto de vista da exequibilidade de algumas das medidas de desenvolvimento, subsistem 
questões irresolvidas, pois muitas das áreas rurais classificadas da UE são de baixa 
densidade. Trata-se claramente de um problema de desenvolvimento e de equilíbrio territorial, 
com implicações ao nível do ordenamento do território. 

Tabela 1: Indicadores de coesão – NUTS II 
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População 
Total 

Densidade 
Pop.

Crescimen
to da 

População

PIB per 
capita

Crescimen
to PIB

Tx. 
Desempre

g.

População 
0-14

População 
15-64

População 
65+

7.º 
Progama-
Quadro 
Financ. 

médio per 
capita

Índice 
Inovação 
Regional

Índice Inovação 
Regional

Índice de 
Competitiv

idade

Média 
anual 

permilage
m

hab./km² Média 
anual (%)

Índice, 
EU27 = 

100

Média 
anual (%) % % % % 

Índice, 
EU27 = 

100

Performanc
e Comportamento 0-100

NUTS
Áreas de 
Influência 

Económica
2007 2007 2000-2007 2007 2000-2007 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2008 2010

NUTS II Alentejo 762.603 24 0.0 72 1.0 9.0 13.3 63.8 23.0 5 Média-baixaFracos assimiladores 33
NUTS II Andaluzia 7,989.000 91 1.4 81 3.6 17.8 16.3 69.1 14.6 22 Média-baixa Fracos difusores 43

NUTS II

Mecklemburgo -
Pomerânia 
Ocidental 1,686.708 73 -0.8 81 1.3 14.4 10.6 68.3 21.1 41 Média-alta Bons performers 58

Indicadores

 
 Fonte: Comissão Europeia, 5.º Relatório de coesão económica, social e territorial. 

 
Tabela 2: Indicadores de coesão – NUTS III 

Tipologia Proximidade 
centro urbano

Crescimento 
natural (2001-

2007)

Crescimento 
total (2001-

2007)

Migração 
líquida

Rede 
Natura 
2000

NUTS Áreas de Influência 
Económica EU-27 EU-27 Média anual 

permilagem
Média anual 
permilagem

Média anual 
permilagem 2009 (%)

NUTS III Baixo Alentejo Predominantemente rural remota -7.16 5.23 1.93 31%
NUTS III Huelva Intermédia proximidade 2.32 11.02 8.70 39%
NUTS III Muritz Predominantemente rural proximidade -3.02 -7.96 -4.94 42%

Indicadores

 
Fonte: Comissão Europeia, 5.º Relatório de coesão económica, social e territorial. 
 
Como se pode observar nos quadros acima apresentados, as áreas de influência económica 
que envolvem os três parques analisados, caracterizam-se por serem áreas rurais de baixa 
densidade. 
As áreas de Müritz e do Baixo Alentejo são áreas predominantemente rurais, ou seja, a 
percentagem de população que nelas reside está acima dos 50%. A região de Huelva é uma 
região intermédia, o que significa que a percentagem da população que reside nas áreas rurais 
da região está entre os 15% e os 50%.  
Todas apresentam uma população bastante envelhecida, sendo a mais envelhecida a do Baixo 
Alentejo. 
A balança migratória é positiva apenas nas regiões do Baixo Alentejo e de Huelva, 
compensando, no caso português, um crescimento natural negativo.   
Analisando alguns dos indicadores económicos, verificamos que a região de Müritz se 
apresenta como a região mais inovadora. O índice de competitividade desta região é o mais 
elevado. Analisando a distribuição do financiamento no âmbito do 7.º Programa Quadro, 
verifica-se que a região de Mecklemburgo foi a que mais beneficiou deste apoio. 
 
CONCLUSÕES 
Este trabalho teve como objectivo fazer uma análise comparativa de modelos de gestão de 
áreas protegidas em três países da UE e sua aplicação em territórios rurais classificados. 
A reflexão não pode ser feita sem considerar o Esquema de Desenvolvimento do Espaço 
Comunitário (EDEC), que estabelece os princípios gerais para uma política de ordenamento 
territorial europeia. 
De facto, com a adopção do EDEC, em 1999, o território surge como uma nova dimensão das 
políticas europeias. No entanto, várias críticas têm sido feitas ao EDEC, nomeadamente o forte 
pendor urbano dos princípios que lhe são inerentes. 
Se, por um lado, a importância da sustentabilidade e da acessibilidade é realçada no EDEC, 
por outro, a lógica de competitividade económica domina o paradigma [25], pois à noção de 
desenvolvimento regional equilibrado juntam-se ideias de competitividade e integração 
económica global, em que os países que formam a “banana azul” são tidos como modelo a 
emular pelas outras regiões da UE [15].  
Talvez não seja de estranhar por isso que a região onde está inserido o PNM seja aquela que 
recebe maior financiamento comunitário e que apresenta indicadores mais favoráveis, do ponto 
de vista da competitividade. 
A visão policêntrica do espaço europeu, em que as regiões centrais e mais prósperas da 
Europa são as que ditam o desenvolvimento, tem beneficiado estas mesmas regiões em 
termos de financiamento. Em consequência, no período de 2007-2013, prevê-se que a 
distribuição dos fundos estruturais seja ainda mais penalizante para as regiões mais pobres. 
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A própria definição de áreas rurais parece algo confusa, na medida em que o documento 
coloca a tónica no termo “periférico” mais do que no termo “rural”. O termo “periférico” é 
utilizado para marcar a distância das regiões às áreas urbanas [25]. Deste modo, as áreas 
rurais poderão ser tanto incorporadas em regiões periféricas, como em regiões 
predominantemente urbanas.  
Paralelamente, verifica-se a existência de fragilidades nos modelos de desenvolvimento 
traçados para as áreas classificadas. Essas fragilidades advêm de se considerar quase 
exclusivamente o ambiente como única vantagem comparativa de desenvolvimento destas 
áreas. 
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RESUMO 
As salinas de Castro Marim, albergam grande diversidade de espécies de aves residentes e 
invernantes e constituem zona de passagem de milhares de aves aquáticas durante os seus 
voos migratórios, estando abrangidas pela convenção de Ramsar e integradas na Reserva 
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA), numa Zona de 
Protecção Especial (ZPE) e numa Área Importante para Aves (IBA). Embora representem uma 
alteração aos biótopos originais, funcionam como habitat alternativo ou complementar para 
muitas espécies da avifauna, sendo o seu "impacto ambiental" positivo. Por razões de ordem 
económica, a maior parte das salinas tradicionais foi sendo progressivamente abandonada a 
partir dos anos 60 do séc. XX, com a consequente redução de capital biológico, tendência que 
urgia inflectir. Tendo como principal objectivo aumentar a área disponível de habitats de 
suporte da avifauna aquática na RNSCMVRSA, pretendeu-se avaliar se a reactivação de 
salinas abandonadas e a sensibilização dos produtores para os objectivos da conservação, 
poderia ter sucesso e se reflectiria num aumento real favorável do estado do habitat. Esta 
estratégia foi concretizada no período de 1998 até 2010, conseguindo-se aumentar em 70 ha a 
área de salinas activas. Face ao conhecimento disponível, os resultados deste processo 
parecem ser animadores, podendo inferir-se deste aumento de área um acréscimo real e da 
mesma ordem de grandeza do habitat favorável para a avifauna aquática. 
Palavras-chave: Avifauna aquática, conservação da natureza, desenvolvimento sustentável, 
gestão de habitats, salinas 
 
 
INTRODUÇÃO 
Como a água, o sal é um claro exemplo de um recurso natural essencial para a vida, 
constituindo as salinas um sistema em que confluem história, cultura, economia e natureza, 
articulados num todo unitário. 
O sal teve um papel fundamental na história da Humanidade e, ao mesmo tempo, uma enorme 
importância para o meio numa região fortemente influenciada pelo mediterrâneo, como o 
estuário do rio Guadiana. 
Diferentemente de outros países ou regiões com jazidas de sal-gema, a obtenção de sal nesta 
zona apoiou-se em técnicas de evaporação ou seja, na instalação de salinas marinhas. Estas 
requerem extensas superfícies de terrenos junto do litoral, com aproveitamento das águas 
salobras. 
Instalaram-se preferencialmente em zonas estuarinas, conquistando áreas de sapal integradas 
em zonas húmidas, espaços que pelas suas características proporcionaram desde sempre um 
sem número de valores e serviços às comunidades humanas, que aí se instalaram desde há 
milhares anos. Habitats privilegiados de fauna e flora diversificada, constituem áreas de 
reprodução e viveiro (nursery) de várias espécies, representados apenas em 6 % do planeta [1, 
2] Apesar da construção de salinas pressupor uma alteração desses espaços, nos quais 
imprimiu uma profunda marca humana, o seu "impacto ambiental" em termos globais é positivo, 
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porque funcionam como habitat alternativo ou complementar para um conjunto importante de 
espécies [3, 4, 5, 6]. 
O indiscutível interesse destes biótopos que constituem as salinas marinhas, radica na 
estabilidade do sistema aquático, assim como na multiplicidade de funções e aproveitamento 
que proporcionam. Assim, cabe destacar em primeiro lugar a importância ornitológica das 
salinas, reconhecida por organizações internacionais como o "IWRB" (International Waterfowl 
and Wetlands Research Bureau), e a própria Convenção de Ramsar. 
A salicultura baseia-se na dinâmica natural das zonas húmidas preexistentes, nos ciclos das 
marés e nos processos sequenciais de inundação – evaporação [7], constituindo um exemplo 
ilustrativo de exploração sustentada de um recurso natural sem redução do capital biológico; 
muito pelo contrário, as salinas, quando bem geridas, actuam como focos onde se potencia e 
refugia a biodiversidade para constituírem ecossistemas de grande originalidade e riqueza [8, 
9, 10] 
A localização geográfica das salinas Atlântico/Mediterrâneas, como as de Castro Marim, 
integradas na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 
(RNSCMVRSA), converte-as em zona de passagem e descanso de milhares de aves aquáticas 
durante os seus voos migratórios, desde os locais de nidificação (centro e norte da Europa) até 
às zonas de invernada (centro e sul de África). Além disso albergam uma grande diversidade 
de aves residentes e invernantes, pelo que a sua função ecológica transcende os limites do 
próprio espaço local, abarcando toda uma rede global de zonas húmidas, que deveriam ser 
entendidas e geridas no seu conjunto [11]. Estão por isso abrangidas pela Convenção sobre as 
Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente enquanto habitat de Aves 
Aquáticas ou Convenção de Ramsar, são consideradas uma Zona Importante para as Aves 
(IBA) e integradas numa Zona de Protecção Especial (ZPE). 
No entanto, por razões de ordem económica, a maior parte das salinas tradicionais foi sendo 
progressivamente abandonada a partir dos anos 60 do séc. XX, com a redução de capital 
biológico que isso implicou, situação sobre a qual se deve reflectir de forma a definir estratégias 
que suportem uma gestão destes espaços tendo em vista a preservação dos valores naturais 
que albergam. 
Face à redução drástica de habitat disponível para a avifauna aquática na RNSCMVRSA e 
considerando as responsabilidades desta área protegida na sua preservação, tornava-se 
urgente identificar medidas de gestão que inflectissem essa tendência negativa.  
Nesse contexto, colocavam-se três hipóteses de intervenção: 

 Restaurar áreas de sapal secundarizado; 

 Recuperar salinas abandonadas e implementar a sua gestão para a conservação; 

 Reactivar salinas abandonadas; 

Dadas as evidentes condicionantes (investimento necessário para a sua operacionalização 
associado normalmente a fundos comunitários, dependência do maneio e regime fundiário) da 
gestão de áreas de salinas inactivas para a conservação e do conhecimento de intervenções já 
realizadas noutros locais, das quais as salinas do Samouco, são um exemplo paradigmático, 
pela manifesta ineficácia da sua gestão pública [12, 13], ou do sapal de Venta Moinhos em 
Castro Marim, com um assoreamento superior a 10 cm anuais, sem qualquer intervenção de 
manutenção [14, 15, 16], podia deduzir-se que as duas primeiras opções pressupunham 
intervenções estruturais com manutenção periódica, exigindo investimentos públicos avultados 
e sistemáticos e recursos técnicos e humanos apropriados o que, na melhor das situações, 
implicava disponibilidade financeira a curto prazo e se revelava insustentável a médio e longo 
prazo. Neste contexto, a opção sustentável seria a reactivação de salinas abandonadas.  
A salicultura tradicional foi decaindo ao longo dos últimos 50 anos, devido sobretudo à falta de 
competitividade da actividade face à industrialização do sector. Factores como a 
indiferenciação do sal produzido de forma tradicional/ artesanal, o peso da mão de obra no 
custo de produção, a legislação restritiva de acesso ao mercado alimentar, a desorganização 
do sector, o incremento dos financiamentos à piscicultura e aquacultura, o progressivo 
“esquecimento” a que foi votado pelas entidades públicas com responsabilidades na matéria, o 
pouco ou nulo reconhecimento do contributo que a actividade prestava à conservação da 
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natureza (restrito aos meios científicos), condenaram esta actividade tradicional à quase 
extinção [17]. 
Assim, e tendo como principal objectivo aumentar a área disponível de habitats de suporte da 
avifauna aquática na área da reserva, pretendeu-se avaliar de que forma uma estratégia 
baseada na reactivação de salinas abandonadas e na sensibilização dos produtores para os 
objectivos da conservação, poderia ter sucesso e se reflectia num aumento real favorável do 
estado do habitat. 
Para que a concretização desta opção fosse sustentável, obrigatoriamente a exploração da 
salina teria que ser rentável, representar uma perspectiva de negócio para o seu proprietário e 
estimulá-lo ao investimento necessário, sensibilizando-o paralelamente para aplicar modelos de 
gestão mais compatíveis com os objectivos de conservação da natureza. 
Esta estratégia foi concretizada na RNSCMVRSA em diversas acções ao longo dos últimos 
anos e o que se pretende com o presente trabalho é analisar este processo durante o período 
entre 1998 e 2010.  
 
 
ÁREA DE ESTUDO 
As salinas tradicionais em estudo encontram-se dentro do limite da RNSCMVRSA (Fig.1), 
localizada no sotavento algarvio (sudeste de Portugal, 37º12’N, 07º26’W) junto à foz do Rio 
Guadiana.  
 

 
Figura 1: Localização da área de estudo no contexto da Reserva Natural do Sapal de Castro 
Marim e Vila Real de Santo António e vista da vila de Castro Marim e do complexo de salinas 

que a envolve. (Fotografia de J.C. Farinha – ICNB) 
 
Está integrada em dois concelhos – Castro Marim e Vila Real de Santo António, ocupando uma 
área de 2312 ha [18] e caracteriza-se por ter um clima do tipo mediterrânico Cs, temperado 
com Invernos amenos e Verões quentes e secos (Fig. 2) segundo a classificação climática de 
Koppen, podendo ser considerada uma zona semi-árida segundo o índice bioclimático de 
Emberger [19]. 
A RNSCMVRSA apresenta uma geologia complexa, assumindo particular importância os 
depósitos modernos (pós-miocénicos), essencialmente pelíticos (lodos, sobretudo), de génese 
principalmente fluvial e que constituem a planície aluvial, sujeita a inundações [19, 20, 21]. 
Como está inserida no estuário do Rio Guadiana, uma parte da sua área (27%) é periódica e 
frequentemente inundada pelas marés na preia-mar segundo um ciclo diário e lunar [18, 22]. 
A área inundada pelas marés abrange essencialmente as zonas de sapal que envolvem o rio 
Guadiana e os três principais esteiros: Lezíria, Carrasqueira e Francisco. Esta área é envolvida 
por uma rede de pequenos canais formados a partir dos esteiros principais que, em conjunto, 
formam uma rede de drenagem natural que abrange todo o sapal [22]. 
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No Inverno, devido à precipitação, surgem algumas lagoas de água doce ou salobra, de 
carácter temporário. 
 

 
Figura 2: Gráfico da temperatura e precipitação médias mensais em Vila Real de Santo António 

(1961-1990). Fonte: www.meteo.pt 
 
Na RNSCMVRSA, podem definir-se três unidades ecológicas (UE) distintas: zonas húmidas, 
terrenos agrícolas e áreas florestais e matos semi-naturais (Fig.3).  
A UE dominante nesta Reserva Natural (cerca de 1550 ha correspondendo a 67% da área 
total) é constituída por zonas húmidas, nas quais se incluem: os sapais salgados, as salinas, as 
áreas de sedimentos expostos na margem direita do Rio Guadiana, os charcos e as lagoas de 
água doce ou salobra, naturais e artificiais, maioritariamente de carácter temporário [18]. 
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Figura 3: Área ocupada pelos diversos habitats na RNSCMVRSA (Adaptado de [18]) 

 
Na Zona Húmida predominam dois sistemas:  

 Sistema estuarino – abrange habitats de baixa energia e salinidade variável, 
influenciados ou semi-encerrados por terra, e com abertura permanente ou esporádica às 
águas marinhas (1166 ha). Corresponde ao rio Guadiana, esteiros e tanques de salinas e 
piscicultura e às áreas de sapal que sofrem influência das marés. 

 Sistema palustre – inclui habitats não tidais de água doce ou salobra dominados por 
vegetação emergente (384 ha), correspondendo a áreas de sapal secundário (sem influência 
da maré) e áreas palustres com dominância de tabua (Thypha sp.) e caniço (Phragmites 
australis).  

No que respeita aos vertebrados estão recenseados 31 espécies de peixes, 14 de anfíbios, 23 
de répteis, 205 de aves (das quais 73 são nidificantes regulares) e 35 de mamíferos [23, 24]. 
Na componente faunística da RNSCMVRSA, as aves assumem a maior relevância, sendo a 
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zona húmida a unidade ecológica onde ocorre um maior número de espécies. Destacam-se 
pelo seu elevado valor para a conservação: Himantopus himantopus (perna-longa – o símbolo 
da RNSCMVRSA), Recurvirostra avosetta (alfaiate), Glareola pratincola (perdiz-do-mar), 
Burhinus oedicnemus (alcaravão), Sterna albifrons (andorinha-do-mar-anã), Larus audouinii 
(gaivota de Audouin), Tetrax tetrax (sisão), Galerida theklae (cotovia-escura), Calandrella 
rufescens (calhandrinha-das-marismas), Tadorna tadorna (pato-branco), Circus pygargus 
(tartaranhão-caçador), Platalea leucorodia (colhereiro), Phoenicopterus roseus (flamingo) e 
Ciconia ciconia (cegonha-branca) [1, 25, 26, 27]. 
A Figura 4 permite visualizar não apenas os habitats da zona húmida, mas realçar os usos a 
que as diversas transformações sujeitaram a área primitiva de sapal, com especial incidência 
para a área de salinas tradicionais, que se assume com praticamente a mesma expressão do 
sapal primário. Esta relevância que aqui se destaca reporta directamente ao papel destes 
habitats como suporte de avifauna aquática. 
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Figura 4: Representação gráfica dos habitats da zona húmida em 1998 (Fonte: [18]) 

 
A RNSCMVRSA integra as margens do rio Guadiana e os seus esteiros. Na baixa-mar estes 
encontram-se a descoberto, expondo uma faixa de lodos e de outros sedimentos e constitui 
uma importante zona de alimentação para as aves limícolas. 
Podemos avaliar a capacidade de suporte das populações de avifauna aquática, através da 
variabilidade e disponibilidade das áreas para a sua alimentação. Agrupámos os principais 
habitats com influência de água doce ou salobra da seguinte forma: 

 Sistema à maré (sapal primário e zonas de lodo);  

 Sistema estável (salinas activas, tradicionais e industriais);  

 Sistema sazonal (sapal secundarizado e lagoas). 

 

309,8

339,28

396,8

19,99

21,89

25,6

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Diaria em função da
maré

Sempre 

Máximo 4 meses/ano

Área (ha) % zona húmida  
 

Figura 5: Disponibilidade temporal de habitat para avifauna na RNSCMVRSA (Fonte: [18]) 
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A figura 5 mostra as áreas disponíveis diariamente e ao longo do ano, e a estabilidade que 
estas manifestam. Evidencia-se assim, que as salinas activas são o único habitat sempre 
acessível (apenas 339 ha), permitindo portanto a fixação de uma parte restrita das populações. 
A área de sapal primário e lodos (309,8 ha), embora só utilizável numa parte do dia, pelas suas 
características, constitui um reforço fundamental da área disponível. O inverno revela-se a 
estação mais favorável, momento em que a área total atinge o seu auge, com mais de 1.000 
ha, devido ao facto do encharcamento adicionar zonas húmidas (sapal secundarizado + lagoas 
temporárias) àquelas que estão sempre ou intermitentemente disponíveis para a avifauna. 
Estes dados são consistentes com os estudos realizados até à data, que indicam o máximo de 
indivíduos para esta estação. Pode assim inferir-se que a área disponível para a alimentação 
de avifauna é um dos factores limitantes no número de indivíduos das várias populações. 
 
 
A SALICULTURA 
Enquadramento 
A produção de sal marinho em Portugal é uma actividade milenar, que remonta ao séc. VIII AC, 
com a introdução, pelos Fenícios, da indústria de conservas de peixe baseada na salga em 
tanques [28]. Mais tarde, os romanos introduziram o reticulado em esquadrias na zona do 
Sotavento Algarvio; este sal sempre foi reconhecido pela sua alta qualidade, sendo utilizado 
para a produção de "garum", prato gastronómico romano de luxo [29]. 
Portugal, com a sua costa marítima extensa e condições climatéricas favoráveis assistiu a um 
grande incremento da actividade salineira, chegando esta a constituir um dos aspectos mais 
importantes da organização económica do território, sobretudo entre o séc. XVII e o séc. XIX 
[30, 31, 32] 
O sal era, na Idade Média, produto de troca com todo o Norte da Europa [32]. Ainda em 
meados do séc. XIX, o sal mantém a sua importância, sendo objecto de Inquéritos e de estudos 
químicos, fomentadores do rigor na aferição da produção, auto-abastecimento e exportação 
[33]. 
Embora com alguns sobressaltos e de forma desigual, a salicultura manteve-se como uma das 
principais produções nacionais até à década de 60 do séc. XX [34], altura a partir da qual se 
assistiu a uma desvalorização acentuada do sal, que provocou um decréscimo acentuado da 
exploração das salinas, conduzindo ao seu abandono ou reconversão para o modo de 
produção industrial, campos de arroz ou aquacultura [34, 35]. 
Este abandono resulta do facto do sal marinho produzido de forma artesanal não ser 
competitivo no mercado relativamente ao sal industrial, sal de mina ou sal-gema devido aos 
custos de mão-de-obra associados à sua exploração, uma vez que o seu preço era idêntico ao 
proveniente das outras origens [34]. 
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Figura 6: Esquema da estrutura e circulação de água numa salina tradicional (fonte: [17]) 

 
O avanço da tecnologia de conservação dos alimentos aliado à concorrência de outras 
indústrias (caso do turismo), e à dureza do trabalho requerido, fez derivar a maior parte da 
mão-de-obra ligada à salicultura tradicional para outros sectores e os "velhos" salineiros, 
repositório de toda essa sabedoria têm-se vindo a extinguir inexoravelmente um após outro. 
A conversão de salinas em aquaculturas tem sido fortemente incentivada ao longo dos últimos 
anos, nomeadamente através da atribuição de subsídios europeus com vista à promoção desta 
actividade [36]. Os complexos de aquacultura são meios sem qualquer valor para a 
conservação da avifauna aquática, não obstante albergarem, por vezes, indivíduos ou mesmo 
colónias de algumas espécies ameaçadas [34, 37]). 
As salinas tradicionais apresentam todas, uma estrutura semelhante, que consiste num 
conjunto de vários reservatórios dispostos de forma geométrica, seguindo um determinado 
padrão. A sua constituição permite a entrada de água proveniente das marés vivas, o seu 
armazenamento e em seguida a sua circulação por meio de gravidade que, conjuntamente com 
a acção de vários agentes do clima, permite a produção de sal. 
A salina é dividida por três áreas distintas: a área da reserva ou armazenagem de água, a área 
de evaporação e a área de cristalização (Fig. 6).  
O ciclo de exploração do sal tem início durante os meses de Março/Maio, com a remoção de 
parte da vegetação dos muros, limpeza dos viveiros, das caldeiras e da superfície cristalizadora 
(entende-se aqui por limpeza a remoção de lamas que se formaram nos fundos durante o 
inverno), [17]. 
Nas salinas semi-industriais o processo é semelhante, contudo tanto a limpeza como a 
produção são efectuadas com recurso a trabalho manual e mecanizado. Os tanques de 
produção são apenas constituídos por uma única superfície (i.e., não têm talhos 
individualizados), Nas salinas industriais o processo é totalmente mecanizado. 
 
As salinas de Castro Marim 
O complexo salineiro de Castro Marim compreende salinas do tipo tradicional numa área de 
cerca de 240,44 hectares e salinas industriais (Cerro do Bufo) e semi-industriais numa 
extensão de 320,6 hectares. 
O complexo de salinas tradicionais localiza-se a leste, nordeste, sul e sudeste da vila de Castro 
Marim, ao longo da margem do rio Guadiana (cf. Fig. 1). 
A maioria das marinhas é extremamente confinada, de reduzida dimensão e com muros muito 
altos, o que não é favorável à maioria das espécies de aves. Densa vegetação recobre a 
maioria dos cômoros, dificultando o seu uso pelas aves, quer como local de nidificação, quer 
como local de repouso. 
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Cerca de 92% das salinas artesanais encontravam-se inactivas (considerando-se inactivas as 
que não produziam sal há pelo menos dois anos) quando se iniciou este trabalho, verificando-
se que a maioria das estruturas das marinhas (muros, comportas, barachas, etc.) estava em 
degradação. 
A área de salinas tradicionais, de elevado valor paisagístico e cultural, alberga um importante 
conjunto de armazéns de sal (cerca de 25) e moinhos de maré (5), a maioria dos quais se 
encontrava em más condições ou mesmo em ruínas, servidas por uma rede de caminhos cujo 
estado de conservação impossibilitava o seu acesso a partir das primeiras chuvas. 
É da biodiversidade, combinada com o património arquitectónico e etnográfico do local, que 
deriva uma paisagem única caracterizada sobretudo pelo conjunto Salinas – Sapal e pelo 
conjunto Castelo – Fortaleza – Vila de Castro Marim, constituindo assim um atractivo turístico 
em diversas vertentes, único no país, sendo esta uma das mais bem preservadas paisagens 
algarvias [18].  
A paisagem da RNSCMVRSA é, acima de tudo, uma paisagem cultural que tem estado 
intimamente ligada à evolução histórica, económica e social da população de Castro Marim. À 
beleza da paisagem alia-se a facilidade em contemplar as diversas espécies animais, em 
particular as aves que aqui ocorrem, oferecendo por isso, condições excelentes para o 
desenvolvimento do turismo ambiental, sobretudo o “Birdwatching”. 
 
Enquadramento legal da comercialização do sal  
Em 1998, a legislação que regulamentava a comercialização do sal traduzia-se na Portaria n.º 
404/73 de 8 de Junho, que refere:  
“2º: 
1. O sal pode ser comercializado na forma de sal tal qual ou na forma de sal tratado, quando 
tenha sido submetido, posteriormente à extracção, a adequado tratamento industrial.  
3. O sal tal qual compreende: 
    O sal marinho extraído da água do mar por evaporação; 
… 
4. O sal tratado compreende: 
    O sal purificado (higienizado); o sal refinado; o sal de mesa; o sal iodado; …” 
… 
“7º … 
2. O sal tal qual só pode ser comercializado embalado quando contido em embalagens   
     de 25 kg e 50 kg…” 
 Assim, as regras que presidiam à comercialização do “sal tal qual” impediam a venda deste 
produto em pequenas embalagens vendidas directamente ao consumidor na prateleira do 
supermercado, situação que apenas era permitida ao sal “tratado”. Na prática, embora 
considerasse a sua possibilidade de venda como “sal alimentar”, entregava os pequenos 
produtores às grandes empresas higienizadoras que paralelamente eram produtoras de sal 
industrial. Esta regulamentação é curiosamente coincidente com a progressiva instalação em 
Portugal das multinacionais do sector em modo de produção industrial. Aponte-se, a título de 
exemplo, a construção da salina do Cerro do Bufo em Castro Marim (1972), com 284 ha, 
propriedade da Compasal, Companhia Salineira do Algarve, sociedade criada no nosso país 
tendo na sua retaguarda a Compagnie des Salins du Midi et des Salines de L’Est e a 
multinacional Solvay, ligada à indústria química.  
Paralelamente, os critérios relativos à qualidade do sal resumem-se ao teor em cloreto de sódio 
(estabelecendo 92% como limite mínimo para sal alimentar) e à taxa de humidade (máximo de 
10%), sem qualquer preocupação sobre eventuais contaminantes.  
A este quadro legal associam-se outras disposições regulamentares adversas que se prendem 
com vários factores: 

 O Codex Alimentarius criado pela ONU em 1963 e cujas decisões são aplicadas 
internacionalmente pela Organização Mundial do Comércio (OMC) impõe como norma para a 
classificação de sal alimentar uma percentagem mínima de 97% de NaCl, praticamente 
impossível de atingir na produção tradicional. 

 Todos os limites de substâncias potencialmente tóxicas impostos para os produtos 
alimentares (agrícolas ou de origem animal), não se aplicam para o sal, permitindo que sal 
contaminado com metais pesados, pesticidas, hidrocarbonetos ou radioactividade seja 
comercializado para consumo humano. 
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 A legislação portuguesa não se aplicando a produtos provenientes do exterior do 
território nacional, permite a comercialização de sal tradicional de outros países, mas não a do 
seu próprio sal. 

 As salinas estavam sob a tutela da Indústria, classificadas como artigos urbanos, com 
a respectiva indexação a índices contributivos equivalentes aos prédios urbanos e/ou 
actividade industrial. 

 A legislação europeia que regulamenta a atribuição de denominação de origem 
protegida expressa no Regulamento CEE 2081/92, apenas permitia a atribuição desta menção 
a produtos cuja classificação de actividade económica (CAE) se inserisse na produção agrícola 
e pecuária. Como o sal era considerado como um produto oriundo da indústria extractiva não 
poderia ter acesso a essa designação.  

 Sendo considerada uma actividade extractiva não podia beneficiar dos apoios à 
produção do PRODER, competindo directamente pelo espaço com as explorações de 
piscicultura ou aquacultura com financiamentos até 75% a fundo perdido. 
 
Contexto socioeconómico 
A situação de referência de Castro Marim (1998), reportava 5 salinas tradicionais activas (das 
quais quatro com deficientes condições de laboração, num total de 6 produtores, produzindo 
uma média anual de 550 toneladas de sal, comercializadas num intervalo de valor entre 0,010 
a 0,025 € por kg [17]. Aliás a situação era similar por todo o salgado algarvio.  
A formação académica dos produtores activos resume-se com alguma simplicidade: 3 tinham a 
4ª classe, 2 não tinham qualquer escolaridade e um era licenciado em História. Dos 6 apenas 
dois não dependiam financeiramente da produção de sal, conjugando os proventos desta 
actividade com os da agricultura. O rendimento médio da safra anual variava consoante o 
tamanho da salina, mas não excedia os 2.000 € anuais por produtor. A idade destes marnotos 
variava entre os 45 e os 70 anos. 
A situação destes pequenos produtores descapitalizados e sem espírito empresarial era pouco 
menos que dramática e face à descredibilização social de que a salicultura gozava (a 
actividade era encarada como o último recurso de quem mais nada sabia fazer na vida) 
apresentava poucas perspectivas, quer em termos de mercado, quer em termos de 
continuidade. As principais dificuldades com que se deparavam diziam respeito ao acesso 
directo ao mercado e à fraca capacidade de investimento financeiro. 
Alguns proprietários apresentaram ou propostas de reconversão das salinas para piscicultura e 
aquacultura, face às quais a Reserva Natural manifestou muitas reservas, ou de venda, tendo a 
Área Protegida acabado por adquirir duas marinhas (Félix e Francisco), embora as mantivesse 
inactivas e sem gestão. 
Neste contexto, a Reserva Natural é abordada pelo produtor com maior qualificação 
académica, que menciona pela primeira vez a qualidade superior deste sal (atestada por 
análises já realizadas) e a possibilidade de se obter uma certificação através de uma entidade 
francesa, Nature & Progrés, processo que já teria tentado isoladamente, mas sem sucesso. 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
Estratégia 
Tendo em vista o objectivo específico de revitalização da salicultura tradicional, enquanto 
actividade económica e ambientalmente sustentável, era necessário assegurar a rentabilidade 
da exploração das salinas e integrar na sua gestão as preocupações relativas aos valores 
naturais. 
Para tal definiu-se uma abordagem holística e faseada dos vários vectores, que permitisse 
avaliar:  

 A qualidade do produto âncora (sal) e da água dos esteiros que alimenta o conjunto 
das marinhas e a viabilidade da obtenção de uma certificação e denominação de origem 
protegida, tendo em vista a diferenciação do produto no mercado; 

 As características da estrutura física das salinas e a sua relação com a produção 
obtida, com vista a uma possível reformulação para a sua optimização, conciliando-a com os 
objectivos de conservação, principalmente os relacionados com a avifauna;  
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 A existência de novos produtos ou serviços associados à exploração das salinas que 
pudessem contribuir para um aumento da rentabilidade do produtor e paralelamente atenuar a 
sazonalidade da actividade; 

 As características da população activa do sector (quantidade de operadores, grau de 
qualificação e organização) para apurar eventuais necessidades e promover a sua colmatação; 

 O enquadramento legal existente e a viabilidade da sua alteração; 
 Os apoios financeiros à actividade. 

Para além da investigação aplicada a produtos diversificados oriundos da exploração de 
salinas, tendo em vista a sua qualificação, pretendeu-se criar as condições que permitissem 
aplicar os conhecimentos obtidos, traduzindo-se na constituição e dinamização de uma 
estrutura associativa dos produtores que, de forma autónoma, produzisse segundo as normas 
e padrões de qualidade pré-definidos, explorando todas as potencialidades da unidade 
produtiva. Esta visão de uma estrutura colectiva era fundamental para possibilitar a existência 
de uma economia de escala e minimizar a competição pelo mercado 
 
Conceptualização da intervenção 
A área em estudo é uma zona estuarina de sapais, moldada através dos séculos por práticas 
de salicultura tradicional. As características destes espaços resultam não só das interacções 
solo-regime hídrico e espécies dominantes, mas sobretudo do uso do solo e do abandono da 
actividade tradicional. Estes conceptualizam uma plataforma socioeconómica ao representarem 
diferentes regimes de uso do solo e cenários de desertificação, como tal sujeitos a diferentes 
pressões. 
O trabalho estruturou-se em 5 tarefas:  

 Compilação e análise de estudos científicos e técnicos sobre a salicultura 
tradicional e valores naturais associados;  

 Identificação e envolvimento de promotores socioeconómicos de mudança; 

 Identificação e envolvimento de promotores de mudança de larga escala; 

 Implementação de processos sociais participativos; 

 Criação de sinergias em rede para a implementação de uma estratégia genérica 
capaz de promover a revitalização do sector e a sua reconciliação com os princípios de 
conservação. 

1ª Fase 
A 1ª fase correspondeu à pesquisa bibliográfica de trabalhos de investigação sobre ecologia de 
salinas e espécies que as frequentam, com especial incidência em projectos desenvolvidos na 
RNSCMVRSA. Num segundo momento pesquisou-se e organizou-se informação relativa á 
salicultura enquanto produto económico, social e cultural. 
Realizou-se em seguida o levantamento de campo da situação do salgado de Castro Marim, 
nomeadamente: caracterização do universo de produtores e proprietários e demarcação de 
áreas activas e abandonadas, através de trabalho de campo e de contacto directo com os 
envolvidos. Identificaram-se os organismos públicos e privados, com responsabilidade 
(nacional e internacional) nesta temática, entendidos como os promotores de mudança de larga 
escala. 
Efectuaram-se contactos e reuniões para avaliar das expectativas dos diversos actores e do 
seu interesse e disponibilidade para colaborar num projecto conjunto. 
Estabelecido o grupo de trabalho inicial e acordada a estratégia geral a implementar, foi 
submetida e aprovada uma candidatura a fundos comunitários (Programa ODIANA da CCDR 
Algarve), que permitiu o financiamento das acções (Programa Odiana, CCDR Algarve, 1998). 
A subscrição de um protocolo entre as partes, formalizou a colaboração em rede e 
operacionalizou as acções a desenvolver por cada parceiro. 
Esta fase correspondeu ao “arranque” do projecto em Castro Marim, que pelo seu 
desenvolvimento abarcou o Sotavento Algarvio, integrando produtores de Tavira e Olhão e 
decorreu de 1998 a 2001. 
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2ª Fase 
Atenta a evolução do processo e aplicando a mesma metodologia, identificaram-se novos 
actores, estabeleceram-se novas plataformas de cooperação, alargando a rede sinérgica ao 
território nacional e europeu e definindo metas mais abrangentes de alcance nacional e 
internacional. O financiamento das acções recorreu a programas de âmbito nacional (EQUAL, 
INTERREG IIIB, Leader +, POPH, PROVERE) 
Esta fase desenvolve-se no período entre 2001 e 2009 e corresponde a um certo nível de 
consolidação do processo. 
 
Objectos indutores das alterações esperadas  
Qualidade do Sal  
A premissa que convinha verificar, condição base para a prossecução deste projecto, prendia-
se com a qualidade do sal e da água que abastece as marinhas.  
A avaliação da qualidade da água esteve a cargo do IPIMAR, através da recolha e análise 
periódica de amostras de água em diversos pontos dos esteiros que alimentam as salinas. 
A Direcção Geral de Fiscalização e Controle da Qualidade Alimentar (DGFCQA), identificada 
como a única entidade portuguesa apetrechada com laboratórios reconhecidos 
internacionalmente, e o Institut Départemental d'Analyses et de Conseil (IDAC), realizaram a 
partir de 1998, três sucessivas campanhas anuais de recolha e análise de amostras de sal e 
flor de sal das salinas tradicionais de Castro Marim, Tavira e Olhão, incluindo ainda algumas 
unidades industriais, para posterior comparação. 
Exploração integrada da salina 
No início deste processo, 1998, em Portugal, o sal constituía o único produto resultante da 
exploração das salinas. No entanto, algumas outras das suas potencialidades tinham já sido 
identificadas em França, casos da flor de sal e da salicórnia, e no território nacional para as 
águas-mãe e as lamas [30], pelo que se optou por pesquisar as características dos produtos, 
os modos de produção e/ou processamento e ainda eventuais mercados que os acolhessem. 
Para além de pesquisa bibliográfica e on line, o contacto directo com a N&P proporcionou o 
conhecimento pessoal de elementos da Cooperativa de Guérande, que se deslocaram a 
Portugal na mesma ocasião e forneceram informação importante nomeadamente no que 
respeita à produção de flor de sal. Correspondendo já à 2ª fase do processo, em 2003, 
contactou-se o Centre d’Études et Valorization des Algues (CEVA)), tendo-se encetado um 
processo de colaboração, para avaliação da viabilidade económica do aproveitamento de 
outros recursos naturais das salinas.  
 
Alteração da Legislação, certificação e DOP 
Como já foi referido, a legislação existente inviabilizava a comercialização do sal produzido de 
forma tradicional, impedia a sua certificação e o acesso à denominação de origem protegida 
(DOP). 
No que respeita à comercialização a Direcção Geral de Pescas e Aquicultura (DGPA) foi o 
interlocutor privilegiado do projecto, por ser a única entidade que possuía nos seus quadros, 
técnicos de reconhecido mérito, pertencentes à extinta Comissão Reguladora dos Produtos 
Químicos e Farmacêuticos entidade responsável por toda a temática do sal em Portugal. O 
trabalho com esta entidade consistiu basicamente na análise da situação legal e sócio- 
económica existente em Portugal, em França e na Comunidade Europeia, na realização de 
inúmeras reuniões de trabalho entre os vários actores do sector salineiro (associações de 
produtores de sal tradicional, empresas de produção e higienização de sal industrial, técnicos 
de variados departamentos públicos com jurisdição sobre a matéria) e elaboração de projectos 
de diplomas legais que enquadrassem a actividade tradicional e integrassem as preocupações 
ambientais na gestão das unidades produtivas. 
Sobre a denominação de origem protegida trabalhou-se com a Direcção Geral do 
Desenvolvimento Rural (DGDR) em duas frentes:  

 A elaboração de um Caderno de Especificações Técnicas para a produção de sal 
marinho que relacionasse as características do produto com o território; 

 O desenvolvimento do processo legal necessário ao pedido de inclusão do sal marinho 
tradicional no Regulamento (CEE) 2081/92, a apresentar por Portugal à Comissão Europeia. 
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No decurso da 2ª fase, em 2007, e no âmbito do alargamento de sinergias, através do projecto 
INTERREG III B - SAL foi criada uma plataforma europeia que retomou esta temática junto da 
Comissária da Agricultura da União Europeia. 
A certificação de um produto e atribuição de um selo de garantia, emanado de uma entidade 
acreditada permite que este alcance visibilidade junto dos consumidores. Em Portugal o 
Instituto Português da Qualidade (IPQ) era a única entidade com capacidade para iniciar o 
processo legal para a certificação do sal. Contudo, não existia nenhum organismo certificador 
autónomo, nem caderno de normas que abrangesse o sal, pelo que foi necessário recorrer a 
uma federação francesa, Nature &Progrés (N&P) e a uma entidade certificadora francesa a 
CERTIPAQ. Salienta-se que desde o final dos anos 60 que a N&P produzira e aplicava em 
França um caderno de normas para a certificação do sal tradicional, processo que, pela 
credibilidade de que esta instituição gozava internacionalmente no mercado biológico, se veio a 
revelar determinante na conquista do mercado mundial pelo sal francês [38]. O processo de 
certificação implicou a deslocação a Portugal da N&P e da CERTIPAC a partir de 1998 e 
durante três anos para visitas controle, recolha e análise de amostras dos produtos. 
Associação e formação dos Produtores 
Face à dispersão e à inexistência de qualquer organização que enquadrasse os profissionais 
do sector, optou-se pelo contacto directo com os produtores activos existentes, levantamento 
de campo do salgado de Castro Marim e identificação e contacto com os seus proprietários 
[39]. Foram realizadas várias reuniões parcelares de análise da temática com produtores e 
proprietários, no decurso dos quais se propôs a formação de um grupo pró associativo, que 
dinamizasse e organizasse a criação de uma futura estrutura associativa - TRADISAL.  
Dada a escassez de trabalhadores habilitados para explorarem uma salina, realizaram-se 
várias reuniões de trabalho com o IEFP e a TRADISAL, no sentido de se promover um curso 
de formação de salineiro. Mau grado todos os esforços, não foi possível atingir este objectivo 
com esta entidade, uma vez que a actividade já não constava da lista nacional de profissões.  
Optou-se então por contactar novos parceiros, alargando-se a cooperação institucional a 
entidades formadoras locais e nacionais, ODIANA, Associação de Desenvolvimento Local de 
Castro Marim e INOVINTER, Centro de Inovação e Formação. 
Financiamento das acções a desenvolver  
Para a concretização das acções propostas na 1ª fase do projecto, a RNSCMVRSA submeteu 
uma candidatura ao programa ODIANA sob gestão da CCDR Algarve e celebrou um protocolo 
de financiamento com essa entidade.  
Com as verbas atribuídas ao projecto, foi possível contratualizar através de um protocolo com 
as diversas entidades, os serviços a prestarem e apoiar numa primeira fase a constituição e 
operacionalização da organização de produtores. 
Para financiamento das acções a desenvolver, contactaram-se as entidades em função da sua 
vocação específica e foram elaboradas candidaturas a vários programas comunitários, 
PROALGARVE, programa EQUAL e POPH. 
O relançamento da actividade implica, na maior parte dos casos, investimentos relativamente 
pesados na recuperação de uma salina, dificilmente suportados pelos pequenos empresários.  
Após consulta a várias entidades gestoras de programas de financiamento e a organismos 
públicos com jurisdição no sector, chegou-se à conclusão que não existia nenhuma fonte de 
financiamento legalmente estabelecida para apoio à salicultura. 
Optou-se então pela negociação com a DGPA, entidade que detinha responsabilidades 
acrescidas no sector, no sentido de ser criado um programa específico que contemplasse o co-
financiamento da recuperação das unidades produtivas tradicionais.  
Contributo para a conservação da natureza 
Para avaliar se as acções desenvolvidas contribuiriam para potenciar a área de habitat 
disponível para a avifauna e para a sensibilização dos actores para a conservação da natureza, 
foi quantificada a variação da área aceite pelos diversos autores como tendo maior interesse 
para a conservação – áreas de salinas activas. 
Foram igualmente tidos em consideração aspectos particulares na tipologia da intervenção na 
recuperação das salinas, de acordo com as sugestões formuladas para melhoramento do 
habitat para a avifauna (diminuição da altura dos muros, reperfilação de taludes com criação de 
“praias” na sua base e controle de vegetação nos muros) 
Uma das tarefas apontava para a reconciliação da actividade com os propósitos da 
conservação da natureza. Assim, propusemo-nos divulgar o papel da salicultura tradicional 
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enquanto actividade potenciadora de habitats para aves aquáticas, e de que modo esta 
actividade se podia compatibilizar com a conservação de valores naturais, assumindo-se neste 
processo, o produto final como um produto ecológico.  
Para esse efeito, foram efectuadas reuniões com produtores e proprietários, realizadas 
entrevistas e textos para os media, organizada exposição e folheto, participação em seminários 
e projectos de educação ambiental com os estabelecimentos escolares da região. 
Para avaliar o resultado destas acções, analisámos o conteúdo de vários documentos, 
procurando identificar algumas características, que pela sua especificidade pudessem ser 
representativas de uma nova postura. 
O material de trabalho centrou-se essencialmente em: projectos de recuperação de salinas, 
novos diplomas legais relativos ao sector, temáticas abordadas em seminários, artigos de jornal 
e sites de empresas e organizações do sector. 
Análise da evolução do sector 
Para analisar a evolução do sector, socorremo-nos da informação relativa à situação de 
referência em Castro Marim para o ano de 1998, e até 2010 fomos acompanhando activamente 
o processo e recolhendo informação, junto das associações e produtores independentes, 
relativamente a factores-chave, nomeadamente: número de salinas intervencionadas, 
características dos projectos, área de produção activa, número de produtores em exercício e 
assalariados, volume de produção e preços praticados. 
 
 
RESULTADOS 
Qualidade do sal 
O IPIMAR desenvolveu um estudo da variabilidade física e química da água tendo os 
resultados revelado um sistema em equilíbrio ecológico [40]. 
No que respeita à qualidade do sal e da flor de sal, as análises da DGFCQA e do IDAC, 
permitiram perceber que o sal de Castro Marim produzido de forma tradicional: 

 Se apresenta naturalmente branco, isento de impurezas, conserva a maior parte dos 
sais minerais e oligoelementos (sódio, magnésio, cálcio, potássio, ferro, zinco, manganésio e 
mesmo iodo e flúor) presentes na água do mar, nas mesmas proporções; 

 É especialmente rico em magnésio, componente fundamental para as reacções 
enzimáticas do metabolismo; 

 Apresenta-se microbiologicamente puro, com um índice de radioactividade natural e 
está isento de metais pesados, pesticidas e hidrocarbonetos [41, 42, 43]. 

Por outro lado as análises revelaram também que no sal industrial o cloreto de sódio se 
aproxima dos 99% e todos os outros sais e oligoelementos surgem de forma muito residual [41, 
42]. 
Exploração integrada da salina 
O CEVA realizou em 2003, um estudo de avaliação dos recursos naturais em algas da 
RNSCMVRSA, com vista a sua exploração [44] e identificou igualmente três vectores 
importantes: as plantas halófilas, argilas e águas-mãe. 
Em 2006, foram exportadas pela primeira vez, pela cooperativa Terras de Sal, plantas halófilas, 
retiradas aquando das empreitadas de recuperação de salinas. 
No âmbito do programa PROVERE, em 2008, estabeleceram-se parcerias para a realização de 
estudos relativos ao “Estudo do cultivo sustentável de halófilas na RNSCMVRSA” e à 
“Caracterização químico-mineralógica do processo evaporativo em salinas na RNSCMVRSA”, 
respectivamente com o Instituto Universitário D. Afonso III (INUAF) e Centro de Investigação 
Marinha e Ambiental, Universidade do Algarve (CIMA), “Rota do Sal – Roteiros Temáticos” com 
a associação Almargem e “Unidade Produtiva Modelo – Salina Tradicional” com um empresário 
local [45]. 
Enquadramento legal da comercialização do sal, da obtenção da denominação de origem 
protegida e certificação 
Culminando um conjunto importante de reuniões entre os vários actores do sector salineiro 
desenvolvida oficialmente pela Direcção Geral de Pescas e Aquicultura, foi finalmente 
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publicada em Portugal, a partir de 2007, legislação que enquadrava legalmente a 
comercialização do sal marinho tradicional e o acesso à denominação de origem protegida, 
onde pela primeira vez se apontam como relevantes as questões ambientais. (Decreto-Lei n.º 
350/2007 de 19 de Outubro e Portaria n.º 72/2008 de 23 de Janeiro). 
Ressaltam-se os aspectos mais importantes: 

 O reconhecimento das condições naturais e ambientais de excepção de algumas 
zonas do país; 

 Institui o mínimo de 94 % de percentagem de cloreto de sódio; 
 Integra o “Sal tal qual” e a “Flor de sal” no conceito de sal alimentar, produzido 

exclusivamente em salinas tradicionais, e permite a sua comercialização; 
 Introduz a variante de Sal aromatizado, permitindo a criação de uma gama 

diversificada; 
 Enquadra o conceito de “reconhecimento mútuo”, obrigando os outros países membros 

a reconhecer a legalidade do produto e abrindo as portas à exportação; 
 Reconhece a actividade como um factor de desenvolvimento sustentável e ”um meio 

eficaz de protecção e de defesa da orla litoral e dos habitats de flora e fauna”, promotora da 
“salvaguarda do património histórico-cultural do nosso país”; 

 Reconhece a importância da envolvente ambiental e obriga a que os “Trabalhos de 
manutenção e de limpeza de taludes e de espaços envolventes” deverão ser realizados “fora 
dos períodos de recolha do sal e da reprodução da avifauna”; 

 Permite o uso de “menções relativas à origem geográfica ou ao modo de produção 
particular” 

Sublinha-se que Portugal foi o primeiro país europeu a publicar legislação sobre esta matéria, 
que apesar de contrariar a legislação europeia, obteve parecer favorável da Comunidade 
Europeia. 
Relativamente à certificação dos produtos (sal e flor de sal), a partir de 1999 foi atribuída a 
certificação N&P a 4 produtores de Castro Marim, 1 de Tavira e 1 de Olhão. Salienta-se que 
Portugal foi o segundo país europeu a possuir esta certificação [17]. 
A partir de 2004, e mediante acordo negociado com a N&P, a certificação passou a ser 
assegurada pela SATIVA, entidade certificadora portuguesa, o que constituiu mais um 
resultado relevante de todo este processo. [46] 
Actualmente 9 produtores de Castro Marim possuem a certificação, 1 de Tavira e 2 de Olhão. 
Em Portugal e até à data, apenas os produtores do Sotavento Algarvio conseguiram esta 
certificação. 
Organização e formação dos produtores 
Da actividade do grupo informal que havia sido constituído resultou a realização de uma 
assembleia magna em 1999, com o conjunto dos interessados, no decurso da qual foi decidido 
pelos presentes constituírem-se em Associação de produtores, TRADISAL, e alargar o seu 
âmbito de acção a todo o Sotavento Algarvio. 
A TRADISAL, Associação de Produtores de Sal Marinho Tradicional do Sotavento Algarvio, 
congrega 25 produtores e proprietários de Castro Marim (21), Tavira (1) e Olhão (3) e  
perseguia como principal objectivo a valorização e divulgação dos produtos oriundos da 
exploração das salinas tradicionais, manifestando-se portanto a necessidade de uma 
organização que se responsabilizasse pela comercialização do sal e flor de sal. 
Os associados de Olhão (Necton) e Tavira (Rui Simeão), já estavam constituídos em 
empresas, pelo que após a obtenção da certificação, iniciaram imediatamente a 
comercialização dos seus produtos de forma independente. Neste contexto, era necessário 
encontrar um formato organizativo que permitisse a comercialização dos produtos de Castro 
Marim, tendo o conjunto dos parceiros optado pela constituição de uma cooperativa em 2004, 
designada “Terras de Sal”, que integra 12 associados. 
No âmbito do projecto INTERREG - SAL, em 2007, foi criada a Federação Nacional de 
Produtores de Sal Marinho Artesanal (FENASAL), que integra a Federação Europeia de 
Produtores de Sal Marinho Recolhido Manualmente, criada também em 2007.  
Entre Abril e Junho de 2003 realizaram-se três acções de formação, “Recolha e Tratamento de 
Algas”, “Produção, Recolha e Tratamento de Salicórnia” e “Recolha, Tratamento e 
Acondicionamento de Lamas e Águas-Mãe”, na qual receberam formação 12 formandos. 
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O 1º curso de formação de “Exploração de Salinas Tradicionais” decorreu entre Abril de 2004 e 
Fevereiro de 2005, em Castro Marim, no âmbito do Programa PROALGARVE, integrando 18 
formandos.  
Em 2007, sob proposta do INOVINTER, o IEFP aprova o referencial de formação em 
salicultura, integrando a actividade na listagem de profissões desse organismo, no qual está 
integrado um módulo de “Sensibilização ambiental”. 
Em 2007/2008, o INOVINTER organiza o curso de “Operador de Salinas Tradicionais”, tendo 
como principal objectivo a formação técnica dos formandos de acordo com as novas exigência 
da comunidade europeia relativamente às indústrias agro-alimentares. Neste caso, pretendeu-
se reforçar o perfil do salineiro segundo a nova legislação portuguesa relativamente ao estatuto 
da actividade que deixou de ser considerada apenas uma actividade ligada à indústria 
extractiva passando também a ser encarada como uma produção agro-alimentar. 
Paralelamente pretendeu-se aproximar a actividade sectorial da salicultura a outras áreas de 
negócio, designadamente o ecoturismo, agronomia e agricultura biológica, indústria hoteleira e 
cosmética, com uma forte componente ligada ao empreendedorismo. 
Financiamento das acções  
Foi solicitado apoio ao ICEP, DGPA e “Leader II”, para a participação da TRADISAL em feiras 
alimentares nacionais e internacionais. Paralelamente foi submetida uma candidatura ao 
programa AGIR, do IPJ e ao programa de “Estágios profissionais” do IEFP. 
Foram realizadas 7 candidaturas ao PIDDAC da DGPA, que permitiram co-financiar a 
recuperação das unidades produtivas. 
Correspondendo à 2ª fase, em 2003 a TRADISAL integra uma candidatura conjunta com vários 
parceiros, ao programa EQUAL, e PROALGARVE para apoio à formação profissional de 
salineiros e em 2006 participa numa candidatura ao projecto SAL no âmbito do programa 
INTERREG IIIB. 
Em 2004, a cooperativa “Terras de Sal”, submeteu uma candidatura para a sua instalação e 
operacionalização ao Instituto António Sérgio e várias candidaturas ao Leader + para o 
desenvolvimento das suas acções 
Em 2010, são submetidas ao PRODER as primeiras candidaturas de recuperação de salinas, 
após várias sessões de trabalho com a organização gestora, no decurso das quais foi possível 
negociar a integração da salicultura na listagem das actividades a apoiar. 
Evolução do sector entre 1998 e 2010 
O número de salinas activas aumentou de forma continuada entre 1998 e 2010 (Fig. 7), 
existindo actualmente 13 salinas tradicionais em laboração e uma em regime semi-industrial.  
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Figura 7: Número de salinas activas e área (ha) intervencionada por ano ao longo do período 
estudado em Castro Marim. 
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Figura 8: Castro Marim: Salinas tradicionais activas em 1998 

 
Verifica-se igualmente que a quase totalidade das salinas activas foram intervencionadas, 
tendo sofrido melhoramentos de monta em resultado de financiamentos conseguidos. A 
evolução da área das salinas em actividade percebe-se pela observação  das figuras 8 e 9. 
Das 13 intervenções em salinas tradicionais, 4 foram realizadas em salinas activas, das quais 3 
exploradas directamente pelo proprietário e uma por um arrendatário. Acresce a estes dados 
uma 14ª intervenção numa salina tradicional que se encontra em reconversão para o modo 
semi-industrial. 
O aumento de área de salinas activas entre 1998 e 2010 foi de 70,46 ha. 
Trabalham actualmente nas salinas tradicionais, apenas para a produção, 25 pessoas. Para 
trabalhos complementares de ensacar e transportar o sal das barachas para os muros, 10 
trabalhadores. O regime de trabalho destes elementos é sazonal, ou seja entre Abril/Maio e 
Outubro/Novembro. 
Em regime permanente na Cooperativa Terras de Sal laboram 5 elementos (2 administrativas e 
3 embaladoras), na empresa Pedaços de Mar, Lda., trabalham 2. 
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Figura 9: Castro Marim: Salinas tradicionais activas em 2010. A amarelo: salinas activas; a 
azul: salinas activas intervencionadas; a vermelho: salinas abandonadas intervencionadas. 

 
O potencial de produção anual de sal da cooperativa Terras de Sal aproxima-se de 2.000t/ano 
a que acrescem as produções de duas empresas particulares e da Câmara Municipal de Castro 
Marim, num volume aproximado de 500t/ano, pelo que o potencial de produção anual média 
cifra-se em cerca de 2.500 t/ano.  
A produção de flor de sal constitui aproximadamente 8% da produção de sal, perfazendo uma 
média de 200t/ano.  
A variabilidade da produção obedece também às condições climáticas anuais, diminuindo em 
anos especialmente chuvosos. 
O valor de compra do sal ao produtor na cooperativa varia entre 0,10€ e 0,20€ por Kg e 3 €/Kg 
pela flor de sal.  
Contributo para a conservação da natureza 
A área de salinas activas em Castro Marim, aumentou cerca de 70 ha representando 
actualmente 37 % da área total de salinas tradicionais, contra os 7,8 % iniciais (Fig.10).  
Este aumento de área significa um aumento real e da mesma ordem de grandeza do habitat 
favorável para a avifauna aquática,. 
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Figura 10: Variação da área (ha) de salinas activas entre 2002 e 2010 em Castro Marim. 
 
No que respeita à divulgação e educação ambiental, participou-se em programas televisivos 
(RTP1 em 1998; RTP2 em 2001); realizaram-se comunicações em seminários, folheto e 
exposição (RNSCMVRSA em 2001), Workshop (RNSCMVRSA em 2007), e desenvolveram-se 
projectos de educação ambiental com escolas do concelho de Castro Marim (parcerias e 
colaborações entre a RNSCMVRSA e os Agrupamentos Escolares locais). 
 
 
DISCUSSÃO 
Da qualidade do sal tradicional 
Os resultados obtidos sobre a composição do sal estão em conformidade com a defesa, 
expressa a partir do início do séc. XX, da utilização para a alimentação humana do sal 
tradicional em detrimento do sal higienizado produzido de modo industrial [30]. Tais resultados 
revelam-no como uma fonte importante de elementos essenciais ao funcionamento do 
organismo, contribuindo para reforçar a diferenciação do produto e potenciando-o como um 
produto de qualidade superior.  
 
Do sector produtivo e rentabilidade económica 
Contas feitas, o valor económico potencial da exploração de sal tradicional terá passado de 9 
350 € em 1998, para 975 000 euros em 2010, dos quais cerca de 600 000 € se devem à flor de 
sal. O valor médio do salário de um trabalhador na produção é de 770€/mês, correspondendo a 
um custo por safra de 115.500€; um carregador cobra 7,5 € /t, com um custo total aproximado 
de 20.250€. 
O salário dos trabalhadores fixos é cerca de 500€/mês, perfazendo um total de encargos de 
49.000€/ano, 
O total de encargos/ano é 184.750€. 
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O lucro potencial é de 790.250€/ano, distribuído por 13 unidades produtivas, obtém-se uma 
média de 60.778 € por exploração. 
Na prática, o rendimento da salina é em função da sua área produtiva, e tendo em conta a 
grande diversidade entre as várias salinas activas, patente nas cartas, o rendimento é 
proporcional.  
Convém lembrar que os valores indicados para o sal e flor de sal, são os pagos ao produtor no 
caso da cooperativa, bastante diferentes dos valores de venda dos produtos aos distribuidores 
ou para exportação, em que os valores oscilam respectivamente entre 4 a 5 vezes mais para o 
kg de sal e o dobro por kg para a flor de sal. 
Os gráficos da figura 11 permitem, através de uma análise expedita, avaliar a variação dos 
itens mais significativos na evolução do sector produtivo. 
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Figura 11: Variação dos principais indicadores referentes à produção de sal entre 1998 e 2010, 

em Castro Marim. 
 
O investimento para a recuperação de uma salina varia em função do seu estado de 
conservação, mas poderá apontar-se para uma média de 15.000€/ha [12]. Considerando que o 
investimento médio realizado neste período (70ha x 15.000€) ascendeu a 1.050.000€, valor 
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aproximado do rendimento anual do salgado activo (800.000€), a amortização do investimento 
poderá fazer-se num período de 3 anos, o que pode ser considerado um bom investimento. 
O aumento do valor económico da actividade salineira tradicional deu já origem a uma 
revitalização do sector. A actividade atraiu 3 novos investidores, 2 deles empresários ligados a 
outras áreas económicas, que adquiriram salinas em Castro Marim [47, 48], para além da 
própria Câmara Municipal de Castro Marim, que explora directamente a sua salina e 
comercializa de forma independente os seus produtos. Manifestou-se ainda o interesse do 
próprio sector semi-industrial no aproveitamento da área abandonada, personificado num 
projecto apresentado por um empresário em nome individual. [49].    
Outro indicador favorável vem do facto de cerca de 80% da produção de sal tradicional e flor de 
sal se destinar à exportação, nomeadamente para Espanha, Alemanha, Estados Unidos, 
Países Árabes, Dubai e Japão (valores indicados pela cooperativa Terras de Sal: Flor de Sal – 
80 % das vendas (Alemanha, EUA, Espanha, Canada, França) e o Sal - 70% (Alemanha, 
Espanha e França). O potencial é ainda muito elevado, caso avance a recuperação e utilização 
das restantes salinas tradicionais desactivadas.  
Um estudo efectuado na Ria Formosa mostrou a relevância da observação de aves durante a 
visita efectuada por grupos de turistas que a consideraram uma mais-valia para a realização do 
passeio na zona lagunar, tendo sido caracterizada como factor muito importante ou importante 
para a valorização da experiência, confirmando o potencial do Birdwatching como oferta do 
produto Turismo de Natureza [56]. 
O potencial passa igualmente por todos os produtos ainda em expectativa, sobretudo após os 
resultados dos estudos a realizar pelo CIMA e INUAF, no âmbito do PROVERE. 
 
Da conservação da natureza 
Para além do aumento em cerca de 70 ha da área de habitat favorável para a avifauna 
aquática, acresce que praticamente toda a área actualmente em exploração tradicional foi 
intervencionada através de projectos de recuperação que incorporaram as preocupações 
ambientais, nomeadamente no que se refere à altura dos muros, inclinação das pendentes dos 
tanques e existência de “praias”, controle da vegetação, adequação do substrato nos muros, 
controle dos níveis de água nos tanques e condicionamento de acessos (Terras de Sal, 
Projecto de recuperação da salina do Félix, 2007).  
A legislação que actualmente regula a actividade também integrou essas premissas, 
constituindo um exemplo paradigmático, subordinando a época de limpeza das salinas ao 
momento da nidificação (Portaria n.º 72/2008 de 23 de Janeiro). 
Hoje em dia, o valor ecológico da actividade está intimamente associado ao produto, sendo 
uma referência obrigatória em todos os processos de divulgação do sal pelas empresas do 
sector [57, 58, 59, 60]. 
Os reflexos desta actividade na conservação da natureza (razão primordial de todo este 
processo) parecem ser animadores, embora só o desenvolvimento dos estudos e actividades 
de monitorização ainda em curso venham a poder confirmar e validar estas primeiras 
impressões. 
 
 
CONCLUSÕES 
A estratégia de intervenção utilizada permitiu relançar o sector da salicultura tradicional em 
Castro Marim e colateralmente a nível regional e nacional, através do aumento da área de 
salinas activas em cerca de 70 ha, do número de postos de trabalho criados (35) e do potencial 
de lucro gerado (790.250€/ano). 
A publicação de legislação que enquadra a actividade, a diferenciação dos produtos através da 
certificação de qualidade e a diversificação das vertentes a explorar na unidade produtiva (flor 
de sal, plantas halófilas, lamas e águas-mãe e birdwachting), permitiu a conquista de novos 
mercados, direccionando os produtos para a exportação (80% da produção) e atraindo novos 
investidores. 
A organização dos profissionais do sector (TRADISAL, Terras de Sal e FENSAL), a 
qualificação da mão-de-obra e o programa de financiamento associado às iniciativas, 
revelaram-se determinantes na evolução da situação, demonstrando a importância da 
implementação de relações sinérgicas entre as instituições públicas e privadas. 
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O reconhecimento do contributo da actividade para a preservação dos valores naturais 
presentes neste habitat, expresso na tipologia dos projectos de recuperação de salinas, na 
legislação do sector, no marketing das empresas e na divulgação nos media, expressa a 
eclosão de um novo paradigma e o fortalecimento de uma consciência de responsabilidade 
ambiental dos actores. 
Do incremento de área de habitat disponível para a avifauna aquática (70 ha), correspondente 
ao aumento da área das salinas activas, poderá inferir-se uma melhoria nas condições de 
suporte para estas populações. 
Na Tabela 1 resumem-se as principais diferenças entre os dois anos em análise, sendo a 
melhor forma de sintetizar e evidenciar os resultados e a relevância de todo este processo 
levado a cabo em Castro Marim. 
 

Tabela 1: Síntese das principais diferenças na salicultura de Castro Marim entre 1998 e 2010 
 1998 2010 
Sector produtivo   
n.º de salinas activas 5 13 
n.º de trabalhadores 6 + 6 30 + 10 
Produção de sal (T) 550 2.500 
Produção de flor de sal (T) 0 200 
Mercado  100% Mercado nacional 80 % Exportação 
Investimento 0 1.050.000€, 
Encargos c/ salários 2.875 € 184.750€. 
Rendimento anual 9. 350 € 975.000 € 
Lucro 6.475 € 790.250€/ano 
Exploração integrada   
Produtos Sal e algas Sal, algas, Flor de sal, 

birdwachting, Salicórnia, 
lamas e águas-mãe 

Organização, formação e 
legislação 

  

Associações de produtores 0 3 
Acções de formação 0 5 
Enquadramento legal não sim 
Conservação da natureza   
Área de salinas activas (%) 7,8 % 37% 
Sensibilização ambiental Não  Sim (projectos, legislação, 

marketing, media) 
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ABSTRACT 
The present work has the purpose of making a comparative analysis of local development 
processes at a metropolitan scale, territories whose administrative and institutional limits do not 
always match with their political and economic identity and are inserted in global processes of 
socioeconomic transformation. 
The main purpose of this work is to analyze and understand the competitive advantages that 
the local and metropolitan political powers have over the Central State in what may concern the 
creation of favorable measures for companies’ productivity and competitiveness; analyze new 
forms of democratic political participation, namely around the so-called Territorial Governance. 
In terms of Territorial Strategic Planning, the focus has been, frequently, in the realization of 
great cultural and sport events and in urban rehabilitation. In this sense, the perspective will be 
more centered in the analysis of processes that lead to Local Development Initiatives in the 
fields of Education, Professional Formation or support for Entrepreneurship, rather then more 
“traditionalist” analysis. 
Given the nature of the present work, a Master Degree Project Work, the practical component 
will be postponed for future Doctoral studies. Nevertheless, we have the intention of testing 
some hypothesis, more in Lisbon Metropolitan Area, then Barcelona Metropolitan Area, namely 
throughout statistical data analysis and interviews to local actors. 
Keywords: Barcelona, Lisbon, Metropolitan Areas, Regional and Local Development, Territorial 
Strategic Planning 
 
 
INTRODUCTION  
The present paper represents the earlier stage of a Master Degree Project Work which has the 
purpose of making a comparative analysis of local development processes at a metropolitan 
scale. The central theme of this work is that of the “city-regions” understood as those 
metropolitan areas with more then a million inhabitants, whose administrative and institutional 
limits do not always match with their political and economic identity and are inserted in global 
processes of socioeconomic transformation, «(…) the administrative borders of the traditional 
centers (cities, communes, and sometimes even regions) have often become obsolete in the 
course of the current urban dynamics, the analytical and actual definition of the entity that 
serves as the basis for the territorial support of such competition becomes crucial. At the same 
time the definition of this entity is also crucial for the identification of actors and actions in the 
democratic process.» [1] 
The main focus of this work is to evaluate and understand the competitive advantages that the 
local and metropolitan political powers have over the Central State in what may concern the 
creation of favorable measures for companies’ productivity and competitiveness; analyze new 
forms of democratic political participation, namely around the so-called Territorial Governance, 
understood as the management of public affairs, in articulation with citizens’ associations and 
their organization, in a broader perspective of convergence between State and citizens 
interests; compare two different models of metropolitan organization and debate its application 
to the Portuguese reality and, more precisely, to Lisbon. 
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In this sense, the present research has, as its main goal, to reflect on the role of Territorial 
Strategic Planning as a regional or local political power support instrument, capable of enforcing 
Development at different metropolitan contexts. 
 
Considering the main challenges presented to this cities-metropolis, namely Globalization and 
new forms of productive organization – with the consequential territorial restructuration -, the 
challenge of sustainability at an urban scale and its contribute to global sustainability , the 
challenge of social inclusion and new forms of urban governance as contributions to a more 
participative democracy, we will seek then examine the specific situation of this type of urban-
metropolitan areas in which concerns the promotion and dynamization of regional and local 
development initiatives.  
In fact, as a way to gain scale, dimension and critical mass necessary for the leverage of 
Development processes, its necessary to create and consolidate metropolitan areas, (ideally) 
polynucleated, as a way to beat the challenges of competitiveness and promote an Integrated 
and Sustainable Development, namely through the implementation of Strategic Planning 
processes, where aspects such as partnership, entrepreneurship and civic participation may 
give origin to a more integrated and dynamic local economic basis and with a better level of 
cooperation between different local actors and stakeholders. 
Indeed, traditional planning processes, based on a normative Land Use Planning, still dominate 
the practices and ideas for planning and promoting cities. Besides, in terms of Territorial 
Strategic Planning, the focus has been, frequently, in the realization of great cultural (e.g. 
Lisbon and Bilbao) and sport (e.g. Barcelona) events and in the urban rehabilitation of certain 
parts of cities. In this sense, the perspective we will try to put in this work will be more centered 
in the analysis of Strategic Planning processes that lead to Local Development Initiatives in the 
fields of Education, Professional Formation or support for Entrepreneurship , rather then, more 
“traditionalist”, analysis of urban rehabilitation and renovation. 
We intend, throughout this Project Work, to examine a series of questions associated with 
“scale economies”, “agglomeration economies”, “proximity economies” and “urbanization 
economies”, «the object of study is decidedly focused on the spatial specificities of urbanism 
and the generative and occasionally degenerative economic stimulus of urban agglomeration» 
[2] 
These are concepts with origin in economic science, but with a deep spatial basis, and with a 
growing attention from geographic science. 
The territories used as case-studies will be Lisbon Metropolitan Area and Barcelona 
Metropolitan Area. Although, given the nature of the proposed work, a Master Degree Project 
Work oriented for more advanced studies (i.e. Doctorate), more attention will be given to 
theoretical aspects rather then practical or empirical aspects, which will be developed, further, in 
the Doctorate.  
Nevertheless, some earlier hypothesis may be verified through field work in Lisbon and/or 
Barcelona Metropolitan Areas. It is also important to mention that may be introduced 
comparisons with other metropolitan areas inserted in the Peninsular Urban System, such as: 
Madrid, Oporto, Valencia, Seville or Bilbao). 
 
 
THEORETICAL FRAMEWORK 
Some of the latest theories concerning Regional and Local Development have been centered in 
the role where municipalities interact and establish partnerships with other territorial actors, 
such as the Central Government, private enterprises, banks, business associations, 
cooperatives, non-governmental associations (NGO) or citizens movements, so that «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» [3] 
Therefore, local political power has been having a growing role in terms of economic growth 
promotion, «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”.» 
[4] 
In this perspective the Nation-States crisis will lead to the creation of an international network of 
interdependent and interconnected local/metropolitan. As a result Nation-States are, 
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simultaneously, too “big” to solve local problems and too “small” to solve new economic and 
social problems resulting from Globalization, «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», pelo que «la reconstrucción de un estado flexible y 
dinâmico, articulado entre sus diferentes niveles, parece la única posibilidad histórica de 
superar (...) la dicotomia entre los flujos de poder y el particularismo de la experiencia, al 
introducir una nueva perspectiva en la gestión de las ciudades.» [3] 
Indeed, «we have the disappearance of large geopolitical units, such as the former USSR or 
Yugoslavia, and their substitution with a host of new and often undefined political units, 
sometimes as new states and sometimes as quasi-states. European integration, albeit in less 
dramatic ways, has set in motion processes of the same type, as witnessed by the post-
Maastricht controversies, and by the generalized growth of regional political movements. At a 
lower level, we have the growth and competition of large urban entities competing with each 
other across national borders, and increasingly playing independent roles in the globalization 
processes.» [1] 
Nevertheless, Nation-States will continue to exist, even for such a matter of “scale economies”, 
and to ensure certain public services that because of their costs or technical complexity (armed 
forces, justice, diplomacy, etc.), are way over the capacities of regional or local political powers. 
In this sense, it is important to mention the concept of “Governance”, understood as the 
management of public issues, in articulation with citizens associations and their organizations, 
in a broader perspective of convergence between State and citizens interests, «(…) estamos 
convencidos de que un gobierno local promotor no puede funcionar según las formas de 
gestión y de contratación próprias de la administración tradicional.» [3], seeking also new 
political practices and social relations, as well as an agenda determined by urban 
competitiveness, entrepreneurship and the demand of an, increasingly, efficient administrative 
machine, so we can talk about «(…) uma leitura mais ampla do conceito de governo (enquanto 
estrutura política formal e institucionalizada de base territorial), muito embora se constate uma 
considerável diversidade de definições que lhe conferem ainda alguma instabilidade nos planos 
teórico e prático.» [5] 
This term emerged in the sequence of liberalism expansion in the 1980s that was characterized 
by a growing privatization and deregulation of public services. So that «(…) a crescente 
relutância dos governos em atacar assuntos mais problemáticos e a permanente escassez de 
recursos públicos (…) tem vindo a favorecer a participação de múltiplos actores. (…) As novas 
formas de governância pressupõem, assim, a inclusão de múltiplos actores, recursos e acções 
independentes, objectivos comuns e fronteiras difusas entre público e privado, formal e 
informal, estado e sociedade civil. No entanto, a sua eficácia depende da coordenação e da 
capacidade de negociação e construção de consensos, funções que cabem aos actores 
públicos, únicos representantes legítimos do interesse público.» [6] 
Nevertheless, we should mention that Governation and Governance are different concepts, 
since the first is related with the representative democracy structure and «o segundo pressupõe 
o envolvimento de actores não-eleitos nos actos de governar a sociedade.» [7] 
We have seen the transition between a Keynesian-based Centralized State, where welfare 
redistribution was privileged – from top to base –, to a vision of a democratic-friendly State, with 
a growing importance of local scale. [6] The “New Public Management” has been around since 
the 1980s, although it was only in the next decade, with the Rio Conference in 1992 and the 
Local Agenda 21, it became more visible, as well as the argument about flexible institutions and 
their main guidelines. [8] 
In other words, the Globalization challenges can bring to territory and cities management new 
guidelines, similar to those of business administration. A little bit latter, in 2000, with the 
approval of Hanover Declaration, the importance of local authorities was reinforced.  
So that Territorial Governance seeks «“não só, o mero governo do território, mas todo o 
sistema de relações entre instituições, organizações e indivíduos, que assegura as escolhas 
colectivas e a sua concretização”. Assumimos, neste contexto, que a governância requer a 
“capacidade de ampliação dos recursos em conhecimento disponíveis e de geração de 
contextos de aprendizagem colectiva onde possam ser desenvolvidas, partilhadas e vertidas 
em visões estratégicas as novas formas de entendimento das dinâmicas espaciais”». [5] 
On the other hand, considering the geographical dispersion of transnational enterprises and the 
increase of trade and capital flows, management, control and innovation functions tend to 
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concentrate in big cities, «this globalization of production (…) constitutes the new tension 
between globality and locality (Sthöhr, 1990). Cities are the most differentiated and complex 
localities of all, hence the growth of competition between them. (…).» [9], so that, «um traço 
fundamental desta tensão é o fenómeno da “metropolização” (…).» [4]. In this line of thought, 
Globalization emerges as an international restructuration lead by Developed Countries, which 
accept a common discipline and impose it on Developing Countries.  
In resume, the perspective is that Nation-States should maintain with local governments a more 
decentralized relation, more contractual, less hierarchical, «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.» [3]. 
Then again, starting from the discussion about the “creative city”, that as marked academic 
analysis and some specific public intervention in urban areas in the last years, is also important 
to explore and analyze critically the different public intervention scales, internationalization 
logics and urban/metropolitan dynamics. In this sense, authors such as Richard Florida 
identified the three T’s (Technology, Talent and Tolerance) as determining factors to rise in the 
Mega-Regions ranking. [10] 
In a broader territorial perception and considering the spread of “metropolization” effects, the 
notion of “City-Region” becomes important, «the concept of global city-regions can be traced 
back to the “world cities” idea of Hall (1996) and Friedmann and Wolff (1982), and to the “global 
cities” idea of Sassen (1991). (…) in a way that tries to extend the meaning of the concept in 
economic, political, and territorial terms, and above all to show how city-regions increasingly 
function as essential spatial nodes of the global economy and as distinctive political actors on 
the world stage.» [11] 
For François Ascher, the «aglomerações de várias centenas de milhares de habitantes, 
multifuncionais e fortemente integrados na economia internacional (...)», that constitute «(…) 
espaços urbanizados cada vez mais vastos, heterogéneos, descontínuos, formados, por vezes, 
por grandes cidades cada vez menos ligadas a uma economia regional (…)», do not fit into any 
of the existing terms for designating forms of urbanization, proposing the word “Metapolis” . This 
concept embraces lifestyles and production methods and intends to designate «o conjunto de 
espaços em que a totalidade ou parte das habitações, das actividades económicas, ou dos 
territórios, está integrado no funcionamento quotidiano (ordinário) de uma metrópole. Uma 
metápole constitui geralmente uma única bacia de emprego, de residência e de actividades e 
os espaços que a compõem são profundamente heterogéneos e não necessariamente 
contíguos.» [12] 
In this sense, since the late 1970s, early 1980s, new methodological instruments emerged such 
as: Strategic Planning, Territorial Marketing, Development Agencies, Public-Private 
Partnerships, among others, which may configure what has been referred as “New Territory 
Management”. 
Considering the focus of our dissertation, it is relevant to mention that Strategic Planning has a 
“long” history. Indeed, the word “Strategy” comes from the ancient Greek word stratego, which 
itself results from the combination of stratos (the army) and ego (the leader).  
This ideology was born in the military area and can be understood as the gift of leading an army 
to his enemy and to direct the operations in order to achieve the established goal. The use of 
Strategy in military art goes back some 2300 years ago, to Chinese general and philosopher 
Sun Tzu which said “If I am capable of determining my enemy plans at the same time that I hide 
my own, then I can focus while he has to divide. And if I focus while he divides, I can use all the 
strength to attack a part of him”. [13] 
Strategic Planning emerged in the 1960s as a business sector tool to improve internal 
organization and enterprises operation. 
Indeed was in the period after Second World War that enterprises started to predict and to 
organize in a more cohesive way the development and diversification of their activities, namely 
throughout the analysis of goods, services and markets, «a recessão de 1929 e, 
particularmente, a II Guerra Mundial levaram a intensificar a transposição das metodologias de 
planeamento militar para as actividades empresariais, através da gestão por objectivos (…). Na 
segunda metade do século XX, assinala-se uma mudança radical, que vai da projecção de 
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tendências (planeamento de longo prazo) para o planeamento e a gestão estratégicos criativos 
e participativos (…).» [14] 
In the 1980s, in the United States, several cities (San Francisco, Philadelphia, Memphis) and 
States (California, Ohio, Wisconsin) started to elaborate strategic plans in order to attract 
investment, promote economic growth or urban rehabilitation, creating Territorial Strategic 
Planning, reproducing the logics 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.» [15] 
The application of Strategic Planning to Cities and Regions represents an important effort to 
produce fundamental decisions that lead a certain territorial “organization” (Municipalities, 
Regions or Countries) to achieve the predetermined goals.  
Indeed, «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 (…).» [16] 
The focus put in “action” comes from the worry to avoid contradictions between objectives and 
operationalization means, frequently seen in traditional planning. The “participative and 
interactive character” seeks to incorporate a broad spectrum of actors in the decision process, 
in a way to joint efforts and achieve consensus.  
The relevance given to actors’ participation, more then related to ethic reasons, is related to the 
fact that power is, effectively, shared between actors with their own strategies that need to be 
made compatible. 
In this sense we can understand that Cities have great resemblances with companies: 
• Both face international competition; 
• Its development depends on economic factors; 
• The mayor is, increasingly, a manager and not the “owner” of the city. [17] 
In this last issue, «(…) governing elites of all major and minor centers are increasingly 
enthralled by the idea of city marketing, the advertisement of the mix of competitive localization 
advantages any given city can boast. The unabashed commodification of cities as sellable 
objects has become a matter of course only in very recent years, and can be easily dated to the 
early 1990s (Ashworth and Voogd 1990). Witness the strenuous fights between cities to attract 
important events such as the Olympic Games, soccer world championships, festivals, jubilees, 
and exhibitions.» [1] 
The impact of Strategic Planning in space is wide and works in several areas such as: human 
resources, information and telecommunications, quality and public services, services to 
production, accessibilities and mobility, quality and public administration, and economic 
infrastructures.  
Strategic Planning means cooperation, therefore urban and regional relations are necessary. 
However, these interactions are not between “abstract” entities, such as cities and regions, but 
between agents and companies that exchange information. These networks of cooperation 
enhance the importance of the new Information Society, that is characterized by globalized 
economic relations and the increase of individual initiatives, essential for competitiveness and 
information circulation. [18] 
In resume, we are talking about a Prospective Planning, of long term, or Strategic, that 
proposes a development scenery for a territory, based on a clear bet in a certain factor or 
project capable to mobilize the territory “living forces”, inducing a strong change in order to 
achieve the planned goals, «o planeamento estratégico é, seguramente, mais do que uma 
metodologia ou um técnica de planeamento. É um novo paradigma de planeamento e gestão 
susceptível de revolucionar as nossas concepções clássicas. Não será exagerado afirmar que 
se trata de um novo paradigma cultural, ao nível do planeamento e gestão dos grandes 
sistemas e organizações contemporâneos. É a modalidade de planeamento mais bem 
preparada para fazer face aos problemas que o crescimento, o desenvolvimento e a 
competitividade vão criando (…).» [14] 
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RESEARCH OBJECTIVES  
Given the above mentioned, the research will focus in the following objectives: 
- analyze and understand the competitive advantages that local and metropolitan political 
powers have over the Central Government in terms of creating favourable conditions for 
companies productivity and competitiveness. In this sense, is important to have a historical 
vision of public policies, both local and national, and their influence on the dynamization of local 
development processes, so the type of analyses to be made must answer the following 
questions: «porque é que, ao longo da história, a urbanização tem sido a companheira 
inseparável do desenvolvimento económico? Qual o papel das cidades no processo de 
desenvolvimento? Porque é que as empresas e as populações se concentram nas 
aglomerações urbanas? O que ganham com isso? As cidades parecem (…) [allow] às 
populações atingir um nível de bem-estar mais elevado. Como é que isso acontece? E quais as 
relações entre a cidade e os territórios vizinhos?» [19]. Yet in this objective, the interviews to 
the territorial intervening actors, will allow us to have a perspective of their perception about the 
connection between urbanization/metropolization and development;  
- examine new forms of democratic public participation, namely related to Territorial 
“Governance”. The use of benchmarketing tools may allow us to know and compare success 
cases in other countries and, throughout them, evaluate their application to Portuguese 
contexts; 
- compare different models of metropolitan organization and debate its application to the 
Portuguese reality. In this sense, the chosen case-studies will allow us to compare two different 
realities in terms of territorial political and administrative organization, which correspond, 
respectively, to a Unitarian Centralized State (Portugal –Lisbon Metropolitan Area) and to a 
Unitarian Decentralized State (Spain – Catalonia –Barcelona Metropolitan Area). 
The organization of the work program consubstantiate a structure based on three connected 
and complementary parts, which although formally autonomous, materialize the research 
objectives and methodological options: 
- Part I – Theoretical Framework: Urban Competitiveness and Entrepreneurship; Iberian 
Peninsula Urban System and Models of Territorial Political and Administrative Organization and 
Decentralization; Urbanization, Metropolization and City-Regions; Territorial Strategic Planning 
and New Territorial Management; 
- Part II – Social-Economic-Territorial Characterization of the metropolitan areas in study – 
Lisbon and Barcelona: Analysis of local transformation processes in the last 25/30 years, 
evolution of land use and occupation in these metropolitan areas; perspectives on municipal 
entrepreneurship; 
- Part III – Presentation, analysis, comparison and critical comparison of Territorial Strategic 
Planning Processes and Local Development Initiatives that occurred in the metropolitan 
contexts under analysis. Conclusions/Final Remarks: possible applications to the Portuguese 
metropolitan reality, namely in the case of Lisbon, and redefinition of public policies, questions 
for the future.  
 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
The establishment of the research methodological line will seek the confirmation or 
disconfirmation of the predetermined hypothesis, based, also in the empirical (or intuitive) 
knowledge of the researcher [20], reinforced with the examination of studies/synthesis works, 
case-studies and other scientific works for the theoretical part, the research will be supported, in 
which concerns the case-studies, throughout the analysis of technical documents (plans, 
studies, projects, technical reports, legislation), gathering and analysis of statistical data (e.g. 
Portugal: INE - Instituto Nacional de Estatística, Spain: INE - Instituto Nacional de Estadística 
and INDESCAT - Institut d´Estadística de Catalunya). Given the nature of the present work, a 
Master Degree Project Work, the practical component will be postponed for future Doctoral 
studies. Nevertheless, we have the intention of testing some hypothesis, doing some field work, 
more in Lisbon Metropolitan Area, then Barcelona Metropolitan Area, namely throughout 
interviews to central, regional, metropolitan and municipal political leaders, as well as other local 
actors, such as business associations and syndicates representatives.  
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In this sense, the local actors to be heard will be chosen in a later stage, as well as the analysis 
of their own “strategies” [21] [22] [23]. Given the expectation that the number of local actors to 
inquire may be quite high, once the territories in analysis comprise 54 municipalities (18 for 
Lisbon Metropolitan Area and 36 for Barcelona Metropolitan Area), we will use of the so-called 
Delphi Method that makes use of several rounds of questionnaires in order for the group to 
converge towards a single and “correct” answer [21] [24]. 
This methodological approach does not mean we are not performing “traditional” field work, 
namely throughout the earlier mentioned interviews local political leaders and representatives, 
business associations, unions and NGOs. 
We will also give much importance to the connection with local universities, as a way to support 
field work, as well as bibliographical research and attendance of seminars, colloquiums and 
short-term courses. This away, besides e-GEO: Research Centre for Geography and Regional 
Planning from the New University of Lisbon, we will try to establish contacts with Institut 
d´Estudis Regionals i Metropolitans from the Autonomous University of Barcelona, as well as 
other university institutions that along the process may show up as relevant.  
 
 
EXPECTED RESULTS 
The relevance of the research program should be understood in two perspectives, as its 
contribution to the advance of knowledge in the scientific fields of Geography, Urban Studies 
and Development Studies (scientific relevance), as well as in terms of its potential social 
contributes (social relevance). 
In terms of social relevance, by formulating an interpretation of the territorial dynamic processes 
ongoing, the research will also create a global framework of reference that may help to 
formulate new public policies and to materialize actions in the (thematic and territorial) domains 
in question. This is a very important matter, since the discussion about administrative 
decentralization, regionalization and metropolitan policies are still, pretty much, in open in 
Portugal, as well as the need to support and encourage entrepreneurship and the dynamization 
of local economic basis.  
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RESUMO 
Cada época sempre teve os seus desafios, que, a seu tempo, acabaram por se traduzir em 
(des)ventura. A realidade de hoje, também, partilha dessa evidência. No entanto soma-se uma 
constelação de outros factores, que podemos sumariar recorrendo à amplitude do conceito de 
globalização. Mas certamente, e de forma unânime, reconhecemos que tempos difíceis e 
instáveis requerem, ainda mais, estratégias enérgicas, reflectidas e em sinergia. E apesar de 
sabermos que não há “receitas” prontas a aplicar, também sabemos que há atitudes 
prospectivas, há identidades que se podem construir, há símbolos que se podem fazer nascer, 
ou renascer, na medida em que podem ser resgatados do passado. Pois é esta a proposta que 
sugerimos com a aliança de dois territórios distintos: a Baixa de Lisboa e a Vila de Oeiras. Uma 
identidade mediada por uma figura de outrora – Sebastião José de Carvalho e Melo – que faz 
uso de um legado material e das representações simbólicas que aí ficaram gravadas. Estes 
lugares serão o guião de um projecto de turismo “ganhador”; um símbolo que imprime uma 
dinâmica territorial competitiva.  
Palavras-chave: Baixa de Lisboa; competitividade urbana; símbolo; turismo; Vila de Oeiras. 
 
 
ABSTRACT: 
Each period has always had its challenges which, at their time, ended up translated in 
(mis)fortune. Reality nowadays also shares this evidence. However, there are much more 
factors that can be summarized if we appeal to the amplitude of the concept of Globalization. 
But certainly, and in an unanimous way, we recognize that hard and unstable times require, 
even more, energetic and reflected strategies, as well as synergy. In spite of knowing that there 
are no “revenues” ready to be applied, we also know that there are foresight attitudes; That 
there are identities which can be built, symbols that can be given birth to or revive, in a way that 
can be rescued from the past. So this is our suggestion, which allies two distinct territories: 
Lisbon Downtown and Oeiras Village. An identity mediated by one of our biggest personalities 
from the past – Sebastião José de Carvalho e Melo – that uses a material legacy and symbolic 
representations which were recorded there. These places will be the guideline to a winner 
tourism project; A symbol which prints a territorial and competitive dynamic. 
Keywords: Lisbon Downtown; Oeiras Village; Symbol; Tourism; Urban competitiveness. 
 
AS CIDADES DEBAIXO DE MIRA 
Se as cidades, ou se quisermos certos territórios que a compõem, sempre tiveram debaixo de 
mira. Actualmente assiste-se ao redobrar desse interesse, que pode ser fragmentado em 
inúmeros enfoques, mas o mote é uno: a Cidade. Muitas são as designações, e nestes últimos 
anos parecem ter-se multiplicado, que nos merecem atenção. Dentre, cidades globais; cidades 
criativas; cidades solidárias; cidades educadoras; cidades do conhecimento; cidades 
ecológicas; cidades multiculturais; cidades românticas, e um sem número de tantos outros 
epítetos que ficam por enumerar, há algo que é transversal a todas estas “cidades” e que se 
justifica na pretensão de ocupar um lugar no ranking, obviamente, quanto mais perto do pódio 
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melhor. Pois de acordo com Salvador [1], as cidades são a “riqueza das nações”, pelo que se 
deve potenciar a sua competitividade.  
E se outras épocas não foram alheias a desafios, a verdade é que hoje, e talvez mais do que 
nunca, isso não parece apresentar-se como uma opção, mas sim como um imperativo. A 
globalização impôs uma velocidade que não se compadece com a indecisão da personagem 
criada por S. Grabinski em 1919 [2], o eterno passageiro que ritualizou entrar, esperar e sair 
antes de o comboio partir não tem lugar no século XXI.  
Mas certamente, e de forma unânime, reconhecemos que tempos difíceis e instáveis requerem, 
ainda mais, estratégias enérgicas, reflectidas e em sinergia. E apesar de sabermos que não há 
“receitas” prontas a aplicar, também sabemos que há atitudes prospectivas, há identidades que 
se podem construir, há símbolos que se podem fazer nascer, ou renascer, na medida em que 
podem ser resgatados do passado. Pois é esta a proposta que sugerimos com a aliança de 
dois territórios distintos: a Baixa de Lisboa e a Vila de Oeiras. Uma identidade mediada por 
uma figura de outrora - Sebastião José de Carvalho e Melo - que faz uso de um legado material 
e das representações simbólicas que aí ficaram gravadas. Estes lugares serão o guião de um 
projecto de turismo “ganhador”; um símbolo que imprimirá uma dinâmica territorial competitiva. 
 
 
A CIDADE, O LUGAR … PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL  
Com a aprovação da Agenda 21 da cultura, em Barcelona a 2004, as cidades e os governos 
locais adoptaram um documento que norteia o desenvolvimento, mediado pelo vector cultural. 
O compromisso, dos que aderiram ou venham a aderir, passa por fazer com que a Cultura seja 
uma dimensão chave da política urbana. Pelo que o documento “Agenda 21 da cultura” visa ser 
mais que do um contributo, assume-se como um protagonista na resposta aos desafios 
tangentes ao desenvolvimento cultural que o mundo enfrenta neste século XXI, à semelhança 
do que nos deixou o seu “irmão mais velho”, no séc. XX em relação ao meio ambiente. 
 
Heródoto (“pai da História”), apud Funari, aponta que esta “(…) faz-se com testemunhos, com 
objectos, com paisagens (…)”. [3] Pois é também nisso que acreditamos, na riqueza de 
entrecruzar o património material, reconhecido desde a carta de Atenas, com o imaterial, fixado 
recentemente (2003) na “Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial” em 
Paris, e ratificado pelo regime jurídico nacional com o Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de 
Junho. Aliás, Lila Leontidou na década de 90 do século passado defendeu que com o avançar 
da pós-modernidade o Turismo tende a valorizar características como a História, o Património, 
a Cultura e a Identidade, pelo que de alguma forma adentra na componente imaterial, “(…) 
Italian, Spanish, Portuguese and Greek cities have long passed the «preindustrial» stage. 
These cities therefore stand as effective counter arguments against evolutionary urban theory, 
and can enrich human geography witch a variety of histories (…)”. [4] 
O projecto que aqui se traz ancora-se, em grande parte, no conceito de Pierre Nora “lugares de 
memória”. [5] São estes “restos”, tal como nos diz o historiador francês, que queremos 
recuperar. É o legado tangível, a Baixa de Lisboa, assente numa malha ortogonal 
hierarquizada, com traço de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (ainda que com outras 
contribuições) e sob a coordenação do engenheiro-mor do Reino - Manuel da Maia, a que nos 
habituámos a designar por Baixa Pombalina (classificada como “Imóvel de Interesse Público” 
por Decreto Lei 95/78, de 12 de Setembro e que contempla desde a Travessa de São 
Domingos, a norte, à Praça do Município e Arsenal, a sul, passando pela Rua da Madalena e 
Borratém (Este) e fechando com a Rua do Carmo, Rua Nova do Almada e 1º de Dezembro, ao 
Rossio) e a Vila de Oeiras. O centro histórico de Oeiras constitui um núcleo urbano, agregando 
um conjunto de elementos arquitectónicos com um valor histórico que materializam memórias 
de outrora, dotando assim esta área de um extraordinário potencial turístico, associado a uma 
mítica figura da história de Portugal. Onde uma das principais heranças é a Quinta do Marquês 
de Pombal, que chegou até aos nossos dias praticamente na sua forma original, com os 
jardins, o imponente palácio, classificado como monumento nacional, as dependências 
agrícolas como a adega e o celeiro, e ainda a parte da exploração agrícola. Mas também o 
legado intangível e simbólico que ficou gravado nestes lugares por Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Depois de ter dobrado meio século de vida, encetou funções no reinado de D. José I 
corria o ano de 1750, e foi ainda na qualidade de Secretário dos Negócios Estrangeiros que 
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começou a revelar as suas ideias reformadoras para o País, muito inspiradas pelas viagens e 
pelo ideário das Luzes. Dotado de forte iniciativa e espírito audaz, era um reformador na mais 
larga acepção da palavra. Mas foi mais tarde (1769), e para sublinhar o reconhecimento do seu 
“pulso forte” na altura da reconstrução da Lisboa pós terramoto 1755, que recebeu o título de 
Marquês de Pombal, pois que em 1759 já tinha sido agraciado com o anterior título de Conde 
de Oeiras. O cataclismo veio dar ensejo a Sebastião de Carvalho para mostrar o seu génio 
organizador, acabando por ser o pretexto para a reedificação de Lisboa, com um plano muito 
mais vasto e mais regular do que o da antiga cidade, que acabou por se traduzir num conjunto 
formado por quinze ruas e três praças, compreendido, sensivelmente, entre a Praça dos 
Restauradores, a norte, e o rio Tejo, a sul. Nessa malha urbana agrupou os diversos mesteres, 
corrieiros, douradores, ourives, retroseiros, sapateiros, entre outros, de acordo com as 
Corporações de Ofícios. Assim, ainda hoje ao pisar este lugar sentimo-nos num palco de outros 
tempos, graças à forma como o “Conde de Oeyras”, em 1760, baptizou as ruas com os nomes 
desses ofícios, acabando por os imortalizar. “Na Baixa devem ser conservadas todas as 
actividades e ofícios que sempre fizeram dela a sua alma”. [6]  
Tal como Pierre Nora, acredita-se nesta função tripla dos lugares. Estes assumem-se como 
“materiais”, onde a memória social habita e pode ser apreendida, “funcionais”, capazes de 
cimentar memórias colectivas, e “simbólicos”, na medida em que expressam uma identidade 
colectiva. Pois é esta identidade colectiva (certamente de escala nacional a nível de Portugal, 
mas local a nível mundial) que pretendemos verter num símbolo global. A dar voz, e a reiterar, 
este nosso projecto surgem as palavras que Saskia Sassen emprestou ao jornal Público a 24-
04-2011, aquando da sua estada em Lisboa para a inauguração do projecto “Global City 2.0” e 
para o lançamento do seu livro “Sociologia da Globalização”. A socióloga acredita que “Neste 
momento, [são] as especificidades das cidades [que] têm muito mais importância. É por isso 
que não se trata de olhar para o lugar que Lisboa [ou Oeiras] ocupa na lista, nem para o seu 
tamanho. O que temos de fazer é procurar a sua particularidade, as diferenças que a tornam 
atraente para os investidores e as pessoas”. Prosseguiu afirmando que se vivesse em Lisboa e 
estivesse a conceber estratégias para a cidade “começaria por ler muito sobre o seu passado”.  
 
A “alma” dos «lugares»  
Harvey [7] foi um dos autores que versou sob o processo de formação do lugar, explicando que 
este assume um duplo significado: o de localização (posição) e o de entidade ou permanência 
construída dentro de um processo social. Segundo o autor, e talvez na senda de Bachelard [8], 
o lugar pode também ser compreendido como um local de imaginários - “um «locus» da 
memória colectiva”. Assim, torna-se perceptível de compreender que os lugares se revestem 
de inegável poder simbólico, carregando um “ADN” único. Soja [9], engrossa este caudal, ao 
recorrer à noção de “espacialidade” para apresentar o lugar como um produto social. E nesta 
perspectiva os espaços, acabam por estar em contínua (re)criação, num processo em que a 
memória desempenha um papel importante na construção da sua identidade. E falar de 
“espaço” remete-nos para Lefebvre [10], que aponta a diferença entre cidade e espaço, à 
primeira atribui a “forma”, onde decorrem e se materializam as relações sociais, já no que 
concerne ao espaço considera-o o “conteúdo”. Daí ter acusado os planeadores urbanos de 
menosprezarem ou ignorarem, por completo, os elementos sociais e simbólicos em detrimento 
dos espaciais. O autor defende a cidade como “espaço vivido”. 
Talvez não devamos prosseguir sem adiantar, de forma mais precisa, o que é isto do “lugar”. 
Porque tal como advertiu Martins [11], um conceito não é apenas um instrumento de um 
discurso, é ponto de referência de uma prática. Assim, o norueguês Christian Norberg-Schulz 
propõe a seguinte definição: “Lugar? Obviamente uma coisa mais que uma localização 
abstracta. Compreende-se um todo (…) um espaço dotado de um carácter distinto” [12]. Este 
arquitecto compreendeu que há um “espírito do lugar” que devemos ter em conta e saber ouvir, 
daí a sua proposta: “Genius Loci”, talvez recuperando a ideia de fenomenologia da imaginação 
que G. Bachelard (1884-1962) imortalizou, no final da década de 50 do século passado, na 
obra “La poétique de l`espace” [8]. Convicto da importância de recuperar a imagem ancestral 
dos lugares e, assim, abrir a porta à imaginação. Sem se afastar muito desta linha está a 
acepção de Louis Kahn apud Abreu [13] ao ensinar aos seus alunos a perguntar ao lugar/obra 
o que este(a) quer ser, pois acreditava que só assim se poderia compreender a vocação dos 
mesmos. Mais adiante o autor, recorrendo a Victor Hugo, sugere outra ideia bastante 
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interessante, a “da natureza habitacional da arquitectura”. Torna-se mais fácil se atentarmos no 
exemplo que o próprio autor escolheu, ou seja, a relação - “uma espécie de harmonia 
misteriosa e pré-existente entre aquela criatura e aquele edifício” - entre a catedral de Notre 
Dame de Paris, e o seu mítico habitante: Quasimodo.  
Diferenças à parte, é esta lógica que anima o projecto de aliar a Baixa de Lisboa e a Vila de 
Oeiras através de uma mesma figura - Sebastião José Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e 
comummente conhecido como Marquês de Pombal - e transformá-la num símbolo “ganhador”. 
[14] 
 
A(s) narrativa(s) do passado e do presente impressas no lugar  
Socorremo-nos de Pierre Bourdieu (1930-2002), reconhecido sociólogo francês, para dizer 
aquilo que pensamos “Compreender não é reconhecer um sentido invariante, mas apreender a 
singularidade de uma forma que só existe num contexto particular.” [15] Efectivamente, a 
cidade (rua, bairro, região …) não nasce nem cresce do nada. Há preexistências geológicas e 
paisagísticas que importa tomar em consideração, de facto “a geografia diz uma desagradável 
verdade, a de que a natureza, tal como a vida, é injusta e desigual nos seus favores (…)” [16], 
ora para o “bem e para o mal” há um “ADN” que cada quarteirão, bairro, cidade, região, país … 
transporta ao longo do tempo. Por isso, porque não resgatá-lo, revitalizá-lo e dinamizá-lo? 
Como? Entrecruzando o que foi com o que queremos que venha a ser, de forma a tornar-se um 
espaço de uso e fruição, convidando quer os que estão comprometidos com os ditames dos 
ponteiros do relógio, quer os que não estão. Certos, de que são formas diferentes de 
apreender a cidade, mas convictos, também, de que este “casamento” pode ser vantajoso.          
Cientes da multiplicidade de papéis que a cidade desempenha, e que Alfredo Mela [17], sugere 
quatro: económico, político, ecológico e o cultural, neste ensaio privilegia-se o último eixo. O 
Património físico e simbólico, da metrópole, parece-nos ser um legado incontornável, e que 
associado ao know-how das indústrias criativas e ao sector do Turismo, conforme defende 
Richards [18], pode ser um contributo para ao desenvolvimento territorial. Isto porque, tal como 
refere Raban apud Harvey “(...) As cidades, ao contrário dos povoados e pequenos municípios, 
são plásticas por natureza. Moldamo-las à nossa imagem: elas, por sua vez, moldam-nos (…). 
Nesse sentido, parece-me que viver numa cidade é uma arte, e precisamos do vocabulário da 
arte, do estilo, para descrever a relação peculiar entre homem e material que existe na 
contínua interacção criativa da vida urbana. A cidade tal como a imaginamos, a suave cidade 
da ilusão, do mito, da aspiração do pesadelo, é tão real, e talvez mais real, quanto a cidade 
dura que podemos localizar nos mapas e estatísticas, nas monografias de sociologia urbana, 
de demografia e arquitectura”. [19] Embora, se reconheça que o passado (História, Património) 
deva ser temperado com os “T`s” de Florida [20], nomeadamente talento e tecnologia. George 
Simmel (1858-1918), sagazmente, também já viu essa potencialidade “O passado, com os 
seus destinos e transformações, deixou-se captar, esteticamente, por esse instante perceptível 
do presente”. [21] Pelo que em 1990, tanto Le Goff [22] como Duvignaud [23] defenderam essa 
linha. O primeiro afirmou que a valorização do passado prende-se, essencialmente, com o facto 
de ter terminado o optimismo que caracterizou o período da Luzes, já Duvignaud apontou a 
memória como “porto de abrigo” para os tempos de ruptura, sendo que o seu enfoque foi a I 
Guerra Mundial, todavia interessa reter a ideia. Todavia, outros autores, como David Lowenthal 
[24], apesar de lhe [o passado] reconhecerem importância e singularidade e de o considerarem 
vital, justificando mesmo, que acaba por ser a procura de “raízes” do próprio ser humano. Mas 
Harvey, com base em Hewsion, não só conceptualiza esta ideia de que “o impulso de preservar 
o passado é parte do impulso de preservar o eu. Sem saber onde estivemos, é difícil saber 
para onde vamos. O passado é o fundamento da identidade individual e colectiva; objectos do 
passado são a fonte da significação como símbolos culturais. A continuidade entre passado e 
presente cria um sentido de sequência para o caos aleatório e, como a mudança é inevitável, 
um sistema estável de sentidos organizados permite-nos lidar com a inovação e a decadência. 
O impulso nostálgico é um importante agente do ajuste à crise, é o seu emoliente social, 
reforçando a identidade nacional quando a confiança se enfraquece ou é ameaçada”. [19] 
Como destapa uma nova realidade, que é o perigo da massificação do passado, “a inclinação 
pós-moderna de acumular toda a espécie de referências a estilos passados, é uma das suas 
características mais presentes (…)” [19], com a respectiva perda de autenticidade, visto que 
com a chegada das enchentes provenientes pela difusão dos média começa a ensaiar-se, 
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imediatamente, uma nova realidade. “(…) ao que parece, a realidade está a ser moldada para 
imitar as imagens dos mídias. O resultado da inserção desta prática no contexto sócio-
económico e político contemporâneo tem produzido aquilo a que Hewison chama de “indústria 
da herança” que se tornou um grande negócio em Inglaterra.”. [19] Este “simulacro”, conforme 
designou Baudrillard  [25], torna-se a nova realidade (ou melhor “hiper-realidade”) que a pós-
modernidade tem para oferecer. Enquanto Lowenthal alerta para a eventualidade das 
sociedades ficarem agarradas às “teias do passado”.  
 
Todavia, e na posse deste manancial de informação, impõe-se acrescentar que se quer 
recuperar o passado, sem repetir o tempo, antes reinventá-lo [26] à luz das novas possibilidade 
da Era “galáctica”. [27]  
 
A “memória” como força motora do desenvolvimento territorial  
Falar de memória implica recordarmos o incontornável trabalho de Maurice Halbwachs (1877-
1945), aluno de Durkheim, que em 1925 trouxe à ribalta uma nova concepção de memória: “a 
memória colectiva” desprendendo-a, assim, do carácter individual a que estava submetida e 
sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenómeno 
social, ou seja, como construção colectiva que está à mercê de (re)ajustes constantes. 
Segundo o autor “(…) a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a 
ajuda de dados emprestados do presente (…)”. [28] Recentemente Jedlowski [29] resgatou 
esta concepção da memória colectiva e apresentou-a, também, como o conjunto de 
representações sociais sobre o passado. 
C. Albino também aposta na preservação e no reforço da identidade territorial como uma das 
variáveis mais explicativas do desenvolvimento territorial e da competitividade, visto que “as 
estratégias de desenvolvimento deveriam basear-se no aproveitamento da tipicidade ancestral 
para encorajar uma evolução diferenciadora que possa conduzir ao reforço da inovação local.” 
[30] E Belmonte é disso um bom exemplo, a contrariar as dificuldades que a maioria das 
cidades do centro de Portugal conhece. Deve-se aos judeus conversos, ou seja, cristãos novos 
que sobreviveram à Inquisição e mantiveram os ritos em segredo, a “entrada” de Belmonte no 
mapa. A procura dos sefarditas tem-se repercutido no incremento do emprego em sectores 
conexos, nomeadamente os bordados, a hotelaria e a restauração. Pelo que o turismo judaico 
tem sido um forte aliado do desenvolvimento local.   
 
Um símbolo: devolução do sentimento de pertença e um trunfo na 
competitividade urbana 
Walter Benjamin (1892-1940) a propósito do galgar da civilização industrial e da perda das 
características (põe ênfase no tempo lento) que enformavam a civilização tradicional, alerta 
para o estilhaçar da “experiência colectiva”, na medida em que o ritmo acelerado acabará por 
conduzir a mente humana à incapacidade de apreender a realidade. Em “O Narrador” (1935) 
adianta que esta perda de tradições compartilhadas, ou “faculdade de intercambiar 
experiências”, tende a empurrar a sociedade para um novo padecimento: a falta de “sentimento 
de pertença”. Pensador que colheu reconhecimento generalizado, e que H. González, 
professor de sociologia na Universidade de Buenos Aires, [31] considera dever-se sobretudo 
ao facto de ter ensinado “a converter o fragmentário no histórico”. Mais recentemente, Bourdieu 
escreveu acerca do assunto, “Os símbolos são instrumentos por excelência da «integração 
social»: enquanto instrumentos do conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o 
«consensus» acerca do sentido do mundo social (…)”. [32] Daí revestirem-se [símbolos] de 
vital importância (ontem, hoje e sempre), mas o autor foi mais incisivo quando falou da força do 
poder simbólico, “(…) é capaz de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão 
do mundo e, deste modo, a acção sobre o mundo, (…) [é] quase mágico (…)”. [32] 
A promoção de uma cidade ou território passa por identificar as suas características, os seus 
traços peculiares, e por construir uma marca forte, atraente e competitiva, capaz de atrair 
fluxos, dinamizar o turismo e até mesmo a própria sociedade. Segundo Kotler [33], uma cidade 
(ou lugar) é uma marca e deverá ser gerida como tal e integrada numa estratégia de marketing. 
A marca de um destino é um nome, um símbolo, um logótipo ou outra forma de identificar o 
local e de o promover a nível nacional e internacional, resume a sua identidade e a forma como 
este se pretende projectar. É uma promessa, uma antecipação, uma expectativa. A crescente 



 
 

1299 
 

concorrência entre os territórios encaminha para o aperfeiçoamento das estratégias de 
marketing territorial que, segundo Kotler [33], aliadas ao planeamento estratégico, deve revestir 
a forma de um processo, visto como um instrumento de apoio às estratégias de 
desenvolvimento das cidades, indispensável para uma visão mais objectiva e focalizada, 
utilizado ao serviço da concepção, gestão e promoção dos lugares com o objectivo de 
aumentar a atractividade e o desenvolvimento interno e a afirmação externa. O processo deve 
compreender a auditoria do local, analisando as forças e as oportunidades do mesmo, 
desenvolvendo dessa forma a base para a construção de um futuro atraente e pretendido, após 
a qual se constrói a visão e se definem os objectivos. Estabelecida a visão, é identificada a 
estratégia, definido o plano de acção e a forma de implementação e monitorização do mesmo. 
A atractividade e a competitividade devem assentar em factores de inovação e de 
diferenciação, bem como numa capacidade de governação e de liderança capazes de mobilizar 
os actores em torno de uma Visão e de um Programa Estratégico. A competitividade urbana 
depende do que as cidades têm para oferecer.  
 
 
O TABULEIRO DICOTÓMICO DA GLOBALIZAÇÃO: LOCAL VS GLOBAL  
A globalização joga-se num tabuleiro dicotómico, por um lado há a espiral da estandardização, 
por outro há um incremento da valorização dos talentos e das identidades locais, que acaba 
por fundir no termo “glocalização”. Obviamente que não se quer diabolizar a “Mc`donaldização” 
(Ritzer), mas também, e sobretudo no que tange à cultura e à identidade, não acreditamos ser 
esse o caminho que nos convém. Assim, cada cidade (lugar …) tem pela frente o desafio de 
afirmar a sua identidade; conceito polissémico, mas vital, por isso amplamente estudo. Dada a 
impossibilidade de o abarcar na íntegra fica a acepção de Berger e Luckmann. Os autores 
consideram-na “(…) um elemento-chave evidente da realidade subjectiva, e tal como a toda a 
realidade subjectiva encontra-se em relação dialéctica com a sociedade. A identidade é 
formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo 
remodelada pelas relações sociais. (…) é um fenómeno que emerge da dialéctica entre 
indivíduo e sociedade.” [34] 
Appadurai [35] traduziu a nossa forma de pensar, ao preconizar a globalização da cultura, sem 
a homogeneizar, antes pelo contrário. O autor atravessou, “sem peias”, a modernidade, e 
apresentou-a como a oposição salutar entre o global e o local, numa lógica mais de 
complementaridade do que de oposição. Relação complexa, mediada por (des)entendimentos, 
na medida em que o mundo global se despe de territorialidade. Uma nova era, marcada pela 
acepção de M. Castells [36] [37], de fluxos, pessoas, ideias, símbolos …, acaba por potenciar 
exponencialmente a criação de identidade(s), e as “realidades múltiplas” (Schutz) [38] eivadas 
de uma inegável riqueza cultural, à primeira vista,  parece que tendem a ser bulldozermente 
esmagadas  por esta onda e vertidas num figurino estandardizado. Mas esta lógica vigente de 
transnacionalidade e transculturalidade que impera na contemporaneidade tem pela frente o 
desafio a que Boaventura de Sousa Santos [39] designou de “teoria da tradução”, ou seja, 
tornar inteligível a Diferença. Para isso, prescreveu a identificação dessas diferenças (sem 
supressão), para depois criar um “terreno comum”. Antes, Edgar Morin [40], no seu longo e 
reflectido trabalho O Método, tinha oferecido à comunidade científica um novo conceito, o 
“princípio hologramático”. Este é a partilha da sua constatação: cada um de nós é um ser 
singular, e é simultaneamente portador de todo o Universo. Quis resgatar-se esta ideia da 
complexidade, focando nesta perspectiva da parte estar no todo e o todo na parte, para 
exprimir aquilo que se acredita ser talvez um dos principais traços distintivos da sociedade 
actual. Certamente, que todos reconhecemos que esta “amplitude” e “diversidade” é uma das 
principais características das sociedades globais e da era “pós-moderna”. Em larga medida 
percebemo-lo devido aos trabalhos desenvolvidos, maioritariamente, na profícua década de 90 
do século passado, nomeadamente por S. Sassen, em A Cidade Global, [41] François Ascher, 
em Metapolis, [42] Anthony Giddens, em As consequências da modernidade, [43] sem 
esquecer a importante trilogia que Manuel Castells abrigou sob A Era da Informação: 
Economia, Sociedade e Cultura, [36] [37] entre outros. 
 
Escala urbana e cooperação: o porquê do estabelecimento de redes? 
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O sucesso de uma cidade numa economia e sociedade, mais intensivas em conhecimento e 
sujeitas à competição global, exige escala a diversos níveis. O estabelecimento de redes 
permite às cidades ascender a funções e actividades e reunir sinergias essenciais para a sua 
competitividade, de que isoladamente não poderiam dispor. Se por um lado, temos vindo a 
assistir aos estados nacionais a perderem importância nas sociedades europeias, por outro 
assistimos ao peso que as cidades têm vindo a ganhar, especialmente as que se encontram 
envolvidas em redes (p.e. Eurocities, Arco do Atlântico). Para M. Castells “A rede constitui uma 
articulação de nós através de determinado número de conexões.” [37] Sem dúvida que estas 
são vantajosas quando geram valor acrescentado para cada um dos seus membros, 
comparativamente a uma situação de ausência de rede. 
 
Na prática, as redes traduzem-se na cooperação entre actores de uma mesma cidade/território 
ou de diferentes cidades/territórios, podendo ser de âmbito sub-regional, regional, nacional ou 
internacional, e envolver domínios mais amplos, ou mais restritos, de cooperação. A 
cooperação entre actores (sejam empresas, instituições de ensino e de investigação, 
instituições de interface ou administrações públicas) visa fundamentalmente propiciar 
economias de rede que compensem as economias de escala e de variedade que cada 
cooperante não consegue, isoladamente, dispor.  
As redes urbanas, estabelecidas entre cidades ou dentro de uma cidade e da sua região, são 
um caso de vantagem nítida de um relacionamento pró-activo entre agentes públicos e 
privados, quer devido ao carácter intrinsecamente transversal de grande número de projectos 
de desenvolvimento, questão muito pertinente para as redes urbanas visando a inovação e a 
competitividade dos respectivos territórios, quer devido à necessária reunião de competências 
e de meios financeiros em contextos de forte necessidade de diversificação de fontes de 
financiamento. 
O estabelecimento de redes é importante para as pequenas e médias cidades, mas é-o 
também para as grandes cidades, entre si, e com cidades mais pequenas que podem 
assegurar-lhes funções complementares com mais eficiência. Efectivamente, a facilidade da 
partilha, o sentimento de ausência de limites que o mundo virtual nos oferece hoje em dia, 
remetem o efeito “Tordesilhas” para um passado bastante longínquo.  
 
 
UM “PROJECTO” DE TURISMO CRIATIVO 
A relevância histórica das cidades consubstancia um dos principais pontos de atracção dos 
turistas que viajam motivados pela cultura. Oeiras poderá beneficiar do elevado awareness da 
história que caracteriza o período de maior desenvolvimento da cidade de Lisboa enquanto 
capital e num momento de renovação arquitectónica pós terramoto de 1755, protagonizada por 
Sebastião José de Carvalho e Melo, com residência em Oeiras. 
Se, conforme defende Kotler, analisarmos as forças e oportunidades dos territórios em causa, 
claramente se vêem cruzar os aspectos históricos, relacionados com a figura do 1º Conde de 
Oeiras. Mas também os aspectos mais evidentes como a localização e o capital humano 
destes lugares, privilégios no que respeita à competitividade.  
Retiradas e reiteradas algumas ideias provenientes de documentos estratégicos, salientamos o 
potencial “turismo cultural”, elencado pelo património histórico, associado ao período de maior 
desenvolvimento – o período Pombalino. A integração do património histórico de Oeiras, 
designadamente o Palácio Marquês de Pombal e Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, 
património classificado, na oferta cultural de Lisboa, beneficiando da elevada influência dessa 
figura simbólica, permitiria celebrar uma identidade e fomentar o desenvolvimento de 
programas cooperativos de promoção e incentivo ao turismo cultural. Isto tem tudo para dar 
certo porque se pensarmos nas amenidades da área metropolitana de Lisboa, isso dá-nos 
algum conforto, na medida em que a variedade e riqueza gastronómica e um pool de recursos 
humanos cada vez mais qualificados apresenta-se como uma potencialidade para a obtenção 
de sucesso. Simon Parker [44] defendeu que a escala urbana concentra uma enorme massa 
crítica.  
Nesta medida, o que defendemos é um projecto de turismo criativo, inovador e cooperativo, 
onde os aspectos históricos e culturais fossem explanados em quiosques informativos, 
localizados respectivamente no centro histórico de Oeiras e na Baixa de Lisboa, nas suas 
artérias mais “visitadas”, fundindo as oportunidades que o símbolo medeia. Pretendendo-se 
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assim divulgar para além da sobejamente conhecida história, alguns aspectos peculiares, como 
a gastronomia. Exemplo houve de um doce confeccionado em Oeiras, alusivo ao ilustre e 
denominado por “Palitos do Marquês” que deve ser resgatado e inserido numa rota 
gastronómica que deve ir mais além do que o pequeno território do centro histórico e do 
consequente número de visitantes. Outra ideia a explorar e agarrando o que já tem vindo a ser 
desenvolvido, é difundir a visibilidade do Vinho de Carcavelos e promover a sua nova imagem 
junto de visitor attractions, no sentido de criar condições para que a marca emergente da 
Região Demarcada seja divulgada nacional e internacionalmente. O vinho de Carcavelos 
iniciou uma nova fase de expansão com a criação de uma confraria, a Confraria do Vinho de 
Carcavelos, para comercializá-lo com a marca Conde de Oeiras, com o objectivo de o tornar no 
ex-líbris dos produtos regionais deste lugar. Se por um lado Oeiras tem um passado “sem 
turismo”, por outro tem a “matéria”. Ora as redes constroem-se sobre interesses duais, mas 
certamente distintos. Em Oeiras temos o Palácio, que de acordo com o Plano Estratégico do 
Turismo será modificado numa unidade hoteleira, a Quinta com as suas vinhas demarcadas (e 
históricas) e o vinho e ainda a possibilidade de resgatar um doce cuja origem não é certamente 
da época de vida do Conde de Oeiras, mas que tão bem se enquadra nesta “rota”. Já Lisboa, a 
capital do País, dispensa qualquer enquadramento quanto ao turismo próprio. Mas, recuando 
páginas de história, porque não, aqui aludir às “tornas da sisa do pescado e sáveis de Lisboa” 
que Sebastião José de Carvalho e Melo recebia e imortalizá-las com uma “Açorda de sável à 
Marquês de Pombal”. Seriam ainda concentrados eventos em torno dos marcos cronológicos 
associados a esta figura. Assim e atendendo ao dia do seu nascimento, 13 de Maio, em 
Lisboa, aí se iniciava o período festivo, aproveitando todo o fluxo de turismo religioso que se 
verifica em Portugal pelo motivo da visita ao Santuário de Fátima. Este período, decorreria até 
ao dia 6 de Junho, que no ano de 1759, lhe foi atribuído o título de Conde de Oeiras. Eventos 
esses que se confinam às festas existentes em ambos os municípios, no mês de Junho, quer 
pelo motivo da elevação de Oeiras à categoria de vila, a 7 de Junho, quer em Lisboa por se 
festejar o Santo António, a 13 de Junho. 
 
 
À LAIA DE “TELA FINAL” 
Não se quer terminar sem tecer uma breve reflexão final, apesar de estarmos cientes de que 
este trabalho não constitui mais do que um modesto contributo, a carecer de maior 
aprofundamento, ainda assim crê-se que pode ser parte da resposta ao desafio colocado pelas 
United Nations Conference on Trade and Development  “Each country is different, each market 
is special and each creative product has its specific touch and splendour. Nonetheless, every 
country [or cities, or places] might be able to identify key creative industries that have not yet 
been exploited to their full potential so as to reap developmental benefits. There is no one-
sizefits-all prescription; each country should formulate a feasible strategy to foster its creative 
economy, based on its own strengths, weakness and realities. The time for action is now”. 
(UNCTAD, 2010: xxv). 
Parece-nos que a nossa honestidade nos obriga a confessar que a escolha deste tema/símbolo 
nasceu de uma sensibilidade e de uma paixão por estes lugares,  acrescido pelos laços 
institucionais às edilidades de Lisboa e Oeiras, respectivamente, às quais endossamos um 
agradecimento pela oportunidade do crescimento pessoal. Mas, e mais uma vez alicerçamo-
nos em Bourdieu quando justificou que: «se o sociólogo [ou o arquitecto] consegue produzir um 
pouco que seja de verdade, não é apesar de ter interesse em produzir essa verdade, mas 
porque tem interesse nisso – o que é muito exactamente o inverso do discurso um tanto 
estupidificante sobre a neutralidade». [45] 
"A promessa de desenvolvimento do turismo passou a figurar entre os argumentos que 
justificam a mercantilização do património cultural em muitas cidades (...) muitas vezes recai 
sobre o turismo o título de actividade pura e simplesmente vinculada ao consumo e típica de 
enclaves (...)”. John Urry apud Clarissa Gagliardi "demonstra  que o turismo merece atenção 
não só em si mesmo, mas, sobretudo, enquanto elemento sintomátco das amplas mudanças 
culturais vividas pela sociedade contemporânea." [46] Isto para dizer que defendemos o 
turismo enquanto gérmen daquilo que se pretende um processo em crescendo. 
Uma peça de um imensíssimo puzzle, mas a verdade é que cada peça conta. Porque tal como 
Berger e Luckmann perspicazmente defenderam, há quase meia centena de anos, não 
queremos ser “fantoches”. Eis a clareza das suas palavras, que são por demais reveladoras de 
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uma atitude e de uma conduta pró-activa “De repente, porém, percebemos uma diferença entre 
o teatro das marionetas e o nosso próprio drama. Ao contrário das marionetas, temos a 
possibilidade de interromper os nossos movimentos [traçando novos rumos, se assim o 
desejarmos], olhando para cima e alterando o mecanismo que nos move.” [34] 
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RESUMO 
No contexto actual de turbulência e incerteza, é pedido aos Estados, regiões, cidades, 
sectores, empresas e famílias, que sejam cada vez mais resilientes. É importante compreender 
onde é que o sistema possui Resiliência e como a podemos gerir. Torna-se, assim, 
imprescindível identificar pontos de intervenção que permitam aumentar a capacidade de 
Adaptação e que indiquem a capacidade que o território tem em não entrar em colapso. Este 
trabalho pretende apresentar uma proposta de metodologia de apoio à decisão com Sistemas 
de Informação Geográfica, na construção de territórios resilientes, mais concretamente na Área 
Metropolitana de Lisboa. Tem como questão central a construção de um índice que sintetize os 
principais indicadores de ambiente urbano dentro deste limite administrativo, permitindo 
construir, deste modo, uma metodologia de apoio à tomada de decisão. Dada a natureza deste 
trabalho, um Projecto de tese de Mestrado, a parte prática será adiada para o Curso de 
Doutoramento. 
Palavras-chave: Apoio à Decisão, Área Metropolitana de Lisboa, Resiliência, Sistemas de 
Informação Geográfica, Território. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O presente trabalho de projecto procura demonstrar que os Sistemas de Informação 
Geográfica podem contribuir na construção da Resiliência no território. 
Nesta sequência, pretende-se conceber uma metodologia de apoio à decisão com Sistemas de 
Informação Geográfica, para a Área Metropolitana de Lisboa. O que se procura é construir uma 
proposta inovadora, que contribui para a construção da Resiliência no território. 
Esta proposta pretende-se teórica, sendo a parte prática aplicada numa futura tese de 
doutoramento. 
 
 
ESTADO DA ARTE 
São várias as conceptualizações do território. Depende da disciplina que o estuda ou integra 
nos seus estudos. Por exemplo, a Biologia utiliza este conceito, como modo de definir a área 
onde vive determinado animal, e a Geografia utiliza-o para estudar as relações entre o espaço 
e o poder, desenvolvidas pelos Estados. 
Neste estudo, pretende-se trabalhar o território como híbrido, a partir das relações entre o 
ambiente (natural e construído) e a sociedade. 
A relação entre o território, a natureza e a sociedade é estreita, são conceitos inseparáveis e 
que nos e permitem conhecer a dinâmica do quotidiano da vida das pessoas. 
No presente trabalho, o território surge como um elemento onde se materializa as relações 
entre a sociedade e o ambiente (construído e natural). Quando se atribui um determinado 
território, emerge, imediatamente, elementos de ordem sócio-económica e ambiental, que nos 
ajudam a visualizar as características do mesmo e retirar evidências que permitem abordar os 
limiares da relação sociedade/ambiente, estabelecendo elos casuais [1]. 
Deste modo, é possível identificar os elementos mais frágeis, os mais atingidos pelas 
consequências dos problemas originados a partir dessa relação. 
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Na inseparável relação território, natureza e sociedade, o factor Risco esteve e está, desde 
sempre, presente. 
Se até há muitos séculos atrás os desastres eram essencialmente naturais e analisados de um 
ponto de vista religioso e mágico, cujas essências era atribuídas essencialmente à ira dos 
Deuses, a “mão do Homem” tornou-os provenientes das suas próprias acções. O 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia permite-nos analisá-los do ponto de vista cientifico, 
metodologicamente, de modo a obter as suas verdadeiras causas e consequências, muitas 
delas de origem antrópica. 
Hoje em dia, sendo os Riscos de todas as ordens, é, por vezes, impossível, analisá-los em 
separado, de tão complexos que são. 
Segundo Rebelo [2],são vários os Riscos existentes: 
• Riscos sísmicos, que existem praticamente em toda a terra, embora em áreas perto de 
limites ou bordas de placas, este Risco é mais agudo. 
• Risco de tsunamis, que estão ligados ao Risco sísmico. Tais podem acontecer no caso 
de grandes sismos com epicentro no mar. 
• Riscos de erupções vulcânicas, que são mais restritos na sua distribuição. Em território 
português, só existem nos Açores. 
• Riscos climáticos: Como exemplo os Riscos de queda de neve nas terras baixas, ou 
vagas de calor fora da sua época normal 
• Risco de fogo florestal está ligado ao Risco climático. Em Portugal, o 
desencadeamento do fogo espontâneo é raro, embora possível. O surgimento na sequência de 
trovoadas acontece por vezes, e o seu desencadeamento por acção humana é frequente. 
• Riscos Geomorfológicos: Riscos de ravinamento, que estão relacionados com as 
características do clima mediterrâneo. A escorrência pode ser menos agressiva não deixando 
de ser um Risco de consequências graves no respeitante à perda de solos agrícolas. Em 
vertentes de rochas (materiais rochosos coerentes), com fracturas e fendas mais ou menos 
preenchidas com solos onde existam ou não espécies vegetais, o Risco de desabamento pode 
ser grande, podendo, o perigo, por vezes, ser mesmo iminente.O Risco de deslizamento 
relaciona-se com as características do material rochoso da vertente, que permitirá o 
embebimento de água em grandes quantidades. O Risco de deslizamento e de solifluxão 
andam a par. Grandes deslizamentos e solifluxões foram detectados na área Norte de Lisboa. 
O Risco de avalanche pode desencadear-se nas montanhas onde a neve pode acumular-se 
em grandes quantidades. Este fenómeno é praticamente desconhecido no nosso país, mas 
pode ocorrer em algumas serras do Norte ou na Serra da Estrela. Também o Risco de erosão 
eólica não é particularmente importante no nosso país, mas ela existe sobre as praias do litoral 
ocidental. 
• Riscos Hidrológicos: Grandes rios como o Douro e o Tejo apresentam uma longa 
história de cheias com graves prejuízos em espaços urbanos. 
• Riscos de inundação relacionam-se com os Riscos climáticos, mas implicam a 
consideração de vários elementos naturais, como os declives, a permeabilidade ou 
impermeabilidade do substracto rochoso, dimensão e forma da bacia hidrográfica, 
características do coberto vegetal, etc). Os Riscos de inundação relacionam-se, igualmente, 
com os Riscos de erosão fluvial ou marinha e com Riscos de sedimentação. 
O Risco existe porque existe o Homem. 
Importa evidenciar três conceitos inerentes à relação entre a sociedade e o ambiente (natural e 
construído) e, consequentemente, aos Riscos: Vulnerabilidade, Adaptação e Resiliência. 
Vulnerabilidade “is the pré-event, inherent characteristics or qualities of social systems that 
create the potencial for harm… is a function of the exposure  (who or what is at risk) and 
sensitivity of system (the degree to wich people and places can be harmed” [3]. 
Mitigar é “any action taken to reduce or avoid risk or damage from hazard events[3]. Este 
conceito remete-nos para a acção. 
No contexto das alterações climáticas [4], a Adaptação é um ajustar nos sistemas naturais ou 
humanos, como resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, que moderam danos 
ou exploram oportunidades benéficas, podendo ser distinguidos vários tipos de Adaptação. 
Esta capacidade adaptativa é um elemento central do conceito de Resiliência e refere-se à 
habilidade de um sistema se ajustar às condições internas e às circunstâncias externas [3],. 
Vogel (1998), citando em Cutter [3], distingue entre “coping ability” e “adaptive capacity”, sendo 
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que a primeira se refere à capacidade de mais curto prazo em suportar ou sobreviver, enquanto 
que a segunda é referente à capacidade de Adaptação, existindo uma perspectiva de mais 
longo prazo assente em ajustamentos mais estruturais. 
De modo semelhante à capacidade adaptativa, o uso de técnicas de mitigação e de 
planeamento podem aumentar a Resiliência de um sistema ou sociedade. 
Resiliência é “a measure of the persistence of systems and their ability to absorb change and 
disturbance and still maintain the same relationships between populations or state variables” [3]. 
A Resiliência enquanto conceito em si mesmo refere-se à capacidade de um sistema absorver 
perturbações e reorganizar-se, enquanto está sujeito a forças de mudança, sendo capaz de 
manter o essencial das suas funções, estrutura, identidade e mecanismos. O conceito pode ser 
interpretado de diversas formas complementares ou seja, como a quantidade de perturbação 
que o sistema suporta, mantendo-se no mesmo estado ou condição; como o grau em que o 
sistema é capaz de se auto-organizar (versus a falta de organização ou a organização forçada 
por factores externos); como o grau em que o sistema consegue construir e aumentar a sua 
capacidade de aprendizagem e de Adaptação; ou como a magnitude da perturbação que pode 
ser absorvida, antes que o sistema mude a sua estrutura através da alteração nas variáveis e 
processos que controlam o seu comportamento [3]. 
Esta é uma perspectiva de Resiliência aplicada aos sistemas sócio-ecológicos, que são 
definidos como o conjunto dos ecossistemas e da sociedade humana, com as suas interacções 
e interdependências entre as componentes ecológicas, sociais, económicas, culturais ou 
tecnológicas [5]. A Resiliência pode ser considerada num duplo papel, por um lado enquanto 
conceito em si mesmo, por outro lado enquanto abordagem conceptual (framework) integrativa, 
colaborativa e interdisciplinar, compreendendo múltiplos conceitos e aplicações, que visa 
contribuir em última análise para trajectórias de desenvolvimento mais sustentáveis [6]. 
Gerir a Resiliência tem como objectivo evitar que o sistema sócio-ecológico se mova para 
configurações indesejáveis, o que depende do sistema ser capaz de suportar choques 
externos. Implica compreender onde é que o sistema possui Resiliência e como é que ela pode 
ser ganha ou perdida, pelo que é importante identificar pontos de intervenção que permitam 
aumentar a capacidade de Adaptação. De uma forma mais simplificada, também se pode dizer 
que a Resiliência é a capacidade de ser flexível. Está implícito no conceito o reconhecimento 
de que os sistemas e os seus contextos mudam continuamente, pelo que a Resiliência tem 
subjacente a capacidade de Adaptação, de aprendizagem e de reestruturação continua. Há 
quatro propriedades chave no conceito de Resiliência [3]. 
1) Latitude: o máximo que o sistema pode mudar antes de perder a sua capacidade de 
recuperação; 
2) Resistência: a facilidade ou dificuldade em fazer mudar o sistema; 
3) Precariedade: a proximidade do sistema ao limite 
4) Panarquia: dada a interacção entre várias escalas, a Resiliência do sistema numa dada 
escala focal está dependente da influência das outras escalas acima e abaixo. 
A Resiliência pode ser vista enquanto uma capacidade que pode ser aumentada, no sentido de 
melhorar a Adaptação de um determinado sistema às condições envolventes. 
Está aqui implícita uma ideia de pró-actividade em relação ao ser possível actuar no sentido de 
gerir a Resiliência, sobretudo através da construção de capacidades sociais. O 
desenvolvimento de um país, região ou comunidade é governado por pessoas e instituições, 
que colectivamente determinam ou influenciam o seu destino, face a condições envolvente às 
quais se têm de adaptar. A forma como conseguem ou não fazê-lo pode ser determinante para 
a sua sustentabilidade. 
Dovers e Handmer [10] fazem a distinção entre a Resiliência reactiva e a Resiliência pró-activa 
de um sistema, sendo que na primeira há uma abordagem de expectativa, reacção e 
resistência em relação à perturbação e à mudança, enquanto que na segunda essas são 
inevitabilidades aceites, procurando-se criar um sistema que é capaz de se antecipar e adaptar 
a novas condições. 
A Resiliência de um grupo, comunidade ou organização está dependente das capacidades que 
conseguem desenvolver e que lhes permitem adaptar-se e fazerem face a situações de 
mudança e perturbação, sem grandes danos nem perda de recursos (naturais, sociais, físicos, 
financeiros, organizacionais, etc.). Esta é uma perspectiva de capacitação que de acordo com 
as Nações Unidas [11] significa construir aptidões, relacionamentos e valores que possibilitem 
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às organizações, grupos e indivíduos, melhorarem as suas performances e atingirem os seus 
objectivos de desenvolvimento. 
Noutra perspectiva Carpenter e Brock (2008) [3] salientam a capacidade de um sistema, 
comunidade ou sociedade exposta a perturbações se conseguir adaptar, o que se deve em 
parte ao grau em que o sistema social consegue aumentar a sua capacidade de aprendizagem 
face a perturbações do passado, tirando lições para uma melhor protecção futura. 
A Resiliência depende da capacidade de Adaptação e no que diz respeito às comunidades 
humanas, tal capacidade depende em larga medida da forma como estas conseguem aprender 
colectivamente e convergir em função de objectivos comuns. O que está em causa é sobretudo 
o conceito de aprendizagem social que pode ser definido como a capacidade das sociedades e 
das comunidades em aprenderem colectivamente e em partilharem conhecimentos, objectivos 
e responsabilidades comuns para o seu desenvolvimento futuro (Longworth, 2006) [3]. Refere-
se à forma como os indivíduos, os grupos e as comunidades conseguem aprender uns com os 
outros, de modo a que as suas estratégias e políticas reflictam uma orientação partilhada, 
mesmo que tenham subjacente divergências e objectivos individuais contraditórios. 
Mas a Resiliência não se prende apenas com a resposta a uma crise específica ou com a 
reacção a contrariedades, podendo ser considerada como a capacidade de mudar, antes que a 
necessidade de mudar se torne desesperadamente óbvia. Nesta perspectiva Hamel e 
Valikangas (2003) [3]. sugerem o conceito de Resiliência estratégica que se refere à 
antecipação contínua e à Adaptação face a grandes tendências evolutivas, que podem 
condicionar o futuro de uma organização, sector, região ou comunidade. Este é um conceito 
que se pode considerar como estando na base da aplicação da Resiliência a problemas e 
realidades mais complexas, como sejam o planeamento e a gestão dos processos 
desenvolvimento. 
Como já referi anteriormente, o paradigma actual mostra uma preocupação com os desastres 
ambientais no pós-evento. 
Segundo Cutter [3]., “although there may be recognition of the hazards in many communities, 
risk reduction and vulnerability often are not salient concerns until after the disaster occurs”. 
Ainda segundo a autora, em virtude da Vulnerabilidade e do Risco poderem prejudicar a 
economia e o crescimento, os políticos não pretendem lidar com estas questões. Também a 
população assume outras prioridades que não esta. 
Contudo, e sendo que actualmente urge alterar o paradigma de crescimento económico para o 
desenvolvimento sustentável, olhar apenas para o pilar económico da sociedade, é torná-la 
mais vulnerável, mesmo economicamente. 
As catástrofes são negativas no seu todo. Contudo, são também espaço de oportunidade de 
(re)construção. Fazer de modo igual é obter os mesmos resultados. Tomar decisões sem 
planeamento e apoio, é comprometer directamente o futuro desse território, e indirectamente 
outros territórios que possam, a ele, estar ligados. 
“…with consistent factors and regularly updated metrics, communities will be able to maintain 
report cards that accurately assess the community’s level of disaster resilience. This, in turn, will 
support comparability among communities and provide a context for action to further reduce 
vulnerability” [7]. 
Podem ser várias as razões apontadas, sendo uma delas a questão das prioridades. 
Se é verdade que os decisores políticos são actores fundamentais neste processo, também é 
verdade que os mesmos pretendem satisfazer as necessidades da população. A realidade 
governativa actual é de um modelo botton-top, sendo que as prioridades da população são, 
simultaneamente, as prioridades dos decisores políticos. 
Não há gestão sem tomada de decisões. Deste modo, parece ser fundamental afirmar que é 
obrigação dos decisores políticos “andar de mãos dadas” com a comunidade cientifica, abrindo 
perspectivas, adquirindo ferramentas e conhecimento de modo a governar, tomar decisões e 
planear o território adequadamente. Avaliar de modo sistemático, obter dados fidedignos, 
enquadrados no espaço e no tempo, educar e formar a sociedade para a importância da 
ocupação e uso do solo, para as questões dos Riscos ambientais são factores, muitas das 
vezes colocados nas últimas linhas das prioridades, mas fundamentais para o aumento da 
Resiliência do território e para o desenvolvimento sustentável das sociedades, 
É evidente que os desastres, independentemente da sua natureza, têm repercussões não 
apenas no número de vidas perdidas e na desordem social, mas também a nível económico. 



 
 

1308 
 

As acções e as politicas mais comuns em torno destas questões, evidenciam a preocupação 
nos pós-desastres e não no aumento da Resiliência e da capacidade adaptativa. 
Após o terramoto e tsunami de 27 de Março de 1964 no Alasca, que atingiu os 9.2º na escala 
de Richter e que causou perdas materiais de valor aproximado de 311 milhões de dólares, o 
Governo Federal dos Estados Unidos realizou um relatório onde avaliou a ocupação humana 
em zonas de Risco, o nível de aproximação social aos desastres naturais, a aceitação social e 
tolerância ao Risco e a divulgação de pesquisas às várias estruturas oficiais do Estado, 
nomeadamente governos locais. 
A primeira avaliação as conclusões enfatizou que a Vulnerabilidade e perdas consequentes de 
desastres naturais esteva a aumentar devido à suburbanização, onde cada vez mais pessoas 
vivem em zonas sísmicas e costeiras, à alteração de residência, em que cada vez mais 
pessoas vão viver para zonas que não conhecem os Riscos ambientais e as formas como 
lidam com os mesmos. A segunda avaliação [9] apresentou uma nova filosofia, enfatizando a 
interacção entre os sistemas naturais e humanos, o ambiente construído e o papel dos actores 
sociais na produção de Riscos e desastres (“acts of pleople, no acts of God”, Cutter, 2008[3].). 
Nesta avaliação, “the importance of unsustainable environmental practices in increasing 
societal vulnerability is recognized, especially as it reduces the opportunity for achieving 
disaster-resistant communities” [3]. 
O conceito de construção de territórios resistentes a desastre naturais foi apoiado pelo Governo 
Federal dos Estados Unidos, em 1994, com a criação da Estratégia Nacional de Mitigação, que 
evidencia um esforço na redução de perdas resultantes de desastres naturais, através da 
promoção de parcerias público-privadas e de incentivos a politicas de mitigação. 
Formalizado em 1997, as comunidades eram consideradas resistentes se construíssem 
parcerias com todos os Stakeholders, se identificassem todos os seus Riscos e 
Vulnerabilidades, se os priorizassem e implementassem medidas de redução dos Riscos e se, 
por fim, comunicassem os seus sucessos a outras comunidades [12]. Apesar deste esforço, 
após as eleições de 2000 e com a eleição de uma nova administração na gestão deste 
projecto, o mesmo foi terminado sem ter sido feita uma avaliação que demonstrasse os seus 
resultados [13]. 
Além deste, outros esforços têm sido efectuados na redução do Risco. Tendo inicio em 1990, a 
“International Decade for Natural Disaster Reduction”, favoreceu, em larga escala, a 
consciencialização nesta matéria e a cultura de prevenção. Os mais variados actores sociais, 
como Universidades, Governo (nas suas variadas escalas), ONG’s, entre outros. 
Em 1999 foi adoptado o Mandato de Genebra Sobre Redução de Catástrofes, que evidencia a 
importância da gestão dos Riscos e a redução das catástrofes como assuntos essenciais nas 
politicas governamentais, de modo a que o desenvolvimento seja sustentável. 
Os esforços internacionais mais recentes são os do Hyogo World Conference on Disaster 
Reduction, em 2005, em Kobe, no Japão. Esta Conferência identificou, não só a necessidade 
de serem construídas comunidades resilientes, mas também o modo como se faz: 
1. Integrando a prevenção dos desastres, mitigação e redução da Vulnerabilidade nas 
políticas de desenvolvimento sustentável 
2. Aumentando a capacidade (local) de construir a Resiliência 
3. Incorporando a redução do Risco no design 
4. Preparando situações de emergência: resposta, recuperação e programas de 
reconstrução de comunidades afectadas [14]. 
A proposta de metodologia consiste em indicadores de Resiliência a partir de numerosas 
informações disponíveis e julgadas pertinentes à escala comum. Como a Resiliência é 
reforçada ou atenuada por múltiplos factores, onde nem todos são conhecidos, estes 
indicadores compreenderão várias variáveis. 
Deste modo, para ter em conta a diversidade e autonomia dos actores a sua capacidade auto 
organizativa é possível ter um indicador de democracia local. A presença de equipamentos, a 
distância das zonas perigosas que além de útil para a reconstrução de um determinado 
território arrasado por uma catástrofe é também um indicador a ter em conta. 
O grau de aprendizagem é medida pelos indicadores que traduzem o nível de formação de 
uma população dos Riscos que a ameaçam. 
Cutter [3] elaborou o DROP – Disaster Resillience of Place Model, que pretende avaliar a 
Resiliência a desastres ambientais, ao nível local. 
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Este esquema (Figura nº 1) mostra o modelo supra mencionado. Para Cutter, é essencial 
avaliar as condições anteriores ao desastre. Segundo a autora, os sistemas sociais, o ambiente 
natural e construído influenciam a Vulnerabilidade local e Resiliência. No modelo, o grau do 
impacto e a capacidade de recuperação dependem de vários factores exógenos, como as 
características do evento, ou endógenos, como a Resiliência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 1: DROP Model [3]. 
 
É necessário, de modo a entender o modelo e os processos, desenvolver planos de avaliação 
para estimar as condições básicas e os impactos [3]. 
Segundo Cutter, a Resiliência é multifacetada, e inclui dimensões físicas, sociais, institucionais 
e ecológicas. 
Segundo Schneiderbauer and Ehrlich (2006) [3], é muito difícil quantificar a Resiliência em 
termos absolutos. Por isso, ela é normalmente medida em termos evolutivos no tempo ou em 
comparação com outros territórios. 
Segundo Cutter, os indicadores deverão ser válidos, reproduzíveis, disponíveis, simples e 
relevantes. A mais importante é a validade que determina se o indicador é representativo da 
dimensão da Resiliência. 
Várias criticas têm sido feitas aos indicadores quantitativos, incluindo a sua subjectividade na 
selecção das variáveis, problemas na agregação em diferentes escalas e dificuldades na 
validação dos resultados [15]. Contudo, segundo Cutter [3], a utilidade dos indicadores 
quantitativos consiste em reduzir a complexidade, medir o progresso, mapping, e estabelecer 
prioridades faz com que sejam uma importante ferramenta de apoio à decisão. 
As condições de análise da Resiliência são dinâmicas e alteram-se com diferenças nas escalas 
temporais, sociais e espaciais. Isto é, uma sociedade pode ser vista como resiliente a 
fenómenos ambientais numa determinada escala temporal (curto termo, por exemplo) e não ser 
noutra escala temporal. 
Segundo Cutter, são várias as escalas existentes de Resiliência, explanados na figura nº2. 
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Figura nº2: Indicadores de Resiliência, segundo Cutter [3]. 
 
 
OBJECTIVOS DA PESQUISA 
Os objectivos desta pesquisa são: 
• Propor uma metodologia para construção de territórios resilientes, baseada em 
Sistemas de Informação Geográfica. Neste sentido, é essencial conhecer o território. Os 
sistemas de informação geográfica são essenciais para o seu conhecimento. 
• Compreender conceitos fundamentais, interligados com o Risco e a Resiliência. 
• Elencar indicadores de medição de Resiliência na Área Metropolitana de Lisboa 
O trabalho será dividido em quatro partes fundamentais,  
I. Na primeira parte será dada uma overview histórica, que permite perceber fenómenos como 
a urbanização e metropolização e serão definidos conceitos importantes como Resiliência, 
Riscos, Vulnerabilidade, Adaptação e Resiliência. 
II. Na segunda parte serão evidenciados modelos e indicadores de Resiliência, assim como 
políticas públicas de planeamento e construção de territórios resilientes 
III. Numa terceira parte será abordado o processo de tomada de decisão em Sistemas de 
Informação Geográfica 
IV. Na quarta parte será proposto um modelo teórico, de apoio à decisão com Sistemas de 
Informação Geográfica, para a Área Metropolitana de Lisboa. 
Estes quatro capítulos, apesar de diferentes entre si, pretendem-se interligados, de modo a que 
o resultado seja um quadro conceptual integrado. 
 
 
METODOLOGIA DE TRABALHO 
Como suma do mencionado anteriormente, elaborou-se um esquema  
Foram, para já identificadas três áreas chave: Identificar os Riscos, o ambiente natural e 
construído e os factores sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº3: Modelo de partida para Metodologia trabalho 
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A figura nº 3 pretende abordar de um modo sucinto, o modelo de partida para a proposta de 
Metodologia final. Este modelo evidencia a interacção entre os factores sócio-económicos e 
ambientais. Os factores Risco, Sociedade e Ambiente, estão interligados e serão analisados no 
seu conjunto, através de variáveis, que serão input no Sistema de Informação Geográfica. 
Pretende-se analisar vários modelos apresentados pela comunidade cientifica, analisar e 
construir um, que possa ser comparado e analisado. 
Na construção deste modelo, serão imprescindíveis entrevistas a parceiros nesta área, como 
Bombeiros, protecção Civil, Técnicos de Planeamento Regional, Decisores Políticos.  
Dada a natureza deste trabalho, um Projecto de Mestrado, a componente prática será adiada 
para um futuro Curso de Doutoramento. 
Contudo, de modo a testar o modelo, serão analisados e trabalhados dados estatísticos, cuja 
fonte será o Instituto Nacional de Estatística, que serão modelados em Sistemas de Informação 
Geográfica, nomeadamente o ArcGis. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Sendo um assunto de vital importância e actual, onde a tendência futura agrava as 
consequências dos desastres, pretende-se criar um modelo, possível e passível de Adaptação 
não só à realidade da Área Metropolitana de Lisboa, como também a outras zonas de Portugal 
e do Mundo. 
A relevância, além de social e ambiental, é essencialmente económica, como se pode verificar 
anteriormente. 
Além de relevante nas mais variadas áreas cientificas, como o Planeamento Regional, a 
Geografia, a Sociologia, pretende-se criar uma metodologia de trabalho útil e importante para 
os decisores políticos. 
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RESUMO 
A maioria das cidades confronta-se actualmente com um conjunto sério de problemas quer 
ambientais, quer sociais, relacionados com o estilo de vida e com os padrões de consumo, 
cujas consequências para a saúde e qualidade de vida dos cidadãos se apresenta como muito 
preocupante. O crescimento populacional das cidades médias, a intensificação dos processos 
de urbanização, a dispersão urbana, a degradação dos centros históricos, o desordenamento 
do território, a degradação ambiental, os focos de pobreza e o aumento da criminalidade, são 
apenas alguns dos problemas que as cidades de hoje enfrentam. 
Neste contexto, discute-se a procura de soluções que visem melhorar a qualidade de vida da 
população local assim como o definir de estratégias que pretendam elevar a posição 
competitiva do Município da Figueira da Foz no contexto regional e nacional, tendo em conta a 
possibilidade de inter-relação com outros projectos já desenvolvidos ou a desenvolver. 
O desafio de desenvolver um projecto que visa a implementação de uma lógica de cidade 
sustentável num território coeso deve assentar em três pilares fundamentais: a “Garantia das 
Necessidades dos Cidadãos”, o “Espaço Público” e as “Actividades Económicas”. Estas peças 
fulcrais vão ser os alicerces do quarto pilar que é indubitavelmente o centro de todo o 
equacionar de um território sustentável - o cidadão da Figueira da Foz. 
Palavras-chave: Cidade sustentável, Competitividade, Qualidade de vida, Território coeso. 
 
INTRODUÇÃO 
As cidades de hoje enfrentam um conjunto de desafios com vista à resolução de muitos dos 
problemas ambientais, sociais e económicos por elas criados. Neste paper faz-se a discussão 
em torno das questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável, especialmente em 
meio urbano e lançam-se as bases daquilo que deverá ser o projecto estratégico de 
planeamento e ordenamento do território para o Município da Figueira da Foz. 
Assente numa forte componente de democracia participativa, pretende-se apresentar as 
componentes e temáticas nucleares que serão valorizadas neste longo processo de debate e 
reflexão em torno das linhas de desenvolvimento futuro para este território. 
Neste sentido, a procura de soluções que visam melhorar a qualidade de vida da população 
local assim como o definir de estratégias que pretendam elevar a posição competitiva deste 
território no contexto regional e nacional reveste-se de grande importância no decorrer deste 
processo, tendo em conta a possibilidade de inter-relação com outros projectos já 
desenvolvidos ou a desenvolver. 
Caracterizado por uma estrutura física com particularidades muito específicas, bem como por 
algumas dificuldades em termos socio-económicos (laborais e sociais), o Município da Figueira 
da Foz assume-se como um dos sectores do território nacional onde a aplicação do conceito de 
“cidade sustentável” se torna mais interessante, perspectivando-se, em simultâneo, um novo 
paradigma de desenvolvimento territorial assente nos princípios de sustentabilidade, coesão, 
cooperação e transparência. 
Deve ainda ser salientado que pela primeira vez será desenvolvido no Município da Figueira da 
Foz um processo baseado na democracia participada, onde o cidadão assume um papel fulcral 
na definição das prioridades de intervenção e em que os processos são debatidos e tratados 
com total transparência. 
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2. DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 
O “desenvolvimento sustentável” constitui uma prioridade do século XXI e implica que os 
cidadãos adquiram conhecimentos que contribuam para melhorar as suas percepções em 
relação aos problemas ambientais, sociais e económicos, modifiquem as suas atitudes face ao 
ambiente e demonstrem empenhamento em práticas de cidadania activa, a diferentes níveis do 
local ao global, para um mundo mais igualitário e sustentável [1]. 
Simultaneamente ao debate em torno das questões do desenvolvimento sustentável, emergiu 
ao longo dos últimos anos uma produção significativa sobre a sua aplicabilidade ao meio 
urbano. Efectivamente tem aumentado os estudos dedicados ao desenvolvimento urbano, fruto 
do próprio “sucesso” do conceito de desenvolvimento sustentável e de uma natural tentativa de 
aplicação conceptual, sobretudo na sua vertente ambiental, à escala urbana ou regional [2]. 
Efectivamente é nas cidades que a dimensão social, económica e ambiental do 
desenvolvimento sustentável convergem mais intensamente [3]. 
Como consequência dos crescentes problemas, ambientais, económicos e sociais de muitas 
cidades, deu-se a necessidade de criar métodos para o acompanhamento e gestão do 
crescimento urbano, de tal forma que se possa promover os conceitos de desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida urbana. 
É no ano de 1994, na Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis em Aalborg que 
ocorre o lançamento da Campanha “Cidades Sustentáveis” com a criação da Carta das 
Cidades Europeias para a Sustentabilidade. Neste documento, as autoridades locais 
signatárias comprometem-se a alcançar a justiça social, economias sustentáveis e 
sustentabilidade ambiental. Propõem-se a integrar os princípios da sustentabilidade em todas 
as políticas a pôr em prática e propõem-se a estabelecer políticas de ordenamento do território 
que integrem uma avaliação estratégica dos efeitos de todas as iniciativas ambientais.  
O desenvolvimento sustentável nas cidades assume uma importância crescente na medida em 
que estes espaços são encarados como motores de desenvolvimento económico, mas também 
como espaços que causam inúmeros problemas ambientais, pelo que se impõe a integração 
destas dinâmicas nas políticas e instrumentos de planeamento territorial. 
O desafio do desenvolvimento urbano sustentável é procurar solucionar tanto os problemas 
que as cidades conhecem como os por elas causados, reconhecendo que as próprias cidades 
encontram muitas soluções potenciais. A fim de assegurarem uma boa qualidade de vida e a 
sustentabilidade ambiental, as cidades têm de oferecer às pessoas a opção de viverem de uma 
forma sustentável. O conceito de acesso aos padrões de vida sustentáveis estabelece uma 
ligação entre sustentabilidade ambiental, qualidade de vida e êxito futuro das cidades. 
Ao mesmo tempo em que as cidades reúnem e potencializam energia física, intelectual e 
criativa, que abrigam grande concentração de famílias e que facilitam o trabalho e o 
desenvolvimento cultural, são ao mesmo tempo prejudiciais ao meio ambiente [4]. 
O conceito de cidade sustentável reconhece que a cidade precisa atender aos objectivos 
sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objectivos económicos e físicos. É um 
organismo dinâmico tão complexo quanto à própria sociedade e suficientemente ágil para 
reagir rapidamente às suas mudanças [4]. Segundo o mesmo autor, a cidade sustentável tem 
várias facetas. Deve ser justa, bela, criativa pela visão aberta e exposta à experimentação, 
ecológica, de leitura fácil, diversificada, compacta e policêntrica. Ao mesmo tempo deve criar 
uma estrutura flexível para uma comunidade expressiva e forte, num ambiente sustentável. 
Uma cidade sustentável está organizada de modo a que todos os seus habitantes possam 
satisfazer as necessidades básicas e aumentar o seu bem-estar sem danificar o mundo natural 
ou pôr em risco as condições de vida de outros, agora e no futuro [5]. 
No ano de 2007 é lançada a Carta de Leipzig, apoiada na Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável da UE, na qual os ministros dos estados membros, responsáveis pelo 
desenvolvimento urbano, reconhecem todas as cidades europeias, como possuindo qualidades 
culturais e arquitectónicas, fortes forças de inclusão social e excelentes possibilidades de 
desenvolvimento económico, ao mesmo tempo que enfrentam problemas como exclusão 
social, problemas demográficos, iniquidade social, falta de alojamento adequado a preços 
acessíveis e problemas ambientais. Neste sentido, a Carta de Leipzig recomenda: um Melhor 
uso de abordagens políticas de desenvolvimento urbano integrado; criar e assegurar espaços 
públicos de alta qualidade; modernizar a rede de infraestruturas e melhorar a eficiência 
energética; inovação proactiva e políticas educacionais; prestar especial atenção a bairros 
degradados no contexto da cidade como um todo: seguir estratégias de melhoria do ambiente 
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físico; fortalecer a economia local e a politica de mercado laboral local; educação proactiva e 
políticas de capacitação para crianças e jovens; promoção de transportes eficientes e 
economicamente acessíveis. 
Hoje são várias as ferramentas, campanhas e programas criados para apoiar as autoridades 
locais no caminho para o desenvolvimento sustentável. Para além do apoio normativo, a União 
Europeia tem lançado, ao longo do tempo, vários programas de apoio financeiro, 
nomeadamente o Life, Interreg, Urban I e II, Jessica, entre outros. Para além destes 
instrumentos, a Agenda 21 Local tem sido muito utilizada pelos municípios europeus em prol de 
um desenvolvimento local sustentável. A Agenda 21 Local representa um instrumento assente 
numa forte governação local participada, que contribui para a definição dos problemas que 
afectam os territórios e identificação das forças, recursos e visões a longo prazo no sentido da 
sustentabilidade local. 
Em Portugal, o paradigma da sustentabilidade foi reforçado com a publicação da Lei de Bases 
do Ordenamento do Território e Urbanismo (Lei 48/98, de 11/8) que vem ao encontro da 
abordagem sistémica que urge implementar, ao fazer obedecer a política de ordenamento, ao 
princípio da sustentabilidade e da solidariedade intergeracional [6]. A actual legislação nacional 
no domínio do ordenamento do território integra algumas perspectivas de sustentabilidade, 
nomeadamente ao obrigar à identificação dos recursos e valores naturais, agrícolas e florestais 
nos planos territoriais e ao prever a definição de estruturas ecológicas municipais. Importa 
neste contexto destacar também a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2005-
2015), em que uma das suas linhas de orientação consiste na criação de “uma dinâmica 
urbana que seja menos destrutiva do ambiente e mais solidária; que coloque em vigor os 
princípios da Agenda 21 Local e que integre a dimensão da reabilitação urbana em pelo menos 
80% dos Municípios; e pela melhoria substancial da qualidade do ar nas grandes cidades, 
salvaguardando a saúde pública”. 
 
3. Instrumentos Orientadores de Intervenção Municipal no Processo de 
Desenvolvimento Local 
As profundas alterações urbanas, demográficas e socioeconómicas ocorridas nas últimas 
décadas têm vindo a colocar em evidência a dificuldade que o planeamento tradicional e rígido 
tem em responder aos desafios territoriais contemporâneos. 
Num contexto de competitividade territorial cada vez mais alargada, os planos meramente 
reguladores do uso do solo revelam-se a cada dia mais ineficazes, pelo simples facto de não 
comportarem objectivos de promoção económica, coesão social e desenvolvimento urbano 
sustentado. A realidade é que a generalidade dos municípios portugueses (nos quais se inclui 
o da Figueira da Foz) não dispõe de instrumentos orientadores do seu desenvolvimento a 
médio ou longo prazo. 
O Plano Director Municipal, embora apresentando uma visão a 10 anos, é, no essencial, um 
instrumento específico e regulador do ordenamento do território, constatando-se, no entanto, 
que a grande maioria não integra qualquer enquadramento prospectivo ou reflexões 
estratégicas. Assim, e face às aceleradas mudanças sociais e económicas observadas num 
quadro de relativa ineficácia dos instrumentos de planeamento tradicionais, a aplicação das 
metodologias de planeamento estratégico às políticas de desenvolvimento territorial tem sido 
apontada como uma solução pragmática e funcional aos contínuos desafios com que as 
comunidades territoriais se deparam, especialmente em meio urbano. 
Deste modo, e enquanto o planeamento tradicional se ocupa especialmente da regulação de 
elementos físicos no território (referenciação espacial dos usos e das actividades, definição das 
áreas de protecção, entre outros), o planeamento estratégico procura definir um projecto de 
desenvolvimento sustentado para o território, assim como fortalecer a sua posição competitiva 
e a qualidade de vida dos seus residentes. 
Este é o exemplo agora apresentado para o Município da Figueira da Foz, baseado não só na 
filosofia das cidades sustentáveis, mas essencialmente no desenvolvimento de um projecto 
estratégico, onde vai associar-se à elaboração de uma Agenda 21 Local e de um Plano 
Estratégico, anterior à própria revisão do PDM. 
A proposta de adopção de políticas urbanas integradas, que combinem a melhoria da estrutura 
biofísica do território urbano, com acções de natureza imaterial dirigida à dinamização dos 
mercados de trabalho e à capitação de grupos sociais específicos, assume-se, no caso da 
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Figueira da Foz, como um dos mais aliciantes desafios no âmbito do desenvolvimento local 
sustentável, isto num sector de grande complexidade em termos das condicionantes físicas do 
território. 
A simples observação das diferentes nuances de planos estratégicos de município e/ou cidade 
que se observam tanto no espaço europeu como em Portugal deixam perceber o potencial e a 
importância que a “Agenda 21 Local” pode apresentar, mesmo com todas as ambiguidades e 
debilidades encontradas em projectos desenvolvidos noutros territórios. 
Em Portugal as preocupações com a sustentabilidade ganharam força com a elaboração do 
“Plano Nacional do Ambiente” em 1994-1995 e com a “Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável” em 2004, documentos onde foi enfatizada a importância de cada comunidade 
local em elaborar a sua própria agenda de acção para o desenvolvimento sustentável, a 
“Agenda 21 Local”. Esta funciona, assim, como um processo de planeamento estratégico em 
que as autoridades locais trabalham em parceria com todos os actores com o objectivo da 
realização de um “Plano de Acção”, bem como da sua implementação. 
Assim, num contexto de competitividade territorial alargada, assume-se que os diferentes 
PMOT´s de um Município como o da Figueira da Foz devem passar a valorizar as abordagens 
de planeamento estratégico e integrado numa lógica de “pensar e construir cidade”, sendo que 
este processo de planeamento deve culminar com a publicação do Plano Director Municipal de 
2ª geração. 
 
4. “FIGUEIRA DA FOZ: UMA CIDADE SUSTENTÁVEL, UM TERRITÓRIO 
COESO”. FILOSOFIA DE UM PROJECTO INTEGRADO DE PLANEAMENTO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
A criação de um espaço urbano onde o cidadão seja o centro das atenções, não só no âmbito 
da sua qualidade de vida, mas também da sua própria realização profissional, é uma ambição 
que se encontra equacionada neste momento para o Município da Figueira da Foz. 
Caracterizado por uma estrutura física com particularidades muito específicas, bem como por 
dificuldades em termos socio-económicos (sociais e laborais), o Município da Figueira da Foz 
assume-se como um dos sectores do território nacional onde a aplicação do conceito de 
“cidade sustentável” se torna mais interessante, perspectivando-se, em simultâneo, um novo 
paradigma sobre gestão autárquica não dependente das omnipresentes questões imobiliárias, 
que têm atrofiado o desenvolvimento urbano de qualidade. 
O desígnio de uma Figueira da Foz sustentável, ao ser desenvolvido num sistema aberto, deve 
ser entendido mais do que uma limitação, ou seja, encerrando em si o fundamento do 
desenvolvimento como compromisso entre o crescimento económico e a preservação do meio 
ambiente. 
Deste modo, ao assegurar a informação e a participação dos cidadãos envolvidos nas 
estratégias partilhadas de desenvolvimento, pretende-se ultrapassar o velho problema das 
questões da política partidária. A política neste projecto será assim a do desenvolvimento do 
território municipal, qualquer que seja a equipa que governe no futuro os desígnios da Câmara 
Municipal. 
O projecto “Figueira da Foz. Cidade Sustentável, Território Coeso”, poderia ser efectivado num 
contexto habitual dos pressupostos e de lugares comuns sobre a Figueira da Foz ou mesmo 
sobre o que são propostas estandardizadas de desenvolvimento sustentável. Optou-se, pelo 
contrário, por realizar um longo e participativo processo de definição do que deverá ser o 
Município nas próximas décadas, assente numa filosofia de “Cidade Sustentável” e 
apresentando como alavanca de desenvolvimento uma Agenda 21 Local e um Plano 
Estratégico que procurem definir as linhas orientadoras no sentido do ordenamento e 
desenvolvimento do Município. Estes instrumentos procurarão fazer o diagnóstico da situação 
actual do Município e promover a discussão em torno das grandes opções estratégicas para 
este território. 
Como instrumentos de orientação futura para o Município, pretende-se que as opções 
estratégicas de desenvolvimento territorial sirvam de base metodológica para a elaboração de 
um Plano Director Municipal de 2ª geração (Figura 1). Este deverá assim ser equacionado com 
base numa estratégia de desenvolvimento sustentável que procure integrar as diversas 
políticas municipais, e que procure responder às reais necessidades dos cidadãos ao nível da 
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habitação, educação, desporto, ambiente, cultura, dinâmica social, económica, com vista à 
melhoria da sua qualidade de vida, objectivo máximo de um projecto com estas características. 
A estes factos deve ser tida em consideração a complexidade em termos naturais que o 
território municipal da Figueira da Foz apresenta, o ponto de partida do projecto de construção 
de cidade deve passar pela interligação dos diferentes planos e condicionantes, quer de índole 
municipal, quer de índole regional e nacional ou mesmo de carácter europeu. 
É neste quadro de análise que deve ser equacionada a lógica de um ordenamento integrado e 
de complementaridade entre planos. Se, por um lado, a Rede Natura, o Plano Regional de 
Ordenamento do Território (PROT), o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), a Rede 
Ecológica Nacional (REN) e a Reserva Agrícola Nacional (RAN) são alguns dos instrumentos 
de planeamento que, publicados (em publicação ou em revisão), têm forçosamente de ser 
plasmados nos PMOT´s da Figueira da Foz, por outro lado, as características naturais muito 
específicas do território municipal levam à necessidade de equacionar planos a escalas de 
maior pormenor. Neste caso particular é bom exemplo a necessidade de desenvolver os 
Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT´s) das Lagoas interdunares das Braças 
e da Vela (INAG) e o Plano de Ordenamento do Estuário do Mondego (ARHC), ou mesmo 
diferentes planos de pormenor associados à necessidade imperiosa das requalificações do 
Monumento Natural do Cabo Mondego, da Serra da Boa Viagem ou mesmo do Monte (e Mata) 
do Ferrestrelo. 
 

 
Figura 1 – Estrutura do Projecto Estratégico para o Município da Figueira da Foz. 

 
Para o projecto proposto, exige-se uma forte dimensão de “governança territorial”, razão pela 
qual a proposta de desenvolvimento deste projecto passa pela crescente participação dos 
cidadãos da Figueira da Foz, numa lógica de uma “democracia participativa” e partilha de poder 
no Município. 
Contudo, deve ser colocado um pressuposto, que se prende com o objectivo final deste 
projecto. É inquestionável, até pela legislação em vigor, que o PDM se apresenta como o pilar 
básico na gestão territorial, oferecendo uma dimensão estratégica e uma capacidade efectiva 
de expressão e integração das políticas sectoriais (locais, regionais e mesmo nacionais), 
embora muitas vezes apenas com impacte territorial. No entanto, embora se assuma como um 
instrumento específico e regulador do ordenamento do território, este não integra os 
enquadramentos prospectivos ou reflexões estratégicas, o que justifica a apresentação de um 
projecto estratégico complementar como aquele que agora é proposto. 
 
4.1. Uma Nova Filosofia de Pensar e Construir Cidade. O caso da Figueira da 
Foz 
As cidades enfrentam constantes desafios e apresentam um papel decisivo na construção da 
competitividade e sustentabilidade das suas economias. Deste modo, a competitividade e a 
sustentabilidade passam a apresentar-se como duas dimensões nucleares da estruturação das 
cidades.  
No caso do Município da Figueira da Foz, ao longo das décadas, muitos dos projectos têm sido 
desenvolvidos de modo algo desarticulado, sem que nunca se tenha observado um projecto 
estruturado em termos de planeamento e ordenamento do território, numa lógica de 
desenvolvimento sustentado de todo o Município. Projectos como a “Estrutura Ecológica 
Urbana” e trabalhos relacionados com a área da Educação, do Desporto e do Social ou mesmo 
a integração na discussão de temáticas como as cidades saudáveis ou a mobilidade têm vindo 
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a ser assumidos inúmeras vezes de forma isolada, pelo que, ao serem equacionados através 
desta nova filosofia de actuação, integrada e planeada, passam cada um deles a ser entendido 
como mais uma peça-chave de um processo de ordenamento e planeamento do território. 
Deste modo, e tendo em consideração os pressupostos de base fundamentais enunciados na 
“filosofia” de construção de um território sustentável, foi assumido que deveriam vir a ser 
analisados os três pilares fundamentais no desenvolvimento deste projecto: a “garantia das 
necessidades dos cidadãos”, o “espaço público” e as “actividades económicas” (Figura 2). 
Estas peças fulcrais vão ser os alicerces do quarto pilar, que é indubitavelmente o centro de 
todo o projecto, ou seja, o cidadão da Figueira da Foz, nas respostas em termos de “realização 
profissional”, “qualidade de Vida” e de “cidadania”. 
 

 
Figura 2 – Figueira da Foz: Cidade Sustentável, Território Coeso. Sistematização do Projecto 

Estratégico. 
 
Parece ser inquestionável que todos estes pilares se encontram relacionados entre si pelo 
factor associado à mobilidade, aqui entendida tanto em sentido restrito, como em sentido lato, 
algo que no caso do território da Figueira da Foz deve merecer, por várias razões, um profundo 
debate. 
Uma análise menos atenta do esquema proposto pode levar a retirar algumas conclusões 
menos consentâneas sobre as relações integradas tão desejadas e enunciadas que se 
pretendem atingir com este projecto. Não pode assim deixar de ser relembrado o facto de 
muitos destes projectos e vectores se encontrarem perfeitamente interligados, aliás, como se 
pode facilmente depreender das relações intrínsecas da “cidade saudável” e do “projecto 
educativo local”, os quais se encontram associados de modo inquestionável aos espaços 
verdes, à área social, à segurança e ao desporto, entre outros. 
Aliás, este deve ser entendido como um projecto em aberto, sempre possível de registar 
alterações ao longo do seu processo de desenvolvimento, pelo que num momento final o 
esquema proposto pode vir a apresentar-se algo retocado, mas sempre no sentido de tornar a 
“Figueira da Foz: uma cidade sustentável, um território coeso”. A própria confusão por vezes 
observada entre sustentabilidade e ambiente, que muitas vezes põe em causa o 
desenvolvimento de projectos desta índole, leva a que, na presente proposta se tenha 
considerado como figura central o cidadão e as suas necessidades na procura da qualidade de 
vida. 
1) Cidadão da Figueira da Foz – O Pilar do Projecto 
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O grande desafio da actualidade em termos territoriais consiste na construção de comunidades 
urbanas onde os cidadãos vivam e realizem as suas actividades profissionais com qualidade de 
vida. A questão da governança urbana passa também pela participação cívica enquanto meio 
de fazer sentir aos cidadãos que são elementos activos e influentes na cidade. Por este motivo, 
reveste-se de especial importância uma aposta nas abordagens inovadoras e proactivas 
baseadas no envolvimento activo e participativo dos cidadãos no processo de desenvolvimento 
urbano sustentável. 
Parece ser inquestionável o facto de, no presente, um território sustentável não passar apenas 
pelas questões de índole ambiental (sempre fundamentais), mas também por todos os factores 
intervenientes na qualificação de um território, como são os casos dos factores sociais, 
económicos, culturais. Efectivamente, uma cidade ou um território não pode ser pensado como 
um “espaço museu” onde as populações não encontrem as respostas para a sua própria 
qualidade de vida. 
Dada a importância que o cidadão detém na temática das cidades sustentáveis, a questão da 
realização profissional, quando colocada segundo esta nova visão de cidade, não deve nunca 
ser descurada, na medida que vai de encontro aos princípios de qualidade de vida e de bem-
estar, onde o emprego representa um factor preponderante para uma cidade de futuro e onde a 
falta de emprego ou as baixas remunerações impedem que estes cidadãos atinjam um patamar 
aceitável de bem-estar, com os consequentes problemas sociais associados. 
2) Garantia das Necessidades dos Cidadãos 
No domínio da sustentabilidade social, as políticas urbanas devem bater-se por uma equidade 
social, em prol de sociedades mais justas que ofereçam as condições necessárias ao bem-
estar dos cidadãos, garantindo e dando resposta às suas reais necessidades, em particular no 
acesso a todos os serviços básicos. Esta constitui a chave da integração e do bem-estar dos 
cidadãos num futuro que se pretende socialmente sustentável. 
Nas cidades de hoje as pessoas têm um papel reforçado nos seus processos e actividades, 
razão pela qual, no sentido de valorizar os indivíduos como elementos essenciais no processo 
de desenvolvimento territorial, as cidades devem ter a capacidade de gerir os seus recursos 
humanos, apostando no capital intelectual e na educação, sendo esta importante para a 
criação de cidades inteligentes e competitivas. 
Assim, no quadro de desenvolvimento do projecto proposto e na sequência da homologação da 
“Carta Educativa do Município da Figueira da Foz”, o processo de criação de um “Projecto 
Educativo Local” deve ser equacionado não só numa perspectiva associada à própria 
educação, mas também numa lógica de associação relativamente às áreas do social, do 
emprego, do desporto, da saúde, entre outras. 
Relativamente à segurança e protecção dos cidadãos, a elaboração de estudos que incidam 
directamente sobre a temática da (in) segurança e, em particular, sobre o estudo do fenómeno 
criminal, que em espaço urbano apresenta, por norma, padrões definidos espacialmente, 
afigura-se como uma clara mais-valia. Neste contexto, não deve ser descurado o “Plano 
Municipal de Emergência de Protecção Civil da Figueira da Foz” (PMEPC), assim como a 
implementação interna do SiGER, projecto que deve ser entendido numa lógica mais ampla de 
toda a problemática de segurança e protecção e que em termos do presente vector acaba por 
introduzir esta temática ao nível da segurança e da vulnerabilidade dos cidadãos relativamente 
aos riscos naturais e tecnológicos. 
A componente social assume uma importância fulcral que deverá ser valorizada neste projecto. 
Efectivamente, as cidades distinguem-se cada vez mais pela diversidade urbana e integração 
social dos diferentes grupos populacionais que as habitam, pelo que muitas das preocupações 
em torno da Figueira da Foz passam pelas diferenças existentes entre os mundos urbano e 
rural, destacando-se também a problemática associada aos núcleos piscatórios do território. 
De certo modo, todas as temáticas do projecto se cruzam e relacionam com este vector, aliás, 
como se depreende facilmente pela abrangência encontrada em torno da “Carta Social do 
Município da Figueira da Foz”, a qual se apresenta como um dos projectos estratégicos de 
maior impacto para o desenvolvimento deste projecto. 
De igual modo, a temática da saúde deverá ser valorizada neste projecto, na medida em que 
este vector de análise representa um dos direitos e garantias que assistem os cidadãos, 
destacando-se que uma cidade saudável tem como princípios gerais a promoção da saúde e 
do bem-estar físico, mental, social e ambiental, no sentido de uma melhoria da qualidade de 
vida e do bem-estar dos seus cidadãos. Neste sentido, o caminho deve passar pela 
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identificação das características do ambiente local que contribuem para as variações na 
morbilidade, na mortalidade e nos níveis de saúde em geral, sendo fundamentais como base 
de preparação de políticas específicas que visem uma melhoria da saúde e da qualidade de 
vida. Aliás, num quadro como o apresentado, sai realçado pela Autarquia a adesão à “Rede 
Portuguesa de Cidades Saudáveis”, a qual pretende, em termos práticos, apoiar e promover a 
definição de estratégias locais susceptíveis de favorecer a obtenção de ganhos em saúde. 
3) Espaço Público 
Num projecto com estas características, o conceito de espaço público, em particular o espaço 
público urbano, deve ser entendido não só do ponto de vista meramente físico, mas acima de 
tudo na sua dimensão socio-espacial, representando um importante factor na identidade da 
cidade, contribuindo para a sua estruturação e para a revitalização da vida cívica. 
O aumento da pressão antrópica sobre o meio urbano acarreta indubitavelmente problemas 
ambientais. A questão do ambiente, a par da eficiência energética, apresentam-se assim como 
eixos fundamentais para a melhoria da qualidade de vida em meio urbano. 
Deve por isso ser referido que alguns dos problemas ambientais que assolam as cidades 
prendem-se, por exemplo, com a componente climática, com a qualidade do ar e com o ruído.  
Neste sentido, a elaboração de um projecto relativo à questão ambiental deve ter por base a 
integração de várias peças do puzzle, que deverá ganhar forma através do desenvolvimento de 
um “Atlas Ambiental Urbano”. Este projecto deverá contribuir para uma maior 
consciencialização sobre as alterações climáticas, avaliando as transformações físicas que têm 
ocorrido em meio urbano, como resultado do processo de urbanização, assim como, uma 
constante actualização e disponibilização do conhecimento científico sobre as alterações 
climáticas e os seus impactes. A título de exemplo, depois de analisadas as diferentes variáveis 
à escala local, deverá ser produzida cartografia temática aplicada ao ordenamento urbano 
sustentável. Também, o estudo da questão da qualidade do ar e do ruído deverá 
obrigatoriamente acompanhar os instrumentos de gestão territorial e de aplicação ao nível dos 
diferentes Planos Municipais de Ordenamento do Território. 
Relativamente à ocupação do solo, e tendo em linha de conta o aumento significativo das 
áreas artificializadas em meio urbano, decorrente de um intenso processo de urbanização que 
se observou nas últimas décadas na Figueira da Foz, a realização de estudos versando a 
temática da ocupação do solo apresenta-se como da mais elementar importância. Neste 
contexto, a já realizada “Carta da Estrutura Ecológica Urbana” ou a “Carta dos Espaços 
Verdes” (esta já em elaboração), desempenham um importante papel, visto que estes espaços, 
para além da sua importância social e paisagística, devem ser entendidos como importantes 
ferramentas de mitigação da degradação ambiental. Nesse sentido, e tendo em consideração a 
lógica do continuum verde, devem ser planeados corredores verdes em determinados sectores 
do município (urbanos ou rurais), de forma a criar uma articulação do território, sendo os casos 
dos vales das várzeas de Tavarede e Buarcos bons exemplos a seguir. A definição de 
corredores verdes deverá ser encarada como uma tentativa de ordenamento do território 
municipal, mantendo a diversidade biológica, o equilíbrio da paisagem e a protecção dos 
recursos hídricos e proporcionando, simultaneamente, melhorias significativas na qualidade de 
vida e na integração ambiental de espaços humanizados e naturais. 
Nesse mesmo caminho de qualificação do território devem ser mencionados os “Projectos de 
Regeneração Urbana” que têm vindo a ser desenvolvidos pela autarquia e que deverão vir a 
ser integrados não só nas perspectivas de análise do Plano Director Municipal, mas também 
nas linhas estratégicas de desenvolvimento do Município. 
Fruto da evolução dos padrões de vida das sociedades modernas, em particular das que 
habitam o espaço urbano, a fruição do espaço público em termos de lazer e desporto tem vindo 
a ganhar uma importância crescente. Neste sentido, e numa lógica de cidade sustentável, a 
prossecução de vários instrumentos de gestão territorial relacionados com actividades de 
fruição e de práticas desportivas assume-se como fundamental para um melhor ordenamento 
do território, destacando-se neste âmbito o importante contributo dado pelo “Atlas Desportivo”, 
assim como pelo próprio “Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Desportos Aventura e 
Náuticos” (PEDDAN) nele integrado, que representam, em termos de articulação, a 
optimização das relações entre a prática desportiva, o turismo e a implementação (ou 
aproveitamento) de espaços de lazer. 
4) Actividades Económicas 



 
 

1344 
 

As actividades económicas constituem um excelente indicador para avaliar a dinâmica das 
cidades. Num contexto de crescente competitividade territorial, o perfil de especialização e os 
padrões de localização das empresas reflectem as oportunidades que as cidades oferecem às 
pessoas e às organizações que aí desenvolvem as suas actividades. 
Na actualidade, as cidades apostam no exercício de actividades ligadas à produção e ao uso 
do conhecimento, passando a apostar numa imagem de diferenciação, promovendo o produto 
cidade e procurando atrair actividades orientadas para a oferta de bens e serviços 
personalizados. 
As cidades com uma economia assente nos serviços têm, com frequência, condições mais 
favoráveis para competir na nova “Economia do Conhecimento”, desde que tenham as bases 
de conhecimento necessárias. 
Os recentes conceitos de cidade do conhecimento, que devem vir a ser uma pedra base para o 
repensar das actividades económicas no Município da Figueira da Foz, apontam caminhos no 
sentido de combinar as capacidades de atracção e de fixação de trabalhadores do 
conhecimento e de outros grupos populacionais ligados ao conhecimento e à criatividade, 
conduzindo à formação de clusters de actividades produtoras de bens e/ou serviços inovadores 
e competitivos. 
Neste contexto, um dos maiores responsáveis pelo crescimento económico das cidades é a 
inovação, sendo que esta depende da criação de conhecimento e, muitas vezes, da sua 
disseminação. Nesta perspectiva, a inovação é essencial ao crescimento e ao 
desenvolvimento, permitindo uma nova dinamização sócio-económica, através da 
produtividade, do emprego e da criação de novas actividades. 
Assim, a Figueira da Foz será tanto mais competitiva quanto mais for capaz de atrair e fixar 
actividades competitivas, assentando este dinamismo em factores de inovação susceptíveis de 
produzir elevados níveis de rendimento e de qualidade de vida para os seus habitantes. Neste 
sentido, deve ser sempre relembrado que a competitividade das cidades depende em grande 
parte da competitividade das suas actividades. 
 
 
5. Conclusões 
Parece assim ser inquestionável que não é possível continuar a afirmar-se o princípio da 
sustentabilidade dos territórios e das cidades e a praticar quotidianamente o seu contrário. Uma 
cidade sustentável deve ser, portanto, aquela que fornece um ambiente saudável, democrático 
e com possibilidades de trabalho para a sua população, a partir da adequada gestão dos 
factores bióticos, abióticos e antrópicos a ela necessários. 
A já referida “Carta de Leipzig” sobre cidades europeias sustentáveis veio definir as bases de 
uma nova política urbana europeia, focalizada na resolução dos problemas de exclusão social, 
envelhecimento, alterações climáticas e mobilidade. 
Aliás, o conceito de mobilidade representa o verdadeiro motor de desenvolvimento e 
implementação das cidades sustentáveis, na medida em que, ao comportarem-se como um 
organismo dinâmico tão complexo quanto a própria sociedade e suficientemente ágil para 
reagir rapidamente às mudanças, assumem-se como o vector fulcral de toda a filosofia. 
Um projecto com estas características deve, assim, ser definido de acordo com políticas de 
ordenamento territorial que despertem todos os actores envolvidos e, em particular, os seus 
cidadãos, para as questões de uma mobilidade ambientalmente pouco agressiva, designada 
por mobilidade sustentável, que exige soluções inovadoras de mobilidade sem poluição e de 
elevada flexibilidade, atributos cada vez mais importantes para a atractividade urbana. 
Neste contexto, o projecto em desenvolvimento pretende equacionar as questões em torno da 
sustentabilidade do planeamento e da gestão urbana, como uma alavanca que conduza à 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Figueira da Foz, isto em todas as componentes 
envolvidas. 
Assume-se, assim, que o desafio centra-se sobre a construção de um território municipal da 
Figueira da Foz sustentável e coeso deverá ser integralmente de todos: autarcas 
democraticamente eleitos, responsáveis das diferentes instituições e, em especial, cidadãos do 
Município. 
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RESUMO 
 Nas últimas décadas, o aumento da pressão antrópica sobre os meios urbanos tem 
contribuído para que o planeamento e o ordenamento do território, integrando estudos de 
topoclimatologia urbana, desempenhem um papel fundamental na (re) organização das 
cidades e dos espaços urbanizados. Com a monitorização ambiental pretende-se obter um 
conhecimento mais amplo, integrado e qualificado do ambiente urbano. Neste sentido, o 
sistema de monitorização ambiental para a Figueira da Foz prevê o acompanhamento, em 
tempo real, dos sistemas aéreo e aquático. Para além da análise das principais variáveis 
climáticas (temperatura, humidade relativa, precipitação, nebulosidade e vento), será 
monitorizada a qualidade do ar e a poluição atmosférica, que assumem aqui particular 
importância por se tratar de um território com episódios de elevadas concentrações de 
partículas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10) e dióxido de Azoto (NO2), segundo dados da 
Agência Portuguesa do Ambiente.  
Prevê-se ainda a disponibilização dos dados de monitorização ambiental via Web, não só à 
comunidade, mas em particular às escolas do município para apoio a todo o processo 
educativo que integram as áreas do ambiente.  
Palavras-chave: Monitorização Ambiental, Topoclima Urbano, Sustentabilidade, Figueira da 
Foz. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Nunca, como nos dias de hoje, a temática ambiental foi tão discutida e encarada como 
fundamental pela sociedade actual. Muito por força do debate em torno das Alterações 
Climáticas e de uma mudança de paradigma de desenvolvimento assente em fontes de energia 
renováveis, tem-se assistido a uma crescente consciencialização por parte de vários sectores 
da sociedade, em particular da classe política. Esta mudança de modus operandi tem-se 
expressado num crescente número de medidas ambientais associadas aos novos paradigmas 
de um planeamento urbano mais eficaz.  
Na actualidade, a maioria das cidades vêem-se confrontadas por problemas de vária ordem, 
tanto ambientais, como sociais e, que se inter-relacionam com o estilo de vida e com os 
padrões de consumo urbanos, cujas consequências para a saúde e qualidade de vida dos 
urbanitas se apresenta como preocupante.  
O aumento de população urbana a um ritmo de crescimento considerável, encerra para os 
meios urbanos, não só novos desafios ambientais, que passam por novas formas de 
sustentabilidade urbana e de medidas de mitigação num cenário de alterações climáticas.  
Com o objectivo de assegurar uma qualidade de vida e uma sustentabilidade ambiental 
crescente, as cidades do futuro para além de sustentáveis, devem ser saudáveis e confortáveis 
do ponto de vista bioclimático, numa lógica de proporcionarem aos seus habitantes a opção de 
viverem de uma forma ecologicamente sustentável e ao mesmo tempo num ambiente próspero 
economicamente.  
Assim, para que esse objectivo seja alcançado, torna-se necessário que as cidades sejam 
pensadas, planeadas e administradas de acordo com modelos de desenvolvimento 
sustentados, onde as alterações climáticas devem ser consideradas nas novas políticas e 
planos de ordenamento urbano.  
O projecto agora apresentado insere-se num conjunto de projectos mais vasto, que vão no 
sentido de reflectirem uma filosofia que se pretende para esta cidade de média dimensão, onde 



 
 

1347 
 

têm de ser conciliados, entre muitos outros, aspectos de desenvolvimento económico, quer 
industriais (com os consequentes problemas de poluição associados), quer turísticos, onde a 
qualidade ambiental se apresenta como uma peça fundamental na captação de novos 
mercados.  
A crescente procura de indicadores de qualidade de vida por parte dos cidadãos que habitam 
tanto o espaço urbano, peri-urbanos e espaços rurais da Figueira da Foz, levaram a que este 
Município, caracterizado por uma estrutura física com muitas particularidades, bem como por 
algumas, dificuldades em termos laborais e sociais em determinados sectores do território, 
possa vir a assumir-se como um dos sectores do território nacional onde a aplicação do 
conceito de “cidade sustentável, território coeso” se encontra mais potenciado [1]  
Neste contexto, com o desenvolvimento de um sistema de monitorização ambiental a uma 
escala de análise de pormenor, o Município da Figueira da Foz, pretende assim contribuir para 
a promoção de boas práticas ambientais, onde as ideias pré-concebidas em torno das suas 
características ambientais parecem não ser as mais válidas. 
Em suma, este projecto tem como principal objectivo promover um avanço no conhecimento 
das diferentes componentes da área ambiental direccionadas ao ordenamento do território, 
representando uma clara evolução não só a nível regional, como também a nível nacional, na 
forma como se deve entender o sistema urbano e da importância de este ser monitorizado, 
contribuindo desse modo, para a elaboração de cartografia temática aplicada ao planeamento 
urbano. 
 
1. A componente climática nos Planos Directores Municipais 
Aos primeiros Planos Directores Municipais (PDM) elaborados na década de 90 do século 
passado, são apontadas e reconhecidas algumas fragilidades. Num período de revisão e de 
transição para os PDM de 2ªGeração, como é o momento actual, os municípios devem encarar 
este processo como uma oportunidade única de melhorarem os documentos anteriores e 
corrigirem muitos dos erros cometidos anteriormente, em particular a insuficiente informação 
climática disponível nos PDM especialmente nos municípios urbanos. 
Para Portugal prevê-se que em 2020, cerca de 66% da população se concentre nos espaços 
urbanos [2]. Perante este cenário e, tendo em consideração os efeitos que a rápida 
urbanização acarreta, nomeadamente na modificação do suporte físico do ambiente urbano, 
torna-se por demais evidente a importância de um ordenamento do território de maior eficácia. 
Segundo as Nações Unidas (2008), quando se pensa em construir cidade, pensa-se sobretudo 
que esta deve ser “sustainable, healthy, comfortable, and even enjoyable” [2]. Neste sentido, 
para se atingir este objectivo, é necessário compreender e aplicar a informação climática no 
planeamento urbano e no processo de desenho das cidades.  
Contudo, a ligação entre os estudos de climatologia urbana e os agentes de planeamento tem 
sido de difícil aplicação. ANDRADE [4] refere que a “escassa aplicação da Climatologia ao 
Planeamento urbano deve-se às dificuldades de comunicação entre investigadores e agentes 
do planeamento, à formação desadequada dos planeadores e arquitectos e à falta de 
compreensão dos climatólogos quanto às reais necessidades do planeamento urbano e do tipo 
de prioridades definidas”.  
No seguimento, CHAO et al. (2010) [5], defendem que o caminho a traçar deve ter em 
consideração o desenvolvimento de plataformas de informação e ferramentas de trabalho 
(cartografia topoclimática) que assegurem uma comunicação mais eficaz e que dessa forma 
possibilite uma melhoria ao nível das colaborações interdisciplinares.    
 Neste sentido, e com o objectivo de aqui se compreender as características da informação 
climática presente na primeira geração de PDM, ALCOFORADO e VIEIRA (2004) [6] 
analisaram 15 PDM de áreas urbanas. 
Como principais problemas ao nível da qualidade da informação, identificaram:  
• Problemas ao nível das estações meteorológicas utilizadas como referência e 
deficiente indicação da proveniência dos dados climáticos, assim como, o período amostra 
utilizado ser em alguns casos desapropriado (serão mais fiáveis médias de 30 anos); 
• A informação disponível é inadequada para o estudo do clima urbano porque, de 
acordo com as orientações da Organização Meteorológica Mundial, as estações 
meteorológicas não são (nem devem ser) representativas das características climáticas dos 
espaços urbanizados. O clima das cidades tem de ser estudado por outras técnicas, que vão 
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desde a implantação de «redes meteorológicas urbanas» ou de registadores temporários, a 
medições itinerantes, a lançamento de balões e a outros tipos de observação; 
• O tratamento estatístico centra-se demasiado nos parâmetros de tendência central, 
verificando-se uma ausência dos parâmetros de dispersão e a frequência de valores extremos 
importantes para os agentes de planeamento; 
•  Quando abordada a questão climática, nem sempre se percebe se a informação 
climática é efectivamente utilizada para o ordenamento do território; 
• A informação climática raramente é representada cartograficamente. 
 
2. Avaliação da qualidade do ar na Figueira da Foz segundo a Agência 

Portuguesa do Ambiente. O ponto de partida para o projecto. 
 Tendo como referência um estudo elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente relativo ao 
ano de 2008 [7], o território municipal da Figueira da Foz em termos da qualidade do ar, 
apresenta níveis de degradação ambiental consideráveis, não só a uma escala de análise 
regional, como também nacional, nomeadamente ao nível das partículas de diâmetro inferior a 
10 µm (PM10), das emissões de dióxido de azoto (NO2) e de dióxido de enxofre (SO2), tendo 
como prováveis fontes de emissão, os complexos industriais localizados no sector sul, os 
transportes rodo/ferroviários, a produção de energia e a combustão resultante da actividade 
industrial. 
Neste particular, e segundo a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas os 
poluentes atmosféricos que mais contribuem para casos de morbilidade são as partículas PM10 
(matéria particulada com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10µm) e PM2,5 (matéria 
particulada com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 2,5 µm) e os níveis de ozono 
troposférico, os quais são potenciados pelos fenómenos de alterações climáticas, que 
influenciam a dispersão atmosférica e a diminuição da qualidade do ar.  

 
Figura 2 e 3 – 2) Emissões de NO2 em 2008, incluindo fontes naturais; 3) Emissões de PM10 

em 2008. 
Fonte:APA,2010.  
 
Tendo em consideração a previsão de uma ampliação da actividade industrial, em particular no 
sector sul do território, este é um problema que deve desde já, ser monitorizado, permitindo 
assim acompanhar possíveis transformações, que aliás se prevêem, levando assim a uma 
capacidade precoce de intervenção a nível ambiental, algo que se apresenta fundamental na 
lógica do defendido para um território sustentável.  
Para além de uma degradação actual da qualidade do ar, ao nível do campo térmico urbano, a 
crescente impermeabilização dos solos e algumas construções em altura recentes, para além 
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de modificarem o balanço energético, com um aumento da temperatura das superfícies, 
modificam igualmente os campos termo-higrométrico e de vento, sendo que o aumento do 
atrito e consequente diminuição da velocidade do vento, o que poderá conduzir a um aumento 
da degradação da qualidade do ar em determinados pontos da cidade, em especial perante a 
manifestação de determinadas circulações regionais, nomeadamente as de Outono e Inverno, 
quando do quadrante Sul (sector onde se localiza a quase totalidade das unidades industriais), 
apresentando-se as áreas propensas à formação de “lagos de ar frio” como aquelas onde o 
risco de poluição atmosférica é superior devido à retenção pela superfície de inversão térmica 
(Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Principais factores de risco nas áreas urbanas e seus impactes potenciais, segundo 

a lógica de alterações climáticas. 
Fonte: DGOTDU, 2009. 
 
3. O sistema de monitorização ambiental da Figueira da Foz 
3.1 Agentes envolvidos  
Sendo que, uma das finalidades deste projecto prende-se com o agilizar do processo de 
tomada de decisão, no que ao planeamento urbano diz respeito, assume-se como mais-valia, a 
criação de uma Rede Automática de Monitorização Ambiental em tempo real de dois sistemas 
físicos: o sistema aéreo e o sistema aquático, bem como todo o trabalho de análise a posteriori 
na procura de soluções em termos ambientais e de ordenamento do território. 
O estudo do sistema aéreo será desenvolvido pelo Centro de Estudos em Geografia e 
Ordenamento do Território (CEGOT) em parceria com a Autarquia da Figueira da Foz. 
Neste sentido, o estudo do sistema aéreo para além de prever uma monitorização em contínuo, 
prender-se-á com a análise dos registos das principais variáveis climáticas (temperatura, 
humidade relativa, precipitação e vento), permitindo assim caracterizar este território do ponto 
de vista climático e acompanhar as transformações físicas impostas pela urbanização no clima 
da cidade. 
Em simultâneo e, inserido neste sistema de uma forma integrada, a questão da qualidade do 
ar, nomeadamente em termos da avaliação dos níveis de poluição atmosférica constitui um dos 
principais objectivos deste projecto.  
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Por sua vez, a monitorização e investigação em torno do sistema aquático, resultará de uma 
parceria da Câmara Municipal da Figueira da Foz com o Instituto do Mar (IMAR) da 
Universidade de Coimbra e, que possibilitará a monitorização ambiental em particular das 
questões estuarinas.  
Toda a informação recolhida pelo sistema de monitorização ambiental prevê-se a comunicação 
não só com a Protecção Civil Municipal (nas questões de cheias e inundações, aliás à 
semelhança do observado em termos da informação climática na prevenção dos incêndios 
florestais), como também servindo de apoio às actividades económicas associadas ao mar – 
aquacultura e sal, que se pretendem incrementar numa lógica de desenvolvimento sustentado 
para o Município. 
 
3.2 Descrição da implementação do sistema de monitorização ambiental  
Face à necessidade de se proceder à monitorização em tempo real do sistema aéreo e 
aquático (dada a sua maior volatilidade), torna-se necessário proceder à instalação de 
instrumentação científica vária. 
A rede de monitorização ambiental constituída por quatro Estações Meteorológicas 
Automáticas (temperatura do ar, humidade relativa, precipitação, velocidade e direcção do 
vento), irão colocar os dados directamente numa plataforma digital, isto por via remota (Figura 
5).  
Por sua vez, estas estações serão acompanhadas de sondas de poluição que medirão vários 
poluentes (O3, NO2, SO2, PM10 e PM2,5), estando prevista a sua localização em três pontos do 
território concelhio, distintos do ponto de vista do uso do solo - em espaço urbanizado, onde o 
tráfego automóvel é de maior intensidade, sector urbano localizado numa parte intermédia 
entre a zona industrial e a cidade e, por fim, junto à própria zona industrial.  
A monitorização da poluição atmosférica na Figueira da Foz, associada às estações de 
qualidade do ar já existentes e localizadas na cidade de Coimbra (Avenida Fernão Magalhães 
e Instituto Geofísico de Coimbra) e em Montemor-o-Velho, pertencentes à Rede de Qualidade 
do Ar do Centro, sob a égide da CCDRC, contribuirá para que este sector do território nacional 
(Baixo - Mondego) apresente condições de excepção no campo do controlo da qualidade do ar, 
situação que deverá levar a uma crescente percepção da influência e característica das 
massas de ar ao longo do seu trajecto para oriente, já que as dinâmicas atmosféricas são 
fundamentais na explicação de possíveis episódios de poluição do ar.  
Por sua vez, o acompanhamento do sistema aquático, será conduzido por duas estações 
hidrométricas. Uma já existente e sob manutenção do Instituto IMAR, localizada no estuário do 
Mondego e uma segunda a adquirir para posterior instalação na Ponte da Ereira. A integração 
no sistema da valência aquática, perante cenários de cheia no Baixo-Mondego, permitirá que 
várias entidades e, em particular a Protecção Civil, acompanhe em tempo real a evolução do 
caudal e logo das questões associadas à problemática das inundações.  
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Figura 5 – Esboço de localização dos postos de monitorização ambiental no Município da 

Figueira da Foz. 
 
Paralelamente e, distribuídos pelo território municipal, serão instalados vários termo-
higrógrafos, com a finalidade de complementar e melhorar a rede de monitorização climática e 
também de apoio à protecção civil. 
Por último, uma outra valência a desenvolver neste projecto, passa pela disponibilização de 
informação para a população em formato digital, pelo que se irá desenvolver uma plataforma 
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web que irá gerir toda a informação recolhida em tempo real, possibilitando a sua utilização em 
diferentes níveis de ensino do município, assim como se torna peça decisiva na Educação 
Ambiental da população escolar do Município (e não só).   
Nesse sentido e, imbuídos numa lógica de sensibilização ambiental, utilizar-se-ão painéis de 
informação, os quais permitirão, uma melhoria significativa da comunicação entre o Gabinete 
de Protecção Civil Municipal e a população, revelando-se particularmente importantes, quando 
da emissão de alertas em situações de risco ambiental, nomeadamente vagas de ar frio, ondas 
de calor, poluição atmosférica. 
 
 
4. Conclusões 
Esta comunicação procurou destacar o importante contributo que a informação climática pode e 
deve assumir nas políticas de planeamento urbano. Partindo deste pressuposto, apresenta-se 
o sistema de monitorização ambiental do Município da Figueira da Foz, o qual constitui uma 
mais-valia a vários níveis, nomeadamente: 
• Monitorização das principais variáveis climáticas (temperatura do ar, humidade relativa, 
direcção e velocidade do vento); 
• Monitorização da poluição atmosférica (O3,NO2,SO2, PM10, PM2,5); 
•  Monitorização do sistema aquático; 
• Elaboração de cartografia climática aplicada ao planeamento; 
• Acompanhamento do ambiente físico de um sistema costeiro, num contexto de 
alterações climáticas; 
• Disponibilização da informação numa plataforma digital dinâmica direccionada aos 
serviços de protecção civil; 
• Integração da informação topoclimática no PDM de 2ªGeração.  
Em suma, pretende-se com este projecto implementar um sistema de monitorização ambiental 
à escala local que constitua um exemplo a nível nacional de boas práticas ambientais, 
integrado num vasto projecto que assenta numa lógica de “cidade sustentável, território coeso” 
e, que no nosso entendimento a climatologia pode vir a prestar um interessante contributo de 
aplicação.  
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RESUMO 
Esta comunicação realça os aspectos determinantes da abordagem quantitativa do espaço na 
análise do mercado da habitação. São 3 os aspectos do espaço que são analisados: i) 
heterogeneidade espacial; ii) dependência espacial (efeito spillover); e iii) escala espacial.  
A dificuldade de identificar mercados habitacionais e compreender os níveis de interacção que 
se estabelecem entre eles é amplamente referida na literatura, bem como a panóplia de 
métodos adequados para os analisar. No entanto, não há consenso sobre as metodologias que 
devem ser aplicadas. De modo a contribuir para a compreensão da estrutura espacial 
(heterogeneidade e spillovers) do mercado habitacional em espaço urbano será apresentada 
uma nova metodologia para analisar os efeitos de dependência espacial, bem como os 
respectivos resultados da sua aplicação empírica. Contrariamente, à abordagem tradicional que 
considera a definição a priori de uma matriz de pesos espaciais (W), é apresentada uma 
abordagem não paramétrica que permite estimar essa mesma matriz (W). Um resultado 
interessante desta metodologia é a possibilidade de encontrar valores negativos significativos 
de interacção espacial.  
Palavras-chave: Escala Espacial, Heterogeneidade Espacial, Interacção Espacial, Mercado da 
Habitação,Modelos Hedónicos Econométricos Espaciais 
 
 
1.INTRODUÇÃO 
Este artigo tem como objectivo analisar a importância do espaço no mercado da habitação, 
usando como base um modelo de preços hedónicos espacial aplicado à área urbana e 
periurbana de Aveiro.  
As interacções espaciais (efeitos spillovers), a heterogeneidade espacial e a escala territorial 
constituem características importantes da análise dos mercados da habitação. Os dois 
primeiros aspectos (a heteronegeneidade e a interdependência espaciais) são amplamente 
destacados na literatura de econometria espacial, contudo, a prática comum de representar as 
interacções espaciais, usando uma matriz de pesos (W) previamente definida [1-8], tem-se 
manifestado muitas vezes insatisfatória. A abordagem tradicional para a representação das 
interacções espaciais é definir uma matriz W, que representa teórica e aprioristicamente essas 
forças de interdependência (autocorrelação espacial), geralmente modelados por funções de 
distância ou de contiguidade. Uma vez que as interacções espaciais podem ser conduzidas por 
outros factores de natureza mais imaterial, como a económica e a social, a escolha da matriz 
de pesos baseada em critérios puramente geográficos pode ser desajustada. Deste modo, e 
em consonância com a noção de espaço abstracto [9], é apresentada uma metodologia que 
permite estimar uma matriz de pesos espaciais desconhecida. Esta aproximação permite ter 
efeitos de dependência potencialmente negativos, que traduzem sub-mercados habitacionais 
diferenciados ou ciclos de procura e oferta habitacionais assíncronos. Baseado na definição de 
sub-mercados habitacionais e num conjunto de dados em painel sobre essas unidades 
espaciais alguns autores [4-5-6-7] têm desenvolvido vários métodos para estimar matrizes de 
pesos espaciais entre sub-mercados; e que serão aplicados neste artigo ao contexto urbano da 
região de Aveiro. A escala territorial não sendo tanto um aspecto puramente econométrico, mas 
antes uma importante questão empírica, tem vindo a ser amplamente discutida na literatura da 
economia da urbana, por exemplo, em [11]. Definir a escala territorial mais adequada para 
retirar das análises os aspectos determinantes ao nível dos padrões e interdependências 
urbanas é uma questão chave. De modo a contribuir com algumas respostas para as 
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preocupações anteriormente apresentadas segue a apresentação sumária da metodologia, 
bem como os resultados da aplicação empírica. 
 
 
 
2.METODOLOGIA 
O ponto de partida desta análise é a determinação de um modelo hedónico que traduza a 
melhor capacidade explicativa do valor de uma habitação, que é dada pela seguinte 
formulação: 

ε+= ),(ln vHfp  
Em que; p é o vector de preços (euros por m2) das habitações transformado no seu logaritmo; v 
é o vector de preços hedónicos, que traduz o peso dos atributos na explicação do preço 
habitacional; H é a matriz que quantifica os atributos das habitações (referentes às suas 
características intrínsecas e sua localização); ε é o vector que representa a componente 
estocástica.  
Refira-se que para a quantificação da matriz H, em vez das variáveis independentes iniciais 
são usados, neste artigo, indicadores agregados de atributos, que resultam de uma análise de 
componentes principais (secção 3.2 e 4.2). A utilização dos scores dos factores é nesta 
aplicação muito vantajosa, em vitude de: i) uma vez que se podem usar centenas de atributos 
para caracterizar uma habitação, esta técnica permite retirar as dimensões fundamentais das 
características consideradas essenciais para o modelo, conduzindo a uma interpretação dos 
coeficientes de forma mais parcimosiosa oferecendo boas possibilidades de interpretação; ii) 
permite também, e porque existem habitualmente muitas variáveis com casos omissos, imputar 
valores  em falta a partir dos valores observados; iii) outra vantagem é, e porque os factores 
são por natureza ortogonais, evitar problemas de multicolinearidade; e iv) por fim, tem a 
vantagem de ser crucial para a aplicação da metodologia proposta, isto é, na estimação da 
matriz de pesos espacial desconhecida.  
Nesta análise o espaço é analisado quantitativamente, com o recurso a duas bases de dados 
com características distintas (na secção 3 tem-se uma de reduzida dimensão que cobre 
geograficamente apenas a área urbana de Aveiro; e na secção 4 uma outra de dimensão maior 
que é alargada aos concelhos de Aveiro e Ílhavo), segundo 3 aspectos distintos: i) 
heterogeneidade espacial; ii) dependência espacial (efeitos de spillover ou interacção espacial); 
e iii) escala espacial. 
i) Como heterogeneidade espacial (ou padrões espaciais) entende-se a segmentação do 
mercado por características habitacionais consideradas distintas. Os parâmetros estimados no 
modelo de regressão (v) não sendo constantes ao longo do espaço (j) conduzem a diferenças 
estruturais nos vários mercados habitacionais que são expressas da seguinte forma: 

jjj vHfp ε+= ),(ln  
 A segmentação do mercado para a primeira análise empírica (sub-secção 3.3) é feita 

com base na divisão administrativa considerando os limites de freguesias como critério para 
definir sub-mercados habitacionais. Neste sentido, foram consideradas 4 mercados distintos 
(figura 1): Vera Cruz, Glória Esgueira e área suburbana (que agrega as freguesias de São 
Bernardo, Aradas e Santa Joana). 
 No caso da segunda análise (sub-secção 4.3), onde se que considera um território de 

maior abrangência, foram definidos por um conjunto de critérios e princípios que traduzem 
dimensões de natureza diversa, como, estrutura urbana, características demográficas e 
históricas e nível de desenvolvimento urbano. Resultaram desta análise 7 sub-mercado 
habitacionais (figura 4). 
ii) Por sua vez, a dependência está associado a efeitos de interacção espacial ,ou seja, quando 
o preço hedónico de habitações localizadas num determinado local depende de outras 
observações situadas em outros locais. A especificação funcional deste modelo de 
autocorrelação espacial pode ser consultada na vasta literatura de econometria espacial (veja-
se como exemplo: [1-14]), mas que muito sumariamente tem a seguinte especificação 
funcional: 

uWHvpWp +++= ελρ 21ln  
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Em que W1 e W2 é uma matriz espacial de pesos, medindo a interacção entre locais vizinhos; 
W1p e W2ε são componentes autorregressivas espaciais (variáveis dependentes espacialmente 
desfasadas – spatial lag dependence; e termo espacialmente desfasado do erro - spatial error 
dependence, respectivamente); ρ e λ são os coeficientes autorregressivos espaciais estimados 
que captam a influência média da unidade vizinha; μ é o vector dos termos de erro [1-2]. O 
problema da escolha de pesos espaciais é uma questão central em muitas aplicações de 
interacção espacial. 
 A este nível, e considerando a matriz de pesos espacial (W), como o termo que define 

a dependência espacial, foram feitos dois ensaios: o primeiro (sub-secção 3.4) segue em 
grande medida a abordagem tradicional de assumir a priori a matriz W, quer por critérios de 
distância, quer por critérios de contiguidade. Como tal foram realizados, com o recurso ao 
software GEODA [3], testes globais de autocorrelação espacial (nomeadamente, o Indice de 
Moran) e testes mais específicos de autocorrelação espacial, como sejam, o cálculo dos termos 
da dependência espacial do erro (spatial error dependence - SED) e da dependência 
espacialmente desfasada (spatial lag dependence - SLD).  
 O segundo ensaio (sub-secção 3.4 e 4.4), é uma abordagem não paramétrica, onde se 

estima a matriz de pesos não considerando qualquer restrição de partida. Em vez de se usar 
uma matriz W predefinida, estima-se a matriz de pesos desconhecida através de métodos de 
inferência estatística (consultar [6] para uma descrição detalha dos pressupostos e dos 
desenvolvimentos metodológicos). A grande vantagem desta metodologia, quando comparada 
com a abordagem tradicional, é que não considerando suposições restritivas relativas aos 
efeitos de interdependência espacial, possibilita oportunidades únicas de entendimento da 
natureza dessas interacções.  
iii) Por for fim, a escala espacial, que está estreitamente relacionada com a espacialidade 
vertical de cada um dos aspectos descritos anteriormente. A ideia subjacente do efeito da 
escala territorial é que, quer a heterogeneidade e quer a dependência espacial está fortemente 
condicionada pela maior ou menor especificação em que se analisam os fenómenos. 
 A utilização de duas bases de dados (secção 3 e 4), com níveis de detalhe bastantes 

diferentes, no que à localização das habitações diz respeito, permite comparar as análises 
anteriores e averiguar da robustez dos resultados (heterogeneidade espacial e dependência 
espacial). 
O texto que se segue é a apresentação dos resultados mais importantes da análise e 
respectiva interpretação. Para uma análise mais aprofundada dos resultados bem como a 
compreensão da metodologia utilizada recomenda-se a consulta de [7]. 
 
 
3.ANÁLISE EMPÍRICA 1:  
O MERCADO URBANO DA HABITAÇÃO EM AVEIRO 
3.1. DADOS INICIAIS 
Esta primeira abordagem considera o mercado imobiliário da cidade de Aveiro (ver [12] para 
mais detalhes sobre esta base de dados), mais especificamente as 6 freguesias urbanas e 
periurbanas do total das 14 do concelho.  
O conjunto de dados desta amostra inclui 166 imóveis vendidos no ano 2007 por uma agência 
imobiliária de Aveiro. A distribuição espacial das habitações é apresentada na figura 1. 
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Figura 1- Localização das habitações para amostra 1 
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Os dados abrangem moradias unifamiliares (12,3%) e apartamentos (87,7%), novos (11,8%) e 
usados (88,2%), que localizados em diferentes zonas urbanas e suburbanas da cidade de 
Aveiro representam o mercado habitacional da área urbana de Aveiro. As variáveis 
independentes consideradas no modelo hedónico e respectivas estatísticas descritivas são 
apresentadas no quadro 1. A selecção dos atributos intrínsecos da habitação é limitada pela 
disponibilidade de informação por parte da agência imobiliária, os atributos de localização são 
definidos em função da georreferenciação dos imóveis e respectivas distâncias geográficas ou 
medidas de potencial a diversas amenidades urbanas. O potencial (Pi) gerado por um conjunto 
de serviços (S), num determinado ponto (i) é dado por: 

∑
=

=
n

1j ij

j

d
S

)(P
i

S
 

Onde, Sj é o serviço localizado no ponto j e dij é a distância entre os pontos i e j (ver [15]). 
A variável dependente usada nos modelos de preços hedónicos é o preço de transacção por 
metro quadrado normalizado [ln(P/m2)]. Algumas variáveis foram também transformadas no 
seu logaritmo como apresentado no quadro 1. 
 

Quadro 1 – Estatísticas Descritivas das variáveis 

    Units N Min Max Mean 
Std.  
Deviation 

Internal physical characteristics 
d Type  (House=1, Flat=0) 166 1.00 2.00 1.13 0.34 
d Duplex (Yes=1; No=0) 162 1.00 2.00 1.20 0.40 
d Balcony (Yes=1; No=0) 166 0.00 1.00 0.19 0.40 
d Terrace (Yes=1; No=0) 166 0.00 1.00 0.10 0.30 
d Provision  for garage (Yes=1; No=0) 166 0.00 1.00 0.59 0.49 
d CATV (Yes=1; No=0) 166 0.00 1.00 0.26 0.44 
d Gas (natural) (Yes=1; No=0) 166 0.00 1.00 0.38 0.49 
 Number of bedrooms (Number) 165 1.00 5.00 2.32 0.84 
d Conservation  (Used=1, New=0) 165 0.00 1.00 0.88 0.32 
 Floors (Number) 166 1.00 12.00 3.46 2.16 
ln Kitchen area (m2) 139 1.70 3.21 2.48 0.31 
ln Livingroom area (m2) 147 2.12 3.35 2.53 0.19 
ln Price (Euros/m2) 166 5.98 8.01 7.11 0.34 
ln Total area (m2) 166 3.50 5.52 4.67 0.39 
Location characeteristics 
ln Central Amenities  (Min. Dist.-meters) 166 4.51 8.58 7.19 0.74 
ln Local Amenities (Min. Dist.-meters) 166 8.35 9.26 8.72 0.17 
ln CBD Aveiro (Min. Dist.-meters)  166 5.54 8.63 7.30 0.68 
ln Local Commerce                             (Min. Dist.-meters)  166 3.49 7.96 6.14 0.93 
ln Primary Schools (Min. Dist.-meters)  166 3.16 6.76 5.48 0.69 
ln High Schools (Min. Dist.-meters)  166 3.14 8.23 6.39 0.95 
ln University (Min. Dist.-meters)  166 6.06 8.70 7.49 0.58 
ln Hospital (Min. Dist.-meters)  166 4.96 8.37 7.08 0.62 
ln Health Centres (Min. Dist.-meters)  166 5.32 8.60 7.31 0.66 
ln Pharmacies (Min. Dist.-meters)  166 3.39 7.83 5.86 0.88 
ln Parks and Gardens (Min. Dist.-meters)  166 5.17 8.20 6.81 0.72 
ln Rail Station (Min. Dist.-meters)  166 4.88 8.21 6.90 0.70 
ln Access Node (Min. Dist.-meters)  166 5.41 8.31 7.19 0.51 
ln Gas Station (Min. Dist.-meters)  166 2.08 7.67 6.07 0.95 
ln Police (Min. Dist.-meters)  166 3.57 8.41 7.11 0.67 
p Administration (Potencial) 166 5.49 9.09 6.89 0.72 
p Culture (Potencial) 166 6.04 8.66 7.19 0.50 
p Specialised Commerce (Potencial) 166 6.56 8.75 7.71 0.43 
p Restaurants (Potencial) 166 7.80 10.15 8.90 0.54 
p Hotels and hostels (Potencial) 166 5.48 8.15 6.72 0.65 
p Monuments (Potencial) 166 7.95 10.90 8.71 0.48 
p Banks, ATMs, Post (Potencial) 166 7.87 10.19 8.85 0.47 
p Sports (Potencial) 166 7.04 8.81 7.88 0.38 

 d=variável dummy; ln= in logaritmo; p= potential gravitational   
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As variáveis apresentadas no quadro anterior foram submetidas a uma análise factorial, através 
do método de rotação Varimax, de modo a estimar factores ortogonais com o máximo poder 
explicativo. 
 
3.2. REDUÇÃO DA DIMENSIONALIDADE DOS DADOS: ANÁLISE FACTORIAL 
A análise de componentes principais foi utilizada para extrair um conjunto de factores 
ortogonais a partir dos atributos iniciais da habitação. Com o recurso ao scree plot foi decido 
reter 5 factores para a análise, posteriormente re-estimados por um procedimento de rotação 
Varimax. Conjuntamente, os cinco factores explicam 63,4% da variância total dos dados. Os 
loadings resultantes deste procedimento são apresentados no quadro 2. Para melhor leitura da 
informação apresentada excluíram-se os loadings inferiores a 0,35. Com base nos loadings 
apresentados, estimaram-se os escores factoriais que serão usados em análises posteriores. 
 

Quadro 2 – Factores loadings 
Factor loadings (abs. value >3) 
  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Culture -.953         
Restaurants -.940         
University .930         
Hotels and hostels -.923         
Central Amenities  .921         
Sports -.919         
CBD Aveiro .912         
Parks and Gardens .876         
Banks, ATMs, Post -.860         
Local Amenities .839 -.413       
Monuments -.809         
Local Commerce                             .790         
Hospital .788         
Administration -.784 -.416       
Health Centres .778         
High Schools .733         
Pharmacies .640 .367       
Police .580 .426       
Gas Station .397     .374   
Primary Schools .391         
Specialised Commerce -.473 -.814       
Railway Station   .785       
Access Node   .593       
Gas (natural)     .740     
CATV     .736     
Floors     .585     
Type (House=1, Flat=0)     -.473     
Duplex           
Total area       .794   
Number of bedrooms       .749   
Livingroom area         .630 
Provision  for garage         .575 
Terrace         .478 
Balcony         .434 
Kitchen area         .432 
Conservation (Used=1, New=0)         -.362 
Percentage of variance 37.60% 8.21% 6.48% 5.65% 5.45% 

 
Os cinco factores traduzem uma interpretação clara. Assim, o factor 1 resulta de vários 
indicadores de centralidade (a distância ao CDB é o atributo que caracteriza este factor). O 
factor 2 também descreve centralidade, mas neste caso, relacionado com outras características 
espaciais, tais como, centros comerciais, estações de caminhos-de-ferro, hipermercados ou 
auto-estradas (quanto maior o score deste factor, menor a centralidade). Em contrapartida, os 
factores 3, 4 e 5 representam as características intrínsecas das habitações. O factor 3 está 
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relacionado a uma combinação de atributos que, no caso particular de Aveiro, interagem 
fortemente uns com os outros: ser um apartamento ou uma casa isolada, tendo ligação a gás 
canalizado e infra-estrutura de TV por cabo (um alto valor do factor corresponde a 
apartamentos com gás canalizado e ligação a TV por cabo). O factor 4 combina a dimensão da 
habitação com o número de quartos. E por fim, o factor 5 refere-se a elementos adicionais, tais 
como, a área da sala de estar e cozinha ou à existência de garagem. 
 
3.3. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO: HETEROGENEIDADE ESPACIAL 
De seguida, é apresentado um modelo hedónico (definido através de regressão pelo mínimo 
dos Mínimos Quadrados) de modo analisar a heterogeneidade espacial entre os sub-mercados 
habitacionais de Aveiro. Foram usados os scores dos factores e respectivas estimativas para 
os casos que apresentavam valores omissos. A área das habitações foi também incluída no 
modelo como um regressor adicional. 
Os modelos foram estimados para o total da amostra, bem como, para cada um dos quatro 
sub-mercados definidos pelos limites de áreas administrativas (freguesias): Área 1 (Suburbano: 
São Bernardo, Aradas e Santa Joana), Área 2 (Esgueira), Área 3 (Glória) e Área 4 (Vera Cruz). 
As duas últimas (área 3 e 4) são as áreas mais centrais, tendo um uso predominantemente 
residencial, enquanto, Glória e Vera Cruz são simultaneamente orientadas para funções 
residenciais e de serviços, englobando o CDB de Aveiro. Esgueira é em parte urbana e 
suburbana. 
Os modelos hedónicos estimados são apresentados no quadro 3. A base de dados inicial 
continha 166 imóveis, contudo, apenas 118 observações possuíam dados completos. Os 
valores em falta podem ser estimados com base em hipóteses razoáveis, em virtude das 
variáveis iniciais terem sido convertidas em factores. Esta é uma das vantagens dos modelos 
de preços hedónicos que tenham como base a análise factorial.  
 

Quadro 3 – Estimativas dos coeficientes dos modelos hedónicos usando os factores 
  Aggregate model Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 

 (All submarkets) (Suburban) (Esgueira) (Glória) (Vera Cruz) 
Constant 11.49 12.05 10.22 10.64 11.34 
 (28.64)*** (10.90)*** (11.18)*** (13.93)*** (11.43)*** 
Log Total area -0.94 -1.05 -0.70 -0.71 -0.90 
  (-10.93)*** (-4.66)*** (-3.51)*** (-4.39)*** (-4.19)*** 
Factor 1 -0.06 -0.03 0.01 0.09 -0.23 
 (Access to city centre) (-3.76)*** (-0.59) (0.18) (-1.58) (-1.36) 
Factor 2 0.00 -0.03 -0.06 -0.06 0.26 
 (Access to other centralities) (-0.13) (-0.77) (-1.23) (-1.22) (1.49) 
Factor 3 -0.05 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 
(Type of dwelling) (-3.17)*** (-2.14)** (-2.17)** (-0.83) (0.31) 
Factor 4 0.20 0.26 0.05 0.16 0.16 
(Size of dwelling) (6.49)*** (2.25)** (-0.52) (2.68)** (1.63) 
Factor 5 0.21 0.26 0.27 0.15 0.19 
 (Special dwelling characteristics) (10.92)*** (4.49)*** (8.79)*** (4.57)*** (3.65)*** 

Number of obs. 166 42 42 27 55 

Adj R-squared 0.583 0.587 0.736 0.587 0.332 

*** significant at the 1% level/** significant at the 5% level/* significant at the 10% level 
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No modelo agregado, as variáveis independentes explicam 58,3% da variação do preço, e 
todos os regressores são altamente significativos, com excepção do factor 2. Os sinais de 
todos os coeficientes têm uma explicação lógica. O preço por metro quadrado diminui com a 
área e com a distância ao CBD e aumenta com o factor 5 (tamanho da sala e cozinha e 
existência de garagem). Uma vez que a contribuição do factor 4 é controlada para a área, o 
sinal positivo do coeficiente significa que quanto maior o número de salas mais caro é o imóvel. 
O coeficiente do factor 3 significa que a procura local prefere moradias mesmo que isso 
implique ausência de TV por cabo ou infraestruturas de gás natural. 
Existe heterogeneidade espacial entre os 4 sub-mercados, isto é, existem diferenças 
importantes e interessantes sobre os factores explicativos em cada uma das áreas da cidade. 
Primeiro que tudo, há um contraste significativo entre Vera Cruz e as outras áreas, mostrando 
que o núcleo tradicional da cidade tem um mercado imobiliário específico. Analisando cada 
variável explicativa, podemos verificar que o efeito da área é semelhante e altamente 
significativo em todas as zonas, mais forte em Glória e Esgueira e mais fraco em Vera Cruz e 
zona Suburnana. O coeficiente do factor 1 mostra que a distância ao CBD não é significativa 
em nenhum sub-mercado, mas altamente significativo no modelo agregado, concluindo-se que 
a distância ao CBD discrimina as quatro zonas, mas não é importante para discriminar as 
habitações dentro de cada zona. O factor 2 globalmente não é significativo, mostrando que as 
centralidades relacionadas a este factor não oferecem nenhum valor marginal. Isto significa 
que, em Aveiro, a proximidade aos centros comerciais ou hipermercados não faz aumentar o 
valor das habitações. O factor 3 é significativo apenas nas zonas 2 e 3: moradias só tem um 
valor acrescentado fora da cidade. O factor 4 apresenta-se heterogéneo, mostrando que a 
importância atribuída ao número de quartos é diferente de zona para zona. Por fim, o factor 5 
apresenta resultados semelhantes em todos os sub-mercados. 
 
3.4. INTERACÇÃO ENTRE MERCADOS: DEPENDÊNCIA ESPACIAL 
Passemos agora a um estudo da interacção espacial entre os sub-mercados. Em primeiro 
lugar, é apresentada a abordagem tradicional da econometria espacial, através da construção 
de matrizes de pesos espaciais baseada em distâncias e contiguidade. Antes de se estimarem 
os modelos de preços hedónicos com efeitos espaciais, analisam-se os indicadores globais de 
autocorrelação espacial (teste I de Moran no quadro 4 e figura 2). 
 

Quadro 4.- Teste de Moran para 7 W 

Distances Square meter price (€/m2)
d100 0.1669 
d500 0.0952 
d1000 0.0954 
d1500 0.1001 
d3000 -0.0533 
d5000 0.2263 
Queen/Rook 0.1032 

 
Figura 2.- Diagrama de Moran (matriz de 
contiguidade) 
Moran’s I = 0.1032 
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GEODA software [3] 
 
Como discutido anteriormente, a escolha da matriz de pesos espaciais (W) é muitas vezes 
arbitrária e determinada subjectivamente de forma ad hoc. Para garantir a robustez em relação 
à escolha de W, exploram-se diversas especificações: pesos binários baseados em distâncias 
menores a: 100, 500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metros, bem como de contiguidade Queen e 
Rook [1]. O quadro 4 apresenta os resultados do teste I de Moran para estas sete diferentes 
especificações. Os resultados da matriz de contiguidade são ilustrados na figura 2. Os quatro 
quadrantes da figura estão relacionados com a classificação dos diferentes tipos de 
autocorrelação espacial: alto-alto (acima à direita) ou baixo-baixo (inferior esquerdo) para 
autocorrelação espacial positiva: alto-baixo (inferior direito) ou baixo-alto (superior esquerda), 
para autocorrelação espacial negativa. A autocorrelação espacial positiva significa que um local 
com valor alto (baixo) é cercado por valores também altos (baixos) na sua vizinhança. Apesar 
do índice I de Moran ser útil para detectar a presença de autocorrelação espacial, este não 
indica a estrutura precisa das interacções espaciais, por isso, é necessário especificar através 
dos termos de dependência espacial (SED e SLD) o comportamento dessas interacções [3]. 
 

Quadro 5 – Estimativa dos modelos OLS, SLD e SED 
  Ordinary Least  

Squares estimation 
Spatial lag model – 
ML estimation 

Spatial error model  – ML 
estimation  

Variable Coefficient 
Constant 11.49 (28.64)*** 11.31 (14.66)*** 11.55 (29.28)*** 
log Total area -0.94 (-10.93)*** -0.94 (-11.18)*** -0.95 (-11.26)*** 
Factor 1 -0.06 (-3.76)*** -0.06 (-3.28)*** -0.06 (-3.42)*** 
Factor 2 -0.00 (-0.13) -0.00 (-0.17) -0.00 (-0.13) 
Factor 3 -0.05 (-3.17)*** -0.05 (-3.18)*** -0.05 (-3.08)*** 
Factor 4 0.20 (6.49)*** 0.20 (6.66)*** 0.21 (6.60)*** 
Factor 5 0.21 (10.92)*** 0.21 (11.06)*** 0.22 (11.19)*** 
Lagrange Multiplier (lag) 0.08 (p-value 0.77)        
Robust LM (lag) 0.27 (p-value 0.61)        
Lagrange Multiplier (error) 0.67 (p-value 0.41)        
Robust LM (error) 0.86 (p-value 0.35)        
Lagrange Multiplier 0.94 (p-value 0.63)         
Number of Observations 166 
R-squared 0.598 0.598 0.600 
Log likelihood 20.404 20.442 20.753 
Lag coefficient(Rho)     0.026 (p-value 0.78)     
Lag coefficient (Lambda)         0.109 (p-value 0.37) 
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Tal como o sugerido pelo índice global de Moran, não há evidência de dependência espacial. 
Para todas as sete matrizes de pesos espaciais, nem o termo LM-erro (p-valor 0,41), nem o 
LM-Lag (p-valor 0,77), são significativos. A hipótese nula para cada um dos testes, é que a 
ausência de dependência espacial, não pode ser rejeitada. Portanto, a dependência espacial 
está ausente ou não relacionada com as noções de distâncias geográficas e contiguidade 
consideradas. Esta conclusão tem subjacente uma importante limitação dos métodos 
econométricos espaciais, que é resultante da predefinição arbitrária das matrizes de pesos 
espaciais para traduzir os processos de spillovers. 
Como mencionado anteriormente, há uma área de investigação emergente que tem por base 
uma perspectiva não paramétrica sobre a natureza e forças de difusão espacial. Afastando-se 
da prática habitual de definição ex ante das interacções espaciais, tais visões são a base para 
novos métodos de estimação de matrizes W desconhecidas, mas que sejam consistentes com 
os padrões observados de dependência espacial. Especificamente, foi usado uma extensão da 
metodologia iniciada em [4] que permite estimar uma matriz de pesos espaciais simétrica a 
partir dos erros estimados no modelo hedónico apresentado no quadro 3. 
O primeiro passo deste exercício é estimar a matriz de autocovariâncias espacial dos resíduos 
para os quatro sub-mercados. Usam-se para o efeito os resíduos encontrados nos quatro sub-
mercados para construir o quadro de autocovariância espacial do erro (quadro 6). Para estimar 
a matriz de autocovariância espacial dos resíduos seguiram-se os seguintes procedimentos: 
 Escolha de uma habitação num sub-mercado, digamos sub-mercado Zj  
 Procura de uma outra habitação nos restantes sub-mercados que tenha características 

semelhantes (scores dos factores), isto é, identificação de uma habitação “gémea” em Zi sendo 
i ≠ j; 
(Recorreu-se a distâncias distâncias euclideanas mínimas para este processo de matching)  
 Considerar os resíduos dos imóveis “gémeos”;  
 Calcular a matriz de autocovariância  

Em contraste com os resultados fornecidos pelo método tradicional (quadro 5), são obtidos 
valores altamente significativos de autocorrelação espacial. 
 

Quadro 6: Matriz de autocovariâncias os erros 
Submarkets 1 (Suburb) 2 (Esgueira) 3 (Glória) 4 (Vera Cruz) 
1 (Suburb) 0.057    
2 (Esgueira) –0.042 0.033   
3 (Glória) 0.085 0.142 0.050  
4 (Vera Cruz) –0.150 0.031 –0.079 0.045 

O quadro 7 mostra a matriz simétrica de pesos espaciais que traduz os efeitos de 
interdependência entre os vários sub-mercados analisados. Os resultados são consistentes 
com a estrutura espacial da cidade Aveiro, mostrando que Vera Cruz tem uma interacção 
altamente significativa com zona Suburbana, enquanto que a zona da Glória tem uma 
interacção altamente significativa e positiva a zona Suburbana e Esgueira. 
 

Quadro 7: Matriz de interacção espacial 
Submarkets 1 (Suburb) 2 (Esgueira) 3 (Glória) 4 (Vera Cruz) 
1 (Suburb) 0.00    
2 (Esgueira) –0.024 0.00   
3 (Glória) 0.041*** 0.074*** 0.00  
4 (Vera Cruz) –0.072*** 0.017 –0.037 0.00 

 
 
4.ANÁLISE EMPÍRICA 2:  
O MERCADO URBANO E PERIURBANO DA HABITAÇÃO EM AVEIRO E ÍLHAVO 
4.1. DADOS INICIAIS 
A análise empírica apresentada no ponto anterior foi um bom teste para a aplicação do modelo 
de interacção espacial não paramétrico. Nesta secção, vai ser usada uma outra base de dados 
estendendo a análise do mercado imobiliário para a área urbana de Aveiro e Ílhavo, utilizando 
uma série temporal de vários anos: de 2001 a 2010. Esta base de dados abrange uma área 
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mais heterogénea, com mais sub-mercados, o que permitirá uma interpretação mais rica do 
padrão de interacção espacial. 
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Figura 3. Georreferenciação de imóveis na por zona 

 
Foram considerados sete sub-mercados, utilizando uma combinação de critérios, de acordo 
com [10-11]: limites administrativos; estrutura urbana; características demográficas e históricas; 
e desenvolvimento urbano. A contiguidade espacial dos sub-mercados foi geralmente 
preservada, mas nem sempre. 
De seguida faz-se uma breve descrição dos sub-mercados considerados:  
 A cidade de Aveiro: é o núcleo da cidade de Aveiro, incluindo o centro administrativo e 

de serviços, bem como a habitação de alta densidade.  
 Cidade de Ílhavo: é o centro administrativo do município de Ílhavo e corresponde a uma 

segunda forma de centralidade da cidade de Aveiro. 
 Gafanhas: corresponde a uma mistura de áreas residenciais e industriais, incluindo 

também o porto mais importante da Região Centro. O mercado residencial mistura habitações 
localizadas em áreas mais antigas e consolidadas com habitações espalhadas em áreas semi-
urbanas. Há uma nítida predominância da classe trabalhadora e moradores de classe média 
baixa.  
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 Praias: área com elevada densidade populacional, correspondendo a um território que 
se estende entre o mar e Ria. A maioria das habitações é de segunda residência ou usadas 
para alugar na temporada alta.  
 Suburbano Tipo A: grupo de pequenas áreas não muito distantes do centro da cidade 

de Aveiro, essencialmente residenciais compostas por blocos de apartamentos ou conjuntos de 
habitações unifamiliares, que por terem preços mais acessível alojam pessoas provenientes da 
cidade de Aveiro. Grupos sociais tradicionais, detentores de uma pequena propriedade agrícola 
e trabalhadores em fábricas ou em empregos de baixa qualificação, vão sendo 
progressivamente substituídos pelos habitantes urbanos acima referidos.  
 Suburbano Tipo B: as habitações unifamiliares novas predominantemente isoladas ou 

blocos, típicas da zona Suburbana do tipo A, são misturadas com antigos assentamentos 
rurais. A proporção de famílias provenientes das áreas mais urbanas, em relação aos 
tradicionais grupos sociais, é inferior ao Suburbano do Tipo A. 
 Suburban Tipo C: Equivalente à área definida como Suburbano tipo B, mas com uma 

maior proporção de antigos assentamentos rurais e grupos sociais tradicionais. 

Aveiro 
Inner city

Sub-urban Type A

City of 
Ilhavo

Gafanhas

Legend
Lagoon

Sub-urban Type B

Sub-urban Type C

 
Figura 4. Sub-mercados da área urbana e periurbana de dos concelhos de Aveiro e Ílhavo 

 
A base de dados disponibilizada pela maior agência imobiliária de Portugal (Casa Sapo / 
Janela Digital) inclui um conjunto de variáveis semelhantes às apresentadas na secção anterior 
(secção 3). No entanto, abrange o território completo dos municípios de Aveiro e de Ílhavo, o 
que corresponde também a um número muito maior de observações (12476 observações), 
distribuídos por um período de 10 anos (ver [13] para uma análise detalhada das 
particularidades desta base de dados). 
Uma diferença importante em relação ao ponto anterior é que os dados se referem a preços de 
oferta, em vez de preços de venda. Para compensar este efeito, inclui-se, como variável de 
controle, o logaritmo do tempo no mercado (o tempo, em dias, decorrido entre o momento em 
que a habitação começa a ser anunciada e o momento em que é retirado do site). Além disso, 
incluem-se dummy do tempo (anos) para controlar os factores de agregação cíclica e política.  
Uma outra importante diferença, relativamente à outra base de dados, é a localização dos 
imóveis. Estes não estão georreferenciados individualmente mas sim por zonas (figura 3), isto 
é, apenas se sabe que em determinada zona estão localizados edifícios com determinadas 
características. À semelhança do que foi feito para a análise apresentada na secção anterior, 
foram utilizados ferramentas de SIG para calcular os atributos de localização. As variáveis 
utilizadas estão listadas no quadro 8. 
 

Quadro 8 – Estatísticas Descritivas das variáveis 

    Units N Min Max Mean Std. 
Deviation 

Internal physical characteristics 
d Type  (House=1, Flat=0) 12467 0.00 1.00 0.28 0.45 
ln Number of bedrooms (Number) 12467 0.00 2.48 1.23 0.33 
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d Duplex (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.12 0.33 
d  Preservation: New building (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.31 0.46 
d Preservation: Under construction (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.25 0.43 
d Preservation: Restored (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.00 0.06 
d Preservation: Used building, less than 10 years (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.34 0.47 
d Preservation: Used building, 10-25 years (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.08 0.27 
d Preservation: Used building, more than 25 years (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.01 0.11 
d Preservation: Not restored (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.00 0.03 
ln Price (Euros/m2) 12467 5.18 8.65 6.98 0.32 
ln Total area (m2) 12467 3.00 6.40 4.88 0.48 
ln Time on the market (TOM) (Days) 12467 0.00 7.76 5.00 1.64 
d Balcony (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.39 0.49 
d Terrace (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.18 0.39 
d Provision for garage (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.16 0.37 
d Garage (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.64 0.48 
d Central heating (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.43 0.50 
d Fireplace (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.29 0.45 
Location characteristics 
ln  Central Amenities  (Min. Dist.-meters) 12467 5.42 11.97 8.02 0.83 
ln  Local Amenities (Min. Dist.-meters) 12467 5.04 11.95 7.33 0.63 
ln  CBD Aveiro (Min. Dist.-meters) 12467 5.23 11.98 8.08 0.80 
ln  Local Commerce                             (Min. Dist.-meters)  12467 4.07 9.16 6.58 1.15 
ln  Primary Schools (Min. Dist.-meters)  12467 3.65 7.59 5.60 0.83 
ln  Intermediate Schools (Min. Dist.-meters)  12467 4.38 8.80 6.57 1.01 
ln  University (Min. Dist.-meters) 12467 5.46 9.38 8.12 0.63 
ln  Hospital (Min. Dist.-meters)  12467 5.39 9.34 7.84 0.88 
ln  Health Centres (Min. Dist.-meters)  12467 4.78 9.16 7.15 0.87 
ln  Pharmacies (Min. Dist.-meters)  12467 3.60 8.61 5.99 0.95 
ln  Parks and Gardens (Min. Dist.-meters) 12467 3.97 8.84 7.04 0.95 
ln  Rail Station (Min. Dist.-meters)  12467 4.41 9.22 7.55 0.99 
ln  Access Node (Min. Dist.-meters)  12467 5.96 8.62 7.47 0.54 
ln  Gas Station (Min. Dist.-meters)  12467 3.37 8.79 6.53 0.96 
ln  Police (Min. Dist.-meters) 12467 5.39 11.97 7.84 0.81 
p Administration (Potencial) 12467 2.02 8.71 6.28 1.10 
p Culture (Potencial) 12467 5.24 8.05 6.46 0.69 
p Specialised Commerce (Potencial) 12467 5.31 8.50 6.59 0.72 
p Restaurants (Potencial) 12467 6.92 10.12 8.44 0.64 
p Hotels and hostels (Potencial) 12467 5.79 9.41 7.25 0.69 
p Monuments (Potencial) 12467 7.37 9.90 8.35 0.45 
p Banks, ATMs, Post (Potencial) 12467 6.64 9.80 8.41 0.68 
p Sports (Potencial) 12467 6.39 8.54 7.53 0.44 
d Sea/Beaches (Yes=1; No=0) 12467 0.00 1.00 0.07 0.25 
 d=variável dummy; ln= in logaritmo; p= potential gravitational   
 
 
       

 
4.2. REDUÇÃO DA DIMENSIONALIDADE DOS DADOS: ANÁLISE FACTORIAL 
Seguindo a mesma metodologia usada no ponto anterior, utilizou-se uma análise de 
componentes principais. Os factores resultantes da análise são os seguintes: 
 O factor 1 explica 25,02% e caracteriza-se pela acessibilidade à centralidade principal 

(CBD). 
 O factor 2 explica 10,10% e define a acessibilidade a serviços locais (tais como, 

centros de saúde e parques / jardins). 
 O factor 3 explica 8,03% e está relacionado às praias e aos tipos de acessibilidade que 

caracterizam as praias. 
 O factor 4 explica 5,88% e está associado à dimensão das habitações. 
 O Factor 5 explica 4,91% da variância total e está relacionado com outras 

características habitacionais (tais como, garagem e aquecimento central). 
 

Quadro 9 – Factores loadings 
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Factor loadings (abs. value >3) 
 Attributes Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Specialised Commerce -.924         
Centrality, Central Amenities .913         
CBD Aveiro .907         
Monuments -.889         
Hospital .853         
University .851 .368       
Hotels and Hostels -.844   .443     
Sports -.819 -.376       
Police .818         
Culture -.752         
Restaurants -.702   .548     
Rail Station .646   .521     
Access Node .460         
Health Centres   .878       
Parks and Gardens   .858       
Banks, ATMs, Post -.421 -.759       
Administration -.563 -.601       
Gas Station .432 .520       
Intermediate Schools .494 .518       
Pharmacies .363 .399       
Sea/Beaches     .849     
Local Commerce                               .390 -.785     
Primary Schools .373   .690     
Centrality, Local Amenities           
Preservation: Used building, 10-25 years           
Total area       .815   
Type (House=1; Flat=0) .353     .759   
Number of rooms       .753   
Preservation: Used building, less than 10 years       -.446   
Preservation: Under construction           
Preservation: New building           
Garage         .779 
Balcony         .614 
Central Heating         .575 
Fireplace         .458 
Provision for garage         .427 
Terrace           
Duplex           
Preservation: Used building, more than 25 years           
Preservation: Restored           
Preservation: Not restored           
Total Variance Explained 25.02% 10.10% 8.03% 5.88% 4.91% 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax    

4.3. Segmentação do mercado: HeterogeNEidade espacial 
Os modelos hedónicos estimados para cada um dos sub-mercados identificados anteriormente 
e apresentados no quadro 10 permitem analisar a heterogeneidade espacial. Os resultados 
evidenciam grande heterogeneidade, em especial, nas praias onde apresenta coeficientes que 
são manifestamente diferentes do resto da área de estudo. Em vez de uma descrição exaustiva 
do quadro apresenta-se um conjunto de exemplos considerados relevantes: 
 O coeficiente mínimo do logaritmo da área ocorre nas Praias, enquanto o mais elevado  

ocorre na Cidade de Aveiro. Isso significa que a dimensão das habitações alocadas a férias e 
fins-de-semana não é muito valorizada, enquanto que, na zona mais influente da área de 
estudo (cidade de Aveiro) é a dimensão que é considerada mais sensível. 
 Embora o modelo geral mostre que os preços aumentam com acessibilidade ao centro 

da cidade, a análise dos modelos por sub-mercados contam histórias diferentes. Em locais 
como Aveiro ou áreas suburbanas próximas da cidade, o valor negativo ligado à pouca 
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acessibilidade ao centro da cidade é altamente significativo, o mesmo não se verificando nas 
áreas mais remotas (Suburbana Tipo C) ou lugares como Ílhavo e Gafanhas. 
 a dimensão da sala ou a provisão de garagem são positiva e significativamente 

avaliados em todos os sub-mercados, excepto nas praias, onde tais atributos, não são 
relevantes. 
Em geral, a heterogeneidade espacial está em consonância com a geografia urbana de Aveiro 
e reflecte a dinâmica do desenvolvimento urbano. A sua análise é importante para 
compreender a natureza espacial do mercado da habitação e para fornecer orientações para o 
planeamento urbano e política habitacional. 
 
 
 

Quadro 10 – Estimativas dos coeficientes dos modelos hedónicos usando os factores 

  
Aggregate 
model 

CBD 
Aveiro 

CBD 
Ílhavo 

Gafanhas Suburban 
Type A 

Suburban 
Type B 

Suburban 
Type C 

Beaches 

Constant 9.890 9.786 10.638 10.560 10.567 10.016 10.375 15.122 
  (236.87)*** (101,66)*** (55,36)*** (72,19)*** (86,53)*** (115,73)*** (89,63)*** (-16,56)*** 
Log total area -0.598 -0.571 -0.685 -0.761 -0.762 -0.614 -0.693 -0.871 
  (-70.79)*** (-30,14)*** (-22,20)*** (-29,30)*** (-29,83)*** (-34,61)*** (-29,28)*** (-25,66)*** 
Log TOM 0.005 0.006 0.016 0.003 0.011 0.004 -0.003 -0.007 
  (3.69)*** (2,10)** (3,99)*** (0,98) (3,19)*** (1,30) (-0,90) (-1,53) 
Factor 1  -0.043 -0.036 -0.164 0.099 -0.144 -0.025 0.001 -1.761 
(Access to city centre) (-19.77)*** (-3,65)*** (-1,57) (2,29)** -(6,34)*** (-2,27)** (0,13) -4,46*** 
Factor 2  0.027 0.010 0.180 0.042 -0.079 -0.098 -0.029 -0.146 
(Health Cent., Parks/ Gard) (14.65)*** (0,97) (6,19)*** (2,04)** (-7,06)*** (-7,58)*** (-2,17)** (-0,84) 
Factor 3  0.077 -0.016 -0.214 0.015 -0.120 -0.016 -0.005 -0.745 
(Beaches) (38.21)*** (-1,62) (-2,78)*** (0,32) (-4,31)*** (-1,29) (-0,51) (-5,48)*** 
Factor 4  0.150 0.199 0.217 0.209 0.242 0.162 0.171 0.211 
(Size of dwelling) (40.12)*** (19,51)*** (15,64)*** (21,25)*** (20,65)*** (20,01)*** (15,60)*** (7,34)*** 
Factor 5  0.043 0.061 0.044 0.028 0.038 0.025 0.019 -0.002 
(Special dwelling charact.) (21.34)*** (15,13)*** (6,17)*** (5,15)*** (7,21)*** (5,92)*** (3,28)*** (-0,09) 
Time fixed effects YES YES YES YES YES YES YES YES 
Number of obs. 12467 3296 1188 1765 1421 2480 1512 805 

Adjusted R Square 0.572 0.359 0.459 0.483 0.557 0.498 0.484 0.557 

***  significant at the 1% level/ ** significant at the 5% level/ * significant at the 10% level 
 
4.4. INTERACÇAO ENTRE MERCADOS: DEPENDÊNCIA ESPACIAL 
A estrutura espacial da aglomeração urbana de Aveiro é também destacada na análise da 
interacção espacial dada pela matriz simétrica de pesos espaciais apresentada no quadro 11. 
A primeira evidencia que resulta da análise do quadro é que a interacção espacial é significante 
para 17 das 21 células da matriz.  
Os principais factores de interacções espaciais são padrões comuns de resposta a choques 
estocásticos; se, por exemplo, casas com características específicas são da preferência de 
determinados grupos sociais, espera-se obter interacções positivas entre lugares com as 
mesmas estruturas sociais; opostamente, interacções negativas para os lugares onde grupos 
sociais dominantes sejam contrastantes. A contiguidade é um outro elemento importante para 
justificar autocorrelações positivas. Por fim, as modas temporárias que afectam todo o tipo de 
casas geram efeitos positivos de interacção espacial. Por exemplo, se num determinado ano, o 
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tamanho da cozinha tende a ser mais valorizado, as casas vendidas neste ano, que têm 
grandes cozinhas terão erros positivos em todos os sub-mercados, inversamente, casas com 
cozinhas pequenas terão erros negativos. Embora este efeito não pode ser observado pelo 
efeito fixo do tempo, somente pelo controle da inflação, ele cria um padrão de interacção 
positiva em quase todas as células. Será que o padrão mostrado na tabela 11 reflecte essa 
sensibilidade geral de modas a curto prazo? Nos poucos casos em que as interacções são 
negativas reflectem a segmentação do mercado? O desenvolvimento de tal interpretação está 
para além dos objectivos deste artigo. O resultado das análises apresentadas mostra 
claramente que a interacção espacial da matriz, calculados segundo a metodologia 
apresentada, combinada com a análise da heterogeneidade espacial, fornece um conjunto 
muito rico de informação que pode ser a base para uma análise mais detalhada e para a 
divulgação das causas subjacentes de padrões espaciais observados. 
 

Quadro 11: Matriz de interacção espacial 
Submarkets CBD Aveiro CBD Ílhavo Gafanhas Suburban 

Type A 
Suburban 
Type B 

Suburban 
Type C Beaches 

CBD Aveiro 0.00       
CBD Ílhavo 0.0231** 0.00      
Gafanhas –0.0089 0.0521*** 0.00     
Suburban Type A 0.0415*** 0.0495*** –0.0725*** 0.00    
Suburban Type B –0.0190*** 0.0047 –0.0404*** 0.0189*** 0.00   
Suburban Type C 0.0227*** 0.0984*** 0.0263** –0.0309** 0.0427*** 0.00  
Beaches 0.0674*** 0.0012 0.0328** 0.0062 0.0274** 0.0406*** 0.00 
 
Finalmente, a análise apresentada no conjunto das duas bases de dados dá grandes 
contribuições para a questão da escala espacial. Prestando mais atenção à escala urbana, as 
análises anteriores, dão informações úteis no que diz respeito à heterogeneidade e interacção 
espacial entre freguesias. No entanto, a compreensão das repercussões entre as freguesias 
urbanas e suburbanas é um pouco limitada pelo facto de que cada área suburbana contém 
uma mistura bastante heterogénea. Esta questão foi abordada na análise actual, dividindo a 
área suburbana em vários sub-mercados fictícios que segregam as variedades do espaço 
vivencial [9]. Nesta escala espacial mais ampla, encontram-se inferências estatísticas muito 
interessantes, relativas à heterogeneidade e interacções espaciais. Isso ressalta o facto de 
que, no que diz respeito ao estudo de sub-mercados residenciais, uma única escala pode não 
ser sempre adequada [16]. 
 
 
5. CONCLUSÕES 
Em resumo, o trabalho apresentado faz a ligação entre espaços urbanos e mercados de 
habitação num quadro metodológico inovador, destacando 3 aspectos da análise espacial: 
heterogeneidade espacial, interacção espacial e escala espacial. A metodologia apresentada 
baseia na análise hedónica factorial que oferece muitas vantagens em termos: de 
interpretação, de melhor estimativa e da facilidade para desenvolver a compreensão das 
interacções espaciais em termos mais gerais.  
Aplicada ao estudo de sub-mercados residenciais na cidade de Aveiro, esta a metodologia 
oferece uma compreensão única dos aspectos espaciais do mercado imobiliário. Isto é 
importante para compreender a escolha da vizinhança, as preferências da habitação e a 
evolução da estrutura espacial urbana. As implicações de tais estudos sobre o lugar do 
planeamento urbano, baseado numa política habitacional informada e compreensiva, e a 
habitação é um tema de trabalhos em curso e futuros como são exemplo [7-10]. 
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AVANCES EN EL AJUSTE DE MATRICES INPUT-OUTPUT: SU 
RELEVANCIA PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO 
DEL TURISMO 
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RESUMO 
O crescimento do desemprego registado em Portugal é uma realidade incontornável que afecta 
as regiões continentais da economia portuguesa de diferentes formas. A análise do perfil 
regional do desempregado registado nos serviços nacionais de emprego é, assim, fundamental 
para caracterizar um fenómeno cujo combate exige medidas específicas dirigidas ao indivíduo, 
à região, aos sectores de actividade e à economia nacional como um todo. A disponibilidade de 
dados regionais para o fenómeno do desemprego registado em Portugal continental permite a 
adopção de técnicas de análise sobejamente aplicadas em estudos de outros fenómenos de 
âmbito regional. É o caso da metodologia shift-share aqui aplicada numa perspectiva dinâmica. 
Esta técnica de análise permite analisar a evolução do desemprego registado, combinando a 
realidade nacional com as características estruturais, relacionadas com a actividade produtiva, 
e regionais associadas ao fenómeno. A divisão da variação do desemprego registado, 
anualmente, para os anos de 2003 a 2010, nas componentes nacional, estrutural regional 
permite identificar as NUTII em que o fenómeno do desemprego acompanha a tendência 
nacional (Norte e Centro) ou tem evoluído por motivos intrinsecamente regionais (Alentejo e 
Algarve) e/ou estruturais (Algarve). 
Palavras-chave: Desemprego registado, Análise shift-share dinâmica, Regiões, NUT II, 
Portugal continental 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
A par da importância dada à necessidade de criar novos empregos, a criação de políticas de 
emprego, que combatam o fenómeno persistente do desemprego, tem merecido particular 
atenção na economia portuguesa. Em consequência, vários estudos têm sido desenvolvidos de 
forma a compreender o fenómeno de desemprego, nomeadamente o fenómeno de 
desemprego estrutural. A problemática do desemprego estrutural tem vindo a ser analisada, 
nas últimas décadas, numa perspectiva não só nacional - [1], por exemplo - como também 
individual - [2], entre outros. No entanto, pouco se conhece relativamente ao perfil dos 
desempregados registados ao longo das regiões nacionais, para que se desenvolvam políticas 
especialmente direccionadas a perfis regionais de desemprego.  
Entre a investigação realizada, alguns estudos referem a importância de uma análise dos 
fenómenos de emprego e desemprego ao nível regional. Por exemplo, a OCDE [3] refere que 
Portugal é uma das economias europeias em que as disparidades regionais em termos de 
emprego mais se acentuaram na primeira década deste século. O mesmo estudo refere que, 
embora de forma menos acentuada, tais níveis de disparidade também podem ser observados 
quando analisado o desemprego. Numa óptica regional Nunes e Barros [4-5], recorrendo à 
adopção de uma metodologia de análise de clusters de forma a identificarem claras diferenças 
entre perfis de desemprego no território continental português, afirmam que um estudo das 
semelhanças/disparidades regionais, no mercado de trabalho português não se pode limitar a 
uma mera análise descritiva dos fenómenos associados mas deve, antes, estabelecer padrões 
de comparação espacial entre os territórios alvo de análise de forma a que se desenvolvam 
políticas públicas, de âmbito tanto central como regional, adequadas ao combate dos 
problemas associados. 
Considerando a região como a unidade espacial de interesse para o estudo e análise da 
evolução do desemprego registado em Portugal este artigo procura ir ainda mais além ao 
relacionar o elemento regional com a actividade produtiva de proveniência dos desempregados 
inscritos nos centros de emprego nacionais após um período de emprego. De facto, o território 
de Portugal continental está dividido em cinco regiões administrativas de nível II (NUTII) que 
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apresentam indicadores de desemprego registado distintos entre si. Os desempregados 
registados no serviço público de emprego nacional, o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), dividem-se naqueles que procuram um primeiro emprego e que, por isso, 
não tiveram uma experiência formal prévia de emprego, e naqueles que procuram um novo 
emprego. Para estes, é conhecida a actividade produtiva em que exerciam a sua actividade 
profissional imediatamente antes de ficarem desempregados. Sabendo que o número daqueles 
que procuram um novo emprego tem crescido a uma taxa superior à daqueles que procuram 
um primeiro emprego, em momentos de agudização dos registos globais de desemprego [6], a 
análise da evolução do desemprego registado ao longo do tempo só pode sair enriquecida com 
o estudo combinado da componente regional e da estrutura produtiva de uma economia em 
simultâneo com o estudo da tendência nacional associada ao fenómeno. 
A análise shift-share, técnica estatística não-paramétrica [7-8], decompõe a evolução de uma 
determinada grandeza económica em três componentes essenciais: nacional, estrutural e 
regional. Face a esta descrição sumária apresenta-se como uma metodologia adequada para 
abordar a problemática que aqui se apresenta. Perceber como a estrutura produtiva e a divisão 
territorial de Portugal continental são importantes na explicação da evolução nacional do 
número de desempregados inscritos à procura de um novo emprego em território nacional. De 
facto, o objectivo último da aplicação desta metodologia passa pela identificação dos factores 
estruturais ou de competitividade regional, específicos, que podem influenciar uma tendência 
de crescimento do desemprego registado distinta da que se observa para a economia nacional 
como um todo. 
Com extensa aplicabilidade na análise regional e do desenvolvimento económico, a análise 
shift-share é particularmente utilizada para perceber como o fenómeno do emprego evolui entre 
regiões. No caso da economia portuguesa não é conhecido qualquer estudo para esta variável, 
em particular, mas podem ser referidos trabalhos de investigação que utilizam a técnica ao 
longo do globo [9-15]. Salientam-se trabalhos de investigação que têm aplicado a técnica ao 
mercado de emprego espanhol [14-15]. Para a economia portuguesa a aplicação da análise 
shift-share tem sido realizada para outras variáveis económicas como o turismo [16], a 
estrutura produtiva [17] ou as exportações [18]. A utilização da variável desemprego como 
objecto de análise surge como uma novidade, neste artigo. 
Apesar da sua extensa aplicabilidade, a análise shift-share não está isenta de críticas. Entre as 
limitações lhe são apontadas aponta-se o facto da abordagem mais tradicional considerar 
apenas dois momentos de tempo – o momento de partida e o momento de chegada – 
negligenciando movimentos que ocorram entretanto. Ora, estando disponível, publicamente, 
informação estatística referente à localização geográfica e actividade produtiva dos 
desempregados registados à procura de um novo emprego desde 2003 até 2010 e, sendo 
conhecido que a evolução do desemprego registado evoluiu de forma distinta ao longo desse 
período, torna-se importante incorporar tais movimentos intercalares na análise shift-share. 
Barff e Knight III [19], sugerem a abordagem dinâmica apresentada neste estudo. Tal 
abordagem terá em consideração a evolução anual do número de desempregados registados à 
procura de um novo emprego em Portugal continental desde 2003 até 2010, providenciando 
uma análise mais rigorosa do fenómeno em estudo. 
O artigo desenvolve-se da seguinte forma. Na secção seguinte será apresentada uma 
descrição da evolução do número de desempregados registados em Portugal continental à 
procura de um novo emprego, entre 2003 e 2010, tendo em consideração a dimensão regional 
e a estrutura produtiva de referência. Na secção 3, é exposta a abordagem tradicional à 
metodologia de análise seleccionada assim como as extensões à mesma que caracterizam a 
abordagem dinâmica da metodologia shift-share. Na secção 4 apresenta-se a aplicação 
empírica. Nesta secção, serão apresentados os resultados obtidos para a decomposição da 
variação do desemprego registado nas componentes nacional, regional e estrutural, no período 
em análise. A Secção 5 conclui. 
 
 
2. EVOLUÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPREGO REGISTADO ENTRE 2003 E 
2010 
Nesta secção procura-se descrever, de uma forma relativamente exaustiva, o fenómeno do 
desemprego registado no território de Portugal continental. Antes de analisar a decomposição 
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de um determinado fenómeno económico acredita-se ser importante o seu conhecimento sob 
diferentes perspectivas de análise. 
Tal como noutras economias desenvolvidas o desemprego registado cresceu, em Portugal, nos 
últimos anos (2007-2010) em sequência de condições económicas e financeiras, internacionais 
e nacionais, adversas. A Figura 1 é elucidativa desta tendência ao mostrar a evolução do 
desemprego registado em Portugal continental de 2003 a 2010. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Desemprego Registado 410.520 457.864 468.115 440.125 377.436 402.545 504.775 480.683
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Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 

Figura 1: Evolução do desemprego registado em Portugal continental de 2003 a 2010 
 
Como se pode ver na figura, apesar de haver um aumento global do desemprego registado 
entre 2003 e 2005, os anos de 2005 - 2007 foram anos de decréscimo acentuado no fenómeno 
do desemprego registado no território de Portugal continental. No entanto, a economia não 
resistiu às pressões económicas menos favoráveis e uma das consequências foi o acentuar 
drástico do desemprego registado. De cerca de 370.000 indivíduos registados no final de 2007 
passa-se para um número de registos de cerca de 510.000 indivíduos, no final de 2009.  
Os desempregados registados nos Centros de Emprego nacionais apresentam um 
determinado número de características que os distinguem em aspectos tão básicos como o 
género, a idade, a escolaridade, a duração de desemprego ou a situação relativamente ao 
emprego. Acresce ainda informação relativamente à localização geográfica do registo de 
desemprego e ainda informação sobre a ocupação prévia dos desempregados à procura de um 
novo emprego. Tal caracterização está disponível, publicamente, ao nível dos concelhos e 
numa base mensal com o mês de Dezembro de cada ano a apresentar o stock de registos de 
desemprego final desse mesmo ano. Tendo em consideração tal disponibilidade de informação 
estatística é então possível caracterizar alguns aspectos, de natureza regional e estrutural, 
relacionados com os registos de desemprego. 
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Figura 2: Localização das 5 regiões de nível II 
em Portugal continental – NUTII 

 
 
Portugal continental é composto por 5 regiões 
administrativas de nível II, Norte, Centro, 
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve que 
se localizam, geograficamente, de acordo 
com a Figura 2. Estas regiões apresentam 
valores absolutos de desemprego registado 
muito distintos entre si fruto da localização 
geográfica de cada uma das regiões e dos 
diferentes índices de população aí registados. 
Através da Tabela 1 e da Figura 3, é possível 
analisar a evolução do desemprego registado, 
por NUTII, em Portugal. 

 
Tabela 1: Evolução do desemprego registado por NUTII de 2003 a 2010 

2004
N % N % N % N % N % N % N % N %

Norte 187.895 42,4 205.115 44,8 216.027 46,1 203.860 46,3 173.571 46,0 183.893 45,7 228.494 45,3 234.169 45,0
Centro 62.132 14,0 63.968 14,0 64.668 13,8 64.067 14,6 57.724 15,3 62.739 15,6 74.346 14,7 73.949 14,2
Lisboa e V. Tejo 153.964 34,7 149.997 32,8 148.054 31,6 135.995 30,9 114.686 30,4 120.664 30,0 154.627 30,6 160.618 30,9
Alentejo 23.785 5,4 22.611 4,9 23.543 5,0 20.843 4,7 17.420 4,6 18.751 4,7 21.706 4,3 22.854 4,4
Algarve 15.329 3,5 16.173 3,5 15.823 3,4 15.360 3,5 14.035 3,7 16.498 4,1 25.602 5,1 28.298 5,4
Total 443.105 457.864 468.115 440.125 377.436 402.545 504.775 519.888

Região
Desemprego registado

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 
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Figura 3: Evolução do desemprego registado por NUTII de 2003 a 2010 

 
O Norte é, sem dúvida, a região com maior proporção de indivíduos registados. Depois de uma 
subida de 2 pontos percentuais entre 2003 e 2004, esta proporção tem-se mantido, mais ou 
menos, constante desde 2004. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo cuja proporção no número total 
de desempregados registados diminuiu cerca de 4 pontos percentuais em 8 anos. A região 
Centro é a terceira região do país com maior nível de indivíduos desempregados registados, 
mas a diferença entre as duas regiões anteriores é elevada. Alentejo e Algarve, são as regiões 
com menos registos mas, se o Alentejo mantém uma proporção constante, no total nacional, o 
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Algarve apresenta-se como uma região com um forte crescimento no nível de desempregados 
registados. 
As taxas de crescimento anuais e de crescimento médio do número de registos de desemprego 
podem observar-se na Tabela 2. De facto, apenas o Alentejo apresenta uma taxa de 
crescimento médio negativa (-0,8%). O Algarve apresenta uma taxa de crescimento médio, no 
período de 2003 a 2010, é de13%. 
 

Tabela 2: Evolução das taxas de crescimento anual e crescimento médio do desemprego 
registado por NUTII de 2003 a 2010 

Taxa de
Crescimento Médio

2003/2010  (%)
Norte 9,2 5,3 -5,6 -14,9 5,9 24,3 2,5 4,5
Centro 3,0 1,1 -0,9 -9,9 8,7 18,5 -0,5 3,5
Lisboa e V. Tejo -2,6 -1,3 -8,1 -15,7 5,2 28,1 3,9 0,8
Alentejo -4,9 4,1 -11,5 -16,4 7,6 15,8 5,3 -0,8
Algarve 5,5 -2,2 -2,9 -8,6 17,5 55,2 10,5 13,0
Total 3,3 2,2 -6,0 -14,2 6,7 25,4 3,0 3,2

Taxa de crescimento anual (%)
Região

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2008/092007/08 2009/10

 
Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 
 
Na Tabela 3 podemos observar a evolução dos registos de desemprego relativamente à 
situação face à procura do tipo de emprego, entre 2003 e 2010. Relativamente ao registo de 
desempregados à procura de um novo emprego, apresenta-se a sua distribuição por NUTII. 
 

Tabela 3: Evolução do desemprego registado por situação face à procura de emprego, em 
termos nacionais e por região, de 2003 a 2010 

N    % N    % N    % N    % N    % N    % N    % N    %
1º Emprego 32.585 7,4 30.712 6,7 31.831 6,8 32.639 7,4 35.335 9,4 32.262 8,0 37.556 7,4 39.205 7,5
Novo Emprego 410.520 92,6 427.152 93,3 436.275 93,2 407.486 92,6 342.101 90,6 370.283 92,0 467.219 92,6 480.683 92,5

N    % N    % N    % N    % N    % N    % N    % N    %
Norte 173.199 42,2 190.308 44,6 200.450 45,9 187.862 46,1 155.787 45,5 167.783 45,3 209.302 44,8 214.408 44,6
Centro 55.938 13,6 57.834 13,5 58.791 13,5 57.178 14,0 49.775 14,5 55.627 15,0 66.739 14,3 66.474 13,8
Lisboa VT 145.056 35,3 142.737 33,4 140.245 32,1 128.783 31,6 107.732 31,5 114.300 30,9 147.142 31,5 151.960 31,6
Alentejo 21.731 5,3 20.786 4,9 21.604 5,0 18.987 4,7 15.586 4,6 16.794 4,5 19.434 4,2 20.665 4,3
Algarve 14.596 3,6 15.487 3,6 15.185 3,5 14.676 3,6 13.221 3,9 15.779 4,3 24.602 5,3 27.176 5,7

Região
Nº de Inscritos à procura de novo emprego, por região

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tipo de 
situação 2005 2006 2007 2008 2009

Situação face à procura de emprego
2003 2004 2010

 
Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 
 
Note-se que, durante os 8 anos a que corresponde o período de análise, a proporção dos 
indivíduos registados que procuram o 1º emprego e os que procuram um novo emprego se 
mantém relativamente constante. É, no entanto, de assinalar a elevada proporção dos 
indivíduos que procuram um novo emprego – os registos destes indivíduos variam entre os 
90,6% (em 2007) e os 93,3% (em 2004). Estes são, de facto, o grupo fundamental dos 
desempregados registados nos centros de emprego nacionais devendo ser-lhe dada uma 
atenção especial em termos de estudo e análise. 
Relativamente à situação dos que procuram um novo emprego nas diferentes regiões NUTII, é 
possível observar o seguinte. É na região Norte que a proporção de indivíduos registados à 
procura de um novo emprego é mais elevada. Depois de uma subida de 2 pontos percentuais 
entre 2003 e 2004, esta proporção manteve-se, mais ou menos, constante desde 2004. Segue-
se Lisboa e Vale do Tejo cuja proporção no número total de desempregados registados à 
procura de um novo emprego diminuiu cerca de 3 pontos percentuais em 8 anos. A região 
Centro é a terceira região do país com maior nível de indivíduos desempregados registados, 
mas a diferença relativamente às outras duas regiões anteriores é elevada. Estas proporções, 
e a hierarquia das regiões, são semelhantes ao que se observou para os registos totais de 
desemprego (Tabela 1). Alentejo e Algarve, são as regiões com menos registos mas, em 
quanto que o Alentejo se mantém com uma proporção constante no número de indivíduos 
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registados à procura de novo emprego, no total nacional, o Algarve apresenta-se como uma 
região com um forte crescimento no nível de desempregados registados que antes já haviam 
exercido uma actividade profissional. 
A análise das taxas de crescimento dos registos de desempregados à procura de um novo 
emprego, anuais e média, faz-se recorrendo à Tabela 4. 
 
Tabela 4: Crescimento anual e crescimento médio do número de desempregados à procura de 

um novo emprego, em termos nacionais e por NUTII, de 2003 a 2010 
Taxa de

Crescimento Médio
2003/2010  (%)

1º Emprego -5,7 3,6 2,5 8,3 -8,7 16,4 4,4 3,8
Novo Emprego 4,1 2,1 -6,6 -16,1 8,2 26,2 2,9 3,2

Taxa de
Crescimento Médio

2003/2010  (%)
Norte 9,9 5,3 -6,3 -17,1 7,7 24,7 2,4 4,4
Centro 3,4 1,7 -2,7 -12,9 11,8 20,0 -0,4 3,5
Lisboa e Vale do Tejo -1,6 -1,7 -8,2 -16,3 6,1 28,7 3,3 0,9
Alentejo -4,3 3,9 -12,1 -17,9 7,8 15,7 6,3 -1,0
Algarve 6,1 -2,0 -3,4 -9,9 19,3 55,9 10,5 13,2

2009/102004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

2009/10
Tipo de Situação

Taxa de crescimento anual (%)

Região
Taxa de crescimento anual - novo emprego (%)

2003/04

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

 
Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 
 
Os valores apresentados reforçam as conclusões retiradas através da Tabela 3. Se, em termos 
médios, o crescimento dos registos de desemprego à procura de um primeiro emprego e à 
procura de um novo emprego, são relativamente semelhantes, os registos de desempregados 
que procuram um novo emprego agudiza-se em momentos de tempo em que o registos totais 
de desemprego crescem. É o caso dos anos de 2008 e 2009 em que o número daqueles que 
procura um novo emprego aumentou cerca de 26%. Note-se que, em anos de diminuição dos 
registos de desemprego, também é este grupo de desempregados aquele que melhor 
acompanha a tendência geral. 
Em termos regionais, salienta-se a região do Algarve. Esta região é a que apresenta a taxa de 
crescimento médio dos desempregados à procura de um novo emprego mais elevada (13,2%). 
Este valor é cerca de 3 vezes superior ao encontrado para a região e cerca de 4 vezes superior 
ao observado para a região Centro. Em Lisboa e Vale do Tejo, apesar de positiva, a taxa de 
crescimento médio de desempregados à procura de novo emprego não atinge os 1%. No 
Alentejo esta taxa é negativa. Refira-se ainda o elevado crescimento anual deste tipo de 
desempregados na região do Algarve a partir de 2007. Entre 2008 e 2009 os registos de 
desempregados à procura de um novo emprego crescem cerca de 60%. O ritmo de 
crescimento diminuiu mas este grupo de desempregados continuou a crescer mesmo tendo-se 
observado uma diminuição do número global de desempregados registados em termos 
nacionais. 
Da observação das Tabelas 3 e 4 é já possível verificar que existem claras diferenças entre as 
regiões no que respeita ao registo de desempregados à procura de um novo emprego. 
Existindo, no entanto, informação relativamente ao sector de actividade em que os 
desempregados registados trabalhavam antes de iniciarem o seu registo, é possível ir ainda 
mais longe na análise. Na Tabela 5 apresenta-se a distribuição (absoluta e relativa) dos 
registos de desempregados á procura de um novo emprego, por ano, região e actividade 
produtiva. Para os propósitos deste estudo, as actividades produtivas foram divididas em 
quatro grandes grupos: (1) Agricultura, Pecuária, Caça, Silvicultura e Pesca, (2) Indústria, 
Energia e Água, (3) Construção e (4) Serviços. Registos que não se enquadram em nenhuma 
destas actividades são reportados num grupo designado por “Sem classificação”. Este grupo é 
puramente residual. 
A Figura 4 ajuda a visualizar a evolução do número de registos de desempregados à procura 
de novo emprego no conjunto das regiões que formam Portugal continental. 
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Tabela 5: Distribuição dos registos de desempregados à procura de um novo emprego, por 

região e actividade produtiva, de 2003 a 2010 

N % N % N % N % N % N %
Agricultura (1) 4.033 2,3 2.940 5,3 4.146 2,9 5.674 26,1 369 2,5 17.162 4,2
Indústria (2) 68.943 39,8 20.131 36,0 26.599 18,3 2.390 11,0 741 5,1 118.804 28,9
Construção 18.198 10,5 4.587 8,2 13.556 9,3 2.299 10,6 1.033 7,1 39.673 9,7
Serviços 80.275 46,3 28.059 50,2 99.766 68,8 11.248 51,8 12.414 85,1 231.762 56,5

Sem Classificação 1.750 1,0 221 0,4 989 0,7 120 0,6 39 0,3 3.119 0,8
Agricultura (1) 4.237 2,2 2.990 5,2 3.924 2,7 5.150 24,8 374 2,4 16.675 3,9
Indústria (2) 77.710 40,8 19.661 34,0 25.600 17,9 2.450 11,8 660 4,3 126.081 29,5
Construção 20.387 10,7 5.246 9,1 14.066 9,9 2.369 11,4 1.212 7,8 43.280 10,1
Serviços 87.048 45,7 29.846 51,6 98.777 69,2 10.779 51,9 13.231 85,4 239.681 56,1
Sem Classificação 926 0,5 91 0,2 370 0,3 38 0,2 10 0,1 1.435 0,3
Agricultura (1) 4.860 2,4 2.967 5,0 3.802 2,7 5.124 23,7 368 2,4 17.121 3,9
Indústria (2) 82.864 41,3 19.637 33,4 24.801 17,7 2.537 11,7 611 4,0 130.450 29,9
Construção 20.470 10,2 5.386 9,2 13.578 9,7 2.463 11,4 1.198 7,9 43.095 9,9
Serviços 91.769 45,8 30.763 52,3 97.888 69,8 11.479 53,1 13.008 85,7 244.907 56,1
Sem Classificação 487 0,2 38 0,1 176 0,1 1 0,0 0 0,0 702 0,2
Agricultura (1) 4.772 2,5 2.780 4,9 3.303 2,6 4.363 23,0 382 2,6 15.600 3,8
Indústria (2) 73.912 39,3 17.788 31,1 22.070 17,1 2.178 11,5 530 3,6 116.478 28,6
Construção 18.898 10,1 5.575 9,8 12.793 9,9 2.119 11,2 1.276 8,7 40.661 10,0
Serviços 89.997 47,9 31.017 54,2 90.515 70,3 10.325 54,4 12.487 85,1 234.341 57,5
Sem Classificação 283 0,2 18 0,0 102 0,1 2 0,0 1 0,0 406 0,1
Agricultura (1) 4.619 3,0 2.600 5,2 2.655 2,5 3.424 22,0 282 2,1 13.580 4,0
Indústria (2) 56.226 36,1 14.385 28,9 17.041 15,8 1.724 11,1 504 3,8 89.880 26,3
Construção 14.676 9,4 4.745 9,5 9.920 9,2 1.534 9,8 1.055 8,0 31.930 9,3
Serviços 80.014 51,4 27.989 56,2 77.996 72,4 8.893 57,1 11.370 86,0 206.262 60,3
Sem Classificação 252 0,2 56 0,1 120 0,1 11 0,1 10 0,1 449 0,1
Agricultura (1) 4.982 3,0 2.689 4,8 2.892 2,5 3.615 21,5 320 2,0 14.498 3,9
Indústria (2) 58.312 34,8 15.493 27,9 15.757 13,8 1.872 11,1 787 5,0 92.221 24,9
Construção 18.842 11,2 6.089 10,9 12.289 10,8 2.106 12,5 1.731 11,0 41.057 11,1
Serviços 83.378 49,7 30.541 54,9 81.706 71,5 9.106 54,2 12.872 81,6 217.603 58,8
Sem Classificação 2.269 1,4 815 1,5 1.656 1,4 95 0,6 69 0,4 4.904 1,3
Agricultura (1) 5.858 2,8 3.331 5,0 3.478 2,4 4.191 21,6 567 2,3 17.425 3,7
Indústria (2) 73.243 35,0 18.822 28,2 19.501 13,3 2.071 10,7 1.145 4,7 114.782 24,6
Construção 27.776 13,3 8.589 12,9 19.686 13,4 2.804 14,4 4.743 19,3 63.598 13,6
Serviços 101.134 48,3 35.594 53,3 103.631 70,4 10.304 53,0 18.090 73,5 268.753 57,5
Sem Classificação 1.291 0,6 403 0,6 846 0,6 64 0,3 57 0,2 2.661 0,6
Agricultura (1) 6.295 2,9 3.330 5,0 3.247 2,1 4.265 20,6 730 2,7 17.867 3,7
Indústria (2) 69.175 32,3 17.277 26,0 18.711 12,3 2.437 11,8 1.347 5,0 108.947 22,7
Construção 29.145 13,6 8.433 12,7 20.050 13,2 2.639 12,8 5.251 19,3 65.518 13,6
Serviços 108.833 50,8 37.198 56,0 109.467 72,0 11.249 54,4 19.816 72,9 286.563 59,6
Sem Classificação 960 0,4 236 0,4 485 0,3 75 0,4 32 0,1 1.788 0,4

(1) Agricultura, Pecuária, Caça, Sivicultura e Pesca
(2) Indústria, Energia e e Água

2009

2010

Anos Sectores

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Norte Centro Lisboa V Tejo TotalAlentejo Algarve

 
Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 
 
Considerando as principais actividades produtivas, os serviços são, ao longo dos 8 anos em 
estudo, o sector com o valor mais elevado de desemprego registado em todas as regiões 
NUTII. Este aumento no número de desempregados registados à procura de um novo emprego 
tem sido realizado, essencialmente, à custa do sector da Indústria (Figura 4). Na região do 
Algarve os valores de registos para os serviços chegam mesmo a atingir mais de 80% do total, 
entre os anos de 2003 e 2008. Segue-se a indústria, actividade que, no Norte, atinge valores 
idênticos ao sector dos serviços. Relativamente ao sector da construção, apesar de ser o Norte 
que tem o maior número de indivíduos registados, o desemprego registado aumentou a partir 
de 2007 em todas as regiões. No entanto, analisando as várias regiões nota-se que é a região 
do Algarve que tem a maior variação no número de registos, em consonância com aquilo já 
referido anteriormente.  
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Figura 4: Evolução do número de desempregos registados à procura de um novo emprego por 

sector de actividade, de 2003 a 2010 
 
A análise da conjugação do impacto regional e da estrutura produtiva na evolução do 
desemprego registado entre aqueles que procuraram um novo emprego em Portugal 
continental, entre 2003 e 2010 realiza-se na secção 4. Aí poderão analisar-se os resultados da 
análise shift-share dinâmica aplicada às cinco NUTII em que se divide o território tendo em 
conta a sua estrutura produtiva. O método de análise shift-share, tradicional e dinâmico, e as 
suas componentes, será apresentado já na secção seguinte. 
 
 
3. MÉTODO DE ANÁLISE SHIFT-SHARE 
3.1 Abordagem tradicional 
A análise shift-share, desenvolvida originalmente por Dunn [7] é um método de determinação 
das componentes que explicam variações de determinados fenómenos económicos. Sendo um 
método de análise muito aplicado na análise regional é, particularmente, utilizado para 
perceber a evolução dos níveis de emprego tendo em conta as tendências nacionais e as 
especificidades estruturais e regionais que podem influenciar a sua evolução ao nível 
regional/local. De facto, este método de análise constitui-se como uma das mais importantes 
técnicas estatísticas para a análise do desenvolvimento regional ao apresentar uma 
decomposição regional e sectorial de tal desenvolvimento, 
A análise shift-share decompõe a variação absoluta, verificada para uma determinada 
grandeza económica num determinado período de tempo e numa determinada região, em três 
componentes essenciais que podem explicar tal variação. Estas três componentes designadas, 
comummente, por (i) componente nacional, (ii) componente estrutural ou industrial (também 
conhecido como efeito de composição) e, (iii) componente regional (ou efeito de 
competitividade) tentam explicar a disparidade que se verifica entre a variação regional e o 
crescimento nacional da grandeza económica em foco [20]. 
A primeira componente referida, e correspondente ao crescimento nacional (CN), mede as 
variações que deveriam ter ocorrido na variável regional em análise se o seu comportamento 
tivesse seguido o comportamento da variável ao nível nacional. Ou seja, indica qual deveria ter 
sido a variação verificada para a variável, na região, se esta tivesse crescimento à mesma taxa 
que cresceu em termos nacionais. Em suma, pode dizer-se que calibra o crescimento da 
variável na região tendo em conta as condições gerais e as tendências globais da economia. É, 
assim, expectável que se a economia cresce, como um todo, tal terá uma influência positiva na 
região, em questão, já que cada região é uma parte da economia nacional em que se está a 
verificar a mudança. 
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A componente estrutural ou industrial (CE) mede a quota-parte da variação verificada para a 
grandeza económica que pode ser atribuída à estrutura produtiva da região. Reflecte a 
influência da especialização numa estrutura produtiva que pode estar a crescer acima ou 
abaixo da taxa de crescimento nacional [20-21]. Uma região que partilhe com a economia uma 
estrutura produtiva que esteja a crescer (decrescer) em termos globais estará sujeita a um 
efeito estrutural positivo (negativo). 
A componente regional (CR) mede a alterações na variável em estudo ocorridas devido ao 
facto da estrutura industrial de uma região crescer a um ritmo diferente do crescimento da 
estrutura industrial da economia global. Esta componente mostra qual a quota-parte da 
variação do fenómeno em questão que se deve à posição competitiva da região no que 
respeita à sua estrutura produtiva. Algumas regiões podem apresentar vantagens competitivas 
que permitem que uma determinada estrutura produtiva seja mais eficaz na região do que no 
conjunto da economia. Esta componente é vista como a mais importante do modelo pelo facto 
de ser específica da região e conter elementos de política regional importantes em áreas de 
estudo da economia regional. A componente regional não indica, no entanto, os motivos para 
que os sectores da região cresçam acima da média nacional. Apenas mostra o quão importante 
pode ser a análise de determinados sectores em determinadas regiões. 
Considerando o caso concreto da variável desemprego registado, aqui representada por D, 
podemos representar o modelo tradicional de análise shift-share da forma que a seguir se 
descreve. Considere-se t

irD , o desemprego registado no sector i  da região r  no início do 
intervalo de tempo em análise, com t  o momento inicial e +t k  o momento final, e t

inD  o 

desemprego registado no sector i  no conjunto da economia. Então, 
+

= −1
t k
ir

tir
ir

Dd D  é a taxa 

de crescimento do desemprego registado no sector i  da região r, 
+

= −1
t k
in

tin
in

Dd D  é a taxa de 

crescimento do desemprego registado no sector i  no conjunto da economia e nd  é a taxa de 
crescimento para o conjunto dos sectores na economia. As componentes acima descritas são 
calculadas da seguinte forma: 
 

=∑ t
irCN D dn                                                                                                                              (1) 

 
( )= −∑ t

ir in nCE D d d                                                                                                                    (2) 
 

( )= −∑ t
ir ir inCR D d d                                                                                                                   (3) 

 
Sendo que a variação total (VT) do desemprego registado (de t  para +t k ) é dada pelo 
somatório das três componentes, ou seja: 
 

( ) ( )+

= + +

− = + − + −∑ ∑ ∑t k t t t t
r r ir n ir in n ir ir in

VT CN CE CR
E E D d D d d D d d

                                                               (4) 

 
3.2 Abordagem dinâmica 
A análise shift-share tradicional, apresenta-se como uma técnica estatística de fácil execução 
mas está sujeita a críticas, nomeadamente pelo facto de apenas considerar dois momentos de 
tempo. O momento inicial e o momento final do período temporal em análise. Nesta situação 
apenas as condições económicas iniciais e as finais que enquadram o fenómeno são 
analisadas, negligenciando eventuais alterações que ocorram entre tais momentos de tempo. 
Em alternativa a esta abordagem tradicional, considerada como uma simples comparação 
estática entre valores extremos, é apresentada uma abordagem dinâmica sugerida por Barff e 
Knight III [19] em resultado da extensão do modelo de Thirlwall [22]. Na abordagem dinâmica, 
aqui adoptada, as três componentes da análise shift-share são calculadas anualmente. Em 
termos práticos, o cálculo de cada uma das três componentes faz-se entre o momento t  e o 
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momento + 1t . O somatório dos resultados anuais permite encontrar o resultado final para o 
período em análise. 
De acordo com os autores, acima mencionados, a aplicação da análise shift-share a cada um 
dos anos no período em análise permite um ajuste anual da distribuição do fenómeno 
económico pelos sectores de actividade, uma contínua actualização do valor total da variável 
em estudo pelas regiões, em causa, e a adopção de taxas de crescimento anuais. De facto, a 
abordagem dinâmica permite abordar a problemática em estudo de um prisma distinto. 
Enquanto na abordagem tradicional se mede a forma como uma determinada distribuição 
regional da estrutura produtiva, verificada no início do período, influencia o crescimento do 
fenómeno económico no período em análise, na abordagem dinâmica analisa-se a forma como 
a distribuição regional da actividade produtiva, actualizada anualmente, influencia o 
crescimento global desse mesmo fenómeno. Esta diferença é particularmente importante 
quando se consideram longos períodos de tempo e quando se observa que a distribuição da 
actividade produtiva varia de forma acentuada ao longo do tempo. 
 
 
4. RESULTADOS  
Tal como explicado, a aplicação empírica do modelo shift-share dinâmico, apresentado na 
secção anterior, é realizada recorrendo à informação sobre o número de desempregados 
registados à procura de um novo emprego nas cinco NUTIIs em que se divide o território 
continental português. Estes indivíduos exerciam, antes do seu registo, uma actividade num 
dos quatro sectores de actividade apresentados na Tabela 5. Sempre que não foi possível 
identificar o sector de actividade do emprego anterior ao registo de desemprego, o indivíduo é 
classificado em “sem classificação”, como referido. 
Os resultados apurados são apresentados na Tabela 6. Nesta tabela são apresentados os 
resultados anuais (absolutos e relativos) obtidos para cada uma das componentes, por região, 
assim com o resultado final da análise shift-share, que resulta do somatório dos resultados 
anuais observados para cada uma das componentes em cada região. O ano de 2003 funciona 
como ano base.  
Entre 2003 e 2010 é notório que a componente nacional é a componente predominante na 
explicação do crescimento do número de desempregados à procura de novo emprego, para 
todas as regiões com a excepção do Algarve. Para o Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e 
ainda o Alentejo, o fenómeno do desemprego que atinge indivíduos com uma ocupação prévia 
acompanha a tendência de crescimento da variável em termos agregados. Esta observação é 
particularmente evidente na região Centro em que a componente nacional explica 95% da 
variação do número de desempregados registados à procura de um novo emprego. O peso da 
componente nacional desce para os cerca de 59% no Norte e para os 48 e 40% em Lisboa e 
Vale do Tejo e Alentejo, respectivamente. No Algarve a componente nacional apenas explica 
cerca de 28% da evolução do número de inscritos nos centros de emprego. 
É no Algarve e Lisboa e Vale do Tejo que a estrutura produtiva da região apresenta um maior 
poder explicativo. Cerca de 10% do crescimento de registos no Algarve explica-se pela 
actividade produtiva onde se inseria o desempregado à procura de um novo emprego. Em 
Lisboa, a estrutura produtiva explica cerca de 9% do aumento desses registos. Também no 
Alentejo, a estrutura produtiva influencia negativamente, embora em menor escala, o número 
de registos de desemprego. Apenas no Norte e no Centro, a estrutura produtiva atenuou o 
crescimento do número destes registos. Ou seja, nestas duas regiões, o aumento do número 
de inscritos teria sido ainda superior caso a distribuição da actividade produtiva não tivesse tido 
um efeito benéfico. 
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Tabela 6: Decomposição shift-share da variação do desemprego registado nas NUTII de 
Portugal Continental entre 2003 e 2010 

Número % Número % Número % Número % Número %
Variação Anual
Componente Nacional 7.017 41,0 2.266 77,7 5.877 41,8 880 32,5 591 58,6
Componente Estrutural 544 3,2 140 4,8 -258 -1,8 -366 -13,5 -59 -5,9
Componente Regional 9.548 55,8 -510 -17,5 -7.938 -56,4 -1.459 -53,9 359 35,6
Variação Anual
Componente Nacional 4.065 40,1 1.235 71,4 3.049 35,5 444 52,3 331 34,3
Componente Estrutural 79 0,8 108 6,2 -152 -1,8 -16 -1,9 -20 -2,0
Componente Regional 5.998 59,1 -386 -22,3 -5.389 -62,7 390 45,9 -613 -63,6
Variação Anual
Componente Nacional -13.227 -79,4 -3.880 -60,5 -9.255 -66,8 -1.426 -51,9 -1.002 -67,1
Componente Estrutural -1.400 -8,4 -135 -2,1 1.196 8,6 64 2,3 275 18,4
Componente Regional 2.040 12,2 2.401 37,4 -3.404 -24,6 -1.255 -45,7 217 14,5
Variação Anual
Componente Nacional -30.144 -92,6 -9.175 -81,5 -20.664 -85,1 -3.047 -76,4 -2.355 -72,4
Componente Estrutural -2.163 -6,6 -159 -1,4 1.615 6,7 292 7,3 414 12,7
Componente Regional 232 0,7 1.931 17,1 -2.002 -8,2 -647 -16,2 486 14,9
Variação Anual
Componente Nacional 12.834 93,4 4.100 67,8 8.875 78,5 1.284 90,6 1.089 41,6
Componente Estrutural 38 0,3 -99 -1,6 63 0,6 29 2,0 -31 -1,2
Componente Regional -876 -6,4 1.851 30,6 -2.370 -21,0 -105 -7,4 1.500 57,2
Variação Anual
Componente Nacional 43.924 93,8 14.563 80,8 29.922 89,5 4.396 70,4 4.131 46,8
Componente Estrutural 253 0,5 -80 -0,4 -288 -0,9 45 0,7 71 0,8
Componente Regional -2.658 -5,7 -3.370 -18,7 3.208 9,6 -1.801 -28,9 4.621 52,4
Variação Anual
Componente Nacional 6.032 59,8 1.923 46,8 4.240 54,8 560 45,5 709 27,5
Componente Estrutural -2.489 -24,7 -310 -7,5 2.041 26,4 187 15,2 571 22,2
Componente Regional 1.564 15,5 -1.879 -45,7 -1.463 -18,9 483 39,3 1.295 50,3
Variação Global
Componente Nacional 30.499 59,2 11.033 95,1 22.044 48,3 3.093 40,1 3.494 27,8
Componente Estrutural -5.138 -10,0 -535 -4,6 4.217 9,2 235 3,0 1.221 9,7
Componente Regional 15.848 30,8 37 0,3 -19.357 -42,4 -4.394 -56,9 7.864 62,5

41.209 10.536 6.904 -1.066 12.580

2.5741.2314.818-2655.106

41.519 11.112 32.842 2.640 8.823

11.996 5.852 6.568 1.208 2.558

-32.075 -7.403 -21.051 -3.401 -1.455

-302

-12.588 -1.613 -11.462 -2.617 -509

2004

2005

2006

Anos

957

2009

2010

TOTAL

2007

2008

Algarve
Análise Shift-Share

17.109 1.896 -2.319 -945 891

10.142

Norte Centro Lisboa e Vale do 
Tejo

Alentejo

-2.492 818

 
Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP. 
 
A componente regional é fundamental na explicação do aumento de registos de desemprego (à 
procura de uma novo emprego) no Algarve. Cerca de 63% dos novos inscritos ocorrem devido 
a causas relacionadas com a região. Em menor proporção surge o Norte onde a componente 
regional explica 31% da evolução verificada nos registos. Alentejo e, logo de seguida, Lisboa e 
Vale do Tejo são as únicas regiões em que o factor regional é positivo. Ou seja, a componente 
regional limitou o crescimento dos registos de desemprego entre 2003 e 2010. Na região 
Centro esse efeito é quase insignificante. 
As Figuras 5 e 6 permitem visualizar os resultados descritos. Nestas figuras é possível 
observar, por região, a proporção de cada componente na evolução do número de inscritos à 
procura de um novo emprego entre 2003 e 2010 assim como o posicionamento relativo das 
regiões considerando as componentes regional e estrutural. 
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Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP 

Figura 5: Representação gráfica da decomposição shift-share da variação do desemprego 
registado nas NUTII de Portugal continental entre 2004 e 2009 

 
Para uma maior clareza da análise analisam-se os resultados por região. 
O Norte apresenta uma componente nacional marcante. A quase totalidade da variação do 
emprego registado deve-se à tendência de crescimento registada na economia, como um todo. 
No entanto, deve referir-se que a estrutura produtiva da região é benéfica para a redução dos 
números de desempregados registados – a estrutura produtiva da região Norte permitiria que o 
registo de desempregados diminuísse em 5.138 registos. Pelo contrário, especificidades, aqui 
não identificáveis, da região Norte apresentam a região como a menos competitiva em termos 
de condições para controlar o fenómeno do desemprego. A região, dadas as suas 
especificidades, conduz a um aumento de cerca de 15.848 registos de desemprego. 
A região Centro apresenta as mesmas tendências que o Norte para cada uma das 
componentes, no entanto, salienta-se a maior influência da componente nacional (influencia 
95% da variação) e o muito menor peso da componente regional (quase insignificante). A 
componente estrutural sendo benéfica para o combate ao desemprego não apresenta uma 
força tão elevada como acontecia com o Norte. 
Lisboa e Vale do Tejo, a região que inclui a grande metrópole nacional, apresenta duas 
componentes extremamente fortes que quase se anulam uma à outra. Se a região seguisse a 
tendência de crescimento do desemprego registado verificada em Portugal continental, teria 
visto crescer os seus registos de desemprego em cerca de 22.000 registos. Tal só não se 
verificou dadas as suas características regionais que anularam a componente nacional – foram 
poupados cerca de 19.000 registos. Por sua vez a componente estrutural apresenta um peso 
considerável. A estrutura produtiva de Lisboa e Vale do Tejo é propícia ao crescimento dos 
registos de desemprego. 
O Alentejo apresenta-se como um caso de análise especial no contexto das cinco NUTIIs em 
Portugal continental. È a única região em que se verifica uma variação negativa nos registos 
médios de desemprego. Tal deve-se, essencialmente, à componente regional. No entanto, 
dada a sua estrutura produtiva e à forte influência nacional, os níveis de desemprego registado 
não diminuíram tanto como o previsto pelas especificidades regionais. 
O Algarve apresenta uma situação inversa à do Alentejo. As características regionais da região 
têm um peso de cerca de 63% no aumento de novos registos de desemprego. A componente 
estrutural é a que menos peso apresenta. 
A localização relativa das regiões em termos da relação entre componente estrutural e regional 
é observável na Figura 6. 
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Fonte: Cálculos próprios com bases em dados do IEFP 
Figura 6: Representação gráfica da relação entre a componente regional e estrutural, por 

NUTII. 
 
Aqui é possível verificar as posições mais extremas do Algarve e do Alentejo. O Algarve é a 
única região em que, tanto a estrutura produtiva como os níveis de competitividade regional, se 
apresentam como perniciosos para os níveis de desemprego registado. Todas as outras 
regiões apresentam alguma espécie de balanço entre estas duas componentes. Norte e Centro 
apresentam uma relação estrutura/região mais semelhante, com o Centro a ser a região que 
menos é influenciada por cada uma das duas componentes. 
A análise até agora realizada não é, no entanto, linear. Ao longo dos 8 anos em análise a 
proporção de cada componente, em cada uma das cinco regiões não foi constante. Tal pode 
ser observado na Tabela 6 e na Figura seguinte (Figura 7). 
Em cada uma das regiões, cada uma das componentes foi adquirindo diferentes graus de 
importância ao longo do tempo. A região do Algarve parece ser a região, onde a sua presença, 
sendo uma constante, é decisiva tanto em momentos de crescimento dos registos do 
desemprego como em momentos em que ocorre a situação inversa. Na região Norte, esta 
componente assumia uma importância relativa na explicação das variações nos registos, no 
início do período em análise mas ao longo do tempo perdeu esse estatuto – os registos de 
desemprego na região seguem a tendência observada em termos nacionais. Refira-se ainda a 
importância que a componente estrutural assumiu na região, nos últimos dois anos em análise. 
Tal não era observado antes. O crescendo de importância da componente estrutural não se 
verifica apenas na região Norte. Em todas as NUTIIs se verifica tal constatação embora com 
maior significado em Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Em Lisboa e Vale do Tejo, por 
exemplo, a componente regional que assumia relevo até 2006 parece vir a ser substituída pela 
componente estrutural na explicação das variações do desemprego registado à procura de um 
novo emprego. 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 
A análise shift-share não está isenta de críticas. Várias limitações lhe são apontadas, 
nomeadamente o facto de não permitir identificar os factores que determinam uma maior ou 
menor competitividade de uma região em relação a outras. No entanto, não se deve descurar a 
importância da aplicação desta metodologia para analisar que componentes podem explicar 
diferentes variações regionais para um determinado fenómeno económico. Neste artigo, a 
análise foi aplicada ao desemprego registado, e em particular ao grupo daqueles que procuram 
um novo emprego, variável pouco utilizada neste tipo de análise regional (ao contrário do que 
acontece com o emprego) com o intuito de perceber se existem diferenças regionais 
assinaláveis. 
A principal conclusão a retirar deste estudo refere-se ao facto de a variação do desemprego 
registado no grupo daqueles que tinham um emprego e o perderam, seguem uma tendência 
nacional clara. No entanto, apesar de o território continental português ser relativamente 
reduzido, em termos de dimensão geográfica, existem regiões em que se pode observar um 
impacto regional e estrutural no fenómeno em análise. A análise shift-share permite decompor 
a variação do número de desempregados registados à procura de um novo emprego não só na 
componente nacional como, também, numa componente que mede o impacto do 
desempregado viver numa determinada região ou de desempenhar uma actividade num 
determinado sector produtivo. De facto, verifica-se que existem diferenças de magnitude na 
evolução do desemprego registado entre as cinco NUTIIs que formam o território de Portugal 
continental sendo que a explicação para tais diferenças assenta em estruturas produtivas 
específicas de uma região (Algarve e Lisboa e Vale do Tejo) ou em factores específicos de 
maior ou menor competitividade regional (Alentejo e Algarve). Assim, qualquer política de 
combate ao fenómeno do desemprego não deve descurar tais especificidades regionais e 
estruturais. Deve dirigir-se, não só, ao desempregado e ter em conta as suas características 
individuais mas deve, também, ter em consideração a estrutura produtiva de uma região. Deve, 
por fim, tentar identificar os factores de competitividade regional que podem afectar os níveis 
de desemprego. 
Outra limitação apontada à análise shift-share refere o seu carácter de análise temporal que 
considera apenas dois pontos no tempo. De facto, a análise shift-share tradicional não permite 
analisar o que se passa entre esses dois momentos de tempo. No entanto, a análise shift-share 
dinâmica aqui aplicada ultrapassa esta limitação ao permitir ajustar anualmente a análise a 
alterações na estrutura produtiva das regiões e ás variações anuais da variável em estudo. 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é apresentar a polêmica construção da rodovia BR-440 em Juiz de Fora, 
município com 500 mil habitantes do sudeste brasileiro, discutindo os rumos da cidade a partir 
da decisão sempre estratégica da implementação de caminhos, que unem diferentes pólos, 
mas também podem segregar comunidades, ambientes e provocar fraturas na malha urbana e 
até na estrutura territorial (FRAMPTON, 1997; PALLEN, 1975; CARVALHO, 2010). A história 
de Juiz de Fora é particularmente pautada pela construção de caminhos. Inicialmente, com a 
abertura do Caminho Novo, em 1711, que desenvolveu o lugarejo situado na ligação entre os 
pólos de extração do ouro das Minas Gerais e o porto, no Rio de Janeiro. Mais tarde, a 
constante expansão e a melhoria desse caminho originaram uma das rodovias mais 
movimentadas do país, a BR-040, que liga o Rio de Janeiro à capital Brasília. A construção da 
rodovia em questão que liga as BR-040 e BR-267 representa uma cisão na malha urbana 
existente com poucos estudos sobre os já evidentes transtornos causados, apenas, com o 
início da construção da via. O artigo recupera a história urbana local a partir da implementação 
de caminhos, analisando os impactos e benefícios para a dinamização da economia local, para 
a preservação do meio ambiente e para a dinâmica social que envolve as populações 
adjacentes, aspectos quase sempre relegados a um papel secundário no custo das decisões 
políticas sobre a cidade. 
Palavras-chave: História urbana; Planejamento territorial; Redes de transporte; Juiz de Fora, 
Brasil. 
 
 
INTRODUÇÃO: EVOLUÇAO ESPACIAL DAS CIDADES 
A partir da domesticação dos animais, a força animal passou a desempenhar importante papel 
no transporte de cargas, exemplo da chamada “tropa de burros” que foi predominante desde a 
época colonial do Brasil até o advento da estrada de ferro. O transporte urbano, de pessoas e 
pertences, era realizado por charretes que também utilizavam a força animal. Durante muito 
tempo esses foram os meios de transporte predominantes. 
Com o advento da cidade industrial, a espacialidade das cidades sofreu uma reviravolta. As 
rápidas mudanças ocorridas nos âmbitos econômico, político, social e cultural levam a uma 
nova organização estrutural das antigas cidades européias: 
... a obsolescência militar, política e econômica da tradicional cidade murada européia levou, 
após as revoluções liberais nacionais de 1848, à demolição das muralhas e à extensão da 
cidade, antes finita, a seus já florescentes subúrbios[1]. 
Grandes projetos de reestruturação urbana, como a reforma de Haussmann em Paris, entre 
1840 e 1860, e de Barcelona, após 1859, evidenciaram como estava acontecendo a 
adequação das estruturas físicas e dos modos de funcionamento da cidade tradicional frente 
às novas exigências da cidade moderna. Sobre isso Françoise Choay afirma: 
Pode-se definir esquematicamente essa ordem nova por um certo número de características. 
Primeiro, a racionalização das vias de comunicação, com a abertura de grandes artérias e a 
criação de estações (...). Finalmente, a suburbanização assume importância crescente: a 
indústria implanta-se nos arrabaldes, as classes média e operária deslocam-se para os 
subúrbios e a cidade deixa de ser uma entidade espacial bem delimitada[2]. 
A partir das últimas décadas do século XIX, o movimento de crescimento e expansão das 
cidades, seguido da eletrificação das ferrovias, tornou inevitável e compulsória a convivência 
com a locomotiva. A utilização do trem como meio de transporte passou a influenciar 
modificações nas estruturas urbanas e as substituir aos poucos os outros meios até então 
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utilizados: charretes, carroças e lombo de animais. A facilidade de movimentação individual e a 
aceleração dos fluxos impuseram-se como marcos distintivos da cidade moderna, 
condicionando e submetendo o espaço público. 
É importante ressaltar que muitas cidades do século XIX nos EUA tornaram-se bastante 
concentradas devido à crescente industrialização. O motor a vapor alterou totalmente a 
configuração interna das cidades. Antes da era do vapor, poucas cidades norte-americanas 
tinham uma população de mais de 100.000 habitantes[3]. 
Como o vapor é mais barato quando produzido em grandes quantidades, e deve ser usado 
próximo ao local onde é produzido, foi criada uma cidade compacta. Assim, o vapor encorajou 
a proximidade entre a fábrica e a usina geradora e estimulou a concentração dos processos de 
fabricação. Isto por sua vez tendeu a concentrar a atividade empresarial e de distribuição 
atacadista e, acima de tudo, a população nas proximidades das fábricas. 
Na falta de comunicações rápidas por telefone e transporte fácil por automóvel, os escritórios 
tinham que ficar próximos uns dos outros para que as informações pudessem ser transmitidas 
rapidamente por mensageiros. Inovações tecnológicas como o elevador de passageiros em 
1857 e a estrutura de aço para edifícios, no final do século, contribuíram para que o centro da 
cidade ficasse ainda mais congestionado, permitindo que os escritórios e moradias fossem 
empilhados verticalmente.   
Enquanto que as forças centralizadoras da energia a vapor moldaram os padrões iniciais da 
urbanização nos Estados Unidos, a descoberta da eletricidade e a invenção do motor de 
combustão interna tiveram um efeito dispersivo. O vapor exercia uma força centrípeta; a 
eletricidade veio a exercer uma força centrífuga. A invenção do bonde elétrico, usado pela 
primeira vez em 1888, em Richmond, Virginia, inverteu a tendência até então dominante, 
permitindo que o operário comum morasse mais longe do local de trabalho[4]. 
O resultado foi uma expansão da cidade, mas uma expansão desigual, em faixas, 
acompanhando os trilhos de bonde. A terra que ficava entre os “raios” formados pelos trilhos 
continuou desabitada. Assim, as cidades assumiram a forma de uma estrela, com as pontas 
alinhadas com os trilhos de bonde. As cidades conservariam esta forma até a era do 
automóvel. Nas interseções das linhas de bonde, ocorria uma interrupção natural no trânsito; 
nestes locais, distritos comerciais secundários começaram a se desenvolver. Essas áreas 
regionais de compras eram o equivalente aos centros comerciais periféricos das cidades de 
hoje. O que realmente mudou a configuração espacial das cidades, porém, foi o automóvel. O 
automóvel deu uma nova mobilidade aos moradores e permitiu - ou até mesmo encorajou a 
ocupação de regiões previamente inacessíveis na periferia.  
 
Cidades concebidas para carros: Car oriented citties 
A introdução do automóvel teve a seu favor vários aspectos diretamente relacionados ao 
processo de modernização das cidades. Em primeiro lugar, a infra-estrutura para sua 
circulação estava sendo implantada antes mesmo de sua difusão, em decorrência do número 
crescente de charretes, animais e pessoas em circulação. O automóvel teve grande aceitação 
por poder desenvolver uma velocidade maior que os outros meios de transporte, subir e descer 
ladeiras, executar curvas com mais facilidade e segurança e reduzir a velocidade quando 
necessário, tudo graças à introdução do motor.  
A multiplicação de espaços para automóveis e o advento da produção em massa de veículos 
estiveram sempre acompanhados de aumento da densidade do tráfego. Para Jane Jacobs o 
período de evolução do automóvel como transporte cotidiano correspondeu precisamente ao 
período durante o qual o ideal de anticidade foi elaborado arquitetônica, sociológica, legislativa 
e financeiramente também. A construção sistemática de lugares para o automóvel gera 
espaços imprecisos, sem sentido e vazios, e: 
A erosão das cidades pelo automóvel provoca uma série de conseqüências tão conhecidas que 
nem é necessário descrevê-las. A erosão ocorre como se fossem garfadas – primeiro, em 
pequenas porções, depois uma grande garfada. Por causa do congestionamento de veículos 
alarga-se uma rua aqui, outra é retificada ali, uma avenida larga é transformada em via de mão 
única, instalam-se sistemas de sincronização de semáforos para o trânsito fluir mais rápido, 
duplicam-se pontes quando sua capacidade se esgota, abre-se uma via expressa acolá e por 
fim uma malha de vias expressas. Cada vez mais solo vira estacionamento, para acomodar a 
um número sempre crescente de automóveis quando eles não estão sendo usados[5]. 
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“Futurama”: a reestruturação viária de Nova Iorque e a consolidação da via expressa 
como símbolo de modernização da cidade 
Foi na Exposição Internacional de Nova Iorque de 1939 que a mostra da General Motors (GM) 
– projetada por Norman Bel Guedes e intitulada “Highways and Horizons” – difundiu uma visão 
de cidades do futuro que incorporavam as vias expressas elevadas. Por meio de enormes 
maquetes, os visitantes tomavam conhecimento de uma cidade intensamente verticalizada e 
repleta de vias expressas, de viadutos e de trevos elevados. O grande sucesso da exposição 
popularizou a imagem da “cidade do automóvel”. A exposição da GM – que acabou sendo 
conhecida como “Futurama” – tornava sedutora a cidade do transporte individual sobre pneus. 
O fato dessa idéia de cidade ser promovida por uma fábrica de automóveis demonstra a 
ligação entre a ambição de ampliação do mercado consumidor de seus produtos e a forma 
urbana. A fabricação em série de milhões de veículos não era apenas um problema de 
engenharia de produção, já que exigia um lugar adequado para que os automóveis pudessem 
cumprir a função à qual se propunham: servir de meio de locomoção urbano e interurbano 
individual, o que exigia uma completa adaptação física das cidades. 
A trajetória do urbanista norte-americano Robert Moses exprime o surgimento e efetivação 
dessa nova concepção de cidade. Tendo sido o coordenador da Exposição de 1939, Moses já 
era reconhecido como gerente de um programa ambicioso de transformação urbana de Nova 
Iorque, que incluía grandes espaços de lazer, conjuntos habitacionais e as parkways, 
notabilizadas pelo esmero no projeto. Após a Segunda Guerra Mundial, nota-se uma mudança 
nos parâmetros dos projetos viários coordenados por Moses, que deixavam de ser orientados 
pela preocupação com a inserção da via no meio construído, para se pautarem pela 
progressiva preocupação com a eficiência do sistema de circulação e a segurança do ponto de 
vista do condutor. É nesse momento, então, que surge e consolida-se a via expressa como 
símbolo de modernização da cidade. 
A separação de fluxos de pedestres e veículos em níveis diferentes, que tinha tido a função de 
garantir a segurança de ambos, passava agora a atender a um critério funcional de velocidade 
de operação. Sendo as interseções os pontos cruciais da capacidade de uma via, sua 
sistemática eliminação garantia condições adequadas de serviço. Esse tipo de via expressa 
elevada de fato teria como grande campo de experimentação a cidade de Nova Iorque entre as 
décadas de 1950 e 1960, quando foram construídas mais de uma dezena de vias expressas 
sob a coordenação de Robert Moses, consolidando a imagem proposta duas décadas antes 
pela Exposição da General Motors. 
Enquanto a concepção de via expressa ia se firmando, não apenas em Nova Iorque, mas em 
todo o país, as reações de oposição produziam crescentes embaraços para Moses. São 
conhecidos os embates entre a escritora Jane Jacobs e o engenheiro norte-americano. 
No plano proposto por Moses em Manhattan, por exemplo, a via expressa – aquela que 
afetaria a Washington Square – é sempre apresentada, de forma tentadora, como uma rota 
rápida entre as pontes do Rio East e os túneis do Rio Hudson para manter o tráfego de 
passagem fora da cidade. Ainda assim, o plano concreto inclui um emaranhado de rampas de 
acesso dentro da cidade. Trata-se de um desaguadouro e, assim, ao acomodar o tráfego que 
se dirige para o coração da cidade, tenderá na verdade a estrangular o tráfego de passagem, 
em vez de melhorá-lo[6]. 
Poucos anos antes da polêmica implantação das vias expressas em Nova Iorque, Moses 
elaborou o “Plano de Melhoramentos Públicos para a Cidade de São Paulo” em 1950, no qual 
coordenou uma equipe de consultores norte-americanos e engenheiros municipais paulistanos 
reunidos no International Basic Economy Corporation (IBEC), ligado a Nelson Rockfeller[7]. 
Além de analisar o papel regional do sistema viário planejado para a cidade, o estudo de 
Moses alterava o padrão das vias estruturais, introduzindo a via expressa com o tráfego 
separado das interferências na malha urbana. Apesar da oposição ferrenha do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB), muitas das idéias contidas nesse plano alimentariam os projetos 
viários em São Paulo nas décadas seguintes. 
Em 1969 o prefeito Paulo Maluf contratou a Hidroservice Engenharia de Projetos para 
desenvolver uma via expressa elevada que fizesse a conexão Leste-Oeste. No final de 1970 
estava pronto o Elevado Costa e Silva, popularmente conhecido como Minhocão. Tanto por 
sua extensão, como pelo tamanho do impacto ambiental que causou, o Minhocão é um objeto 
emblemático que reúne todo um conjunto de equívocos no tratamento da questão urbana. A 
freqüência e a intensidade dos congestionamentos ao longo de toda a ligação Leste-Oeste, 
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dentro e fora da via expressa, atestam sua ineficiência em atender às demandas de mobilidade 
de São Paulo. No entanto, não são suficientes para forçar uma revisão profunda das opções 
realizadas no passado, priorizando os suportes técnicos ao modo de transporte individual em 
detrimento da própria urbanidade. 
Com o Minhocão, a fantasia do “Futurama” norte-americano, que animava os sonhos de 
modernidade da classe média motorizada, mostrou sua face perversa quando implantada na 
cidade real. Um pesadelo que insiste em atravessar os anos como um monumento às decisões 
políticas que não hesitam em destruir a cidade existente em prol do modo individual de 
deslocamento pelo território da metrópole. Tão complicada é a relação do Minhocão com o 
entorno que, apenas cinco anos após a sua inauguração, já havia arquitetos e urbanistas 
propondo a sua demolição. 
Entretanto, o que parecia ser um desejo unânime de arquitetos e urbanistas – a demolição da 
via elevada e a reurbanização da área no entorno – revelou-se, afinal, como um emaranhado 
de propostas que envolvem diferentes desejos e modelos diversos, nos quais a demolição da 
estrutura é apenas mais uma possibilidade. Tornaram-se evidentes algumas dificuldades 
conceituais que pareciam adormecer na extensa sombra do Elevado, como por exemplo, o fato 
de não ser considerada a questão da habitação. E essa talvez seja uma das questões mais 
candentes. Os moradores do entorno do Elevado são quase unânimes quanto à sua 
manutenção nos arredores, porque intuem que a reurbanização da área, e a conseqüente 
revalorização dos imóveis da região, acabariam por expulsá-los daquele lugar, o qual muitos 
ocupam há mais de trinta anos. 
Há os que prevêem a manutenção da estrutura para abrigar áreas de lazer, reconhecendo uma 
espécie de vocação do local como espaço adequado para um parque ou jardim linear 
suspenso a partir da atual e circunstancial utilização do Elevado para esses fins nos horários 
em que ele permanece fechado. Essa idéia tem parentesco com algumas iniciativas 
internacionais, como o caso da reforma da High Line, em Nova Iorque, Estados Unidos. Em 
Manhattan, houve a instalação de um parque elevado, com cerca de 2 km de extensão, sobre 
uma antiga linha de trem inutilizada desde os anos 1980. Também ameaçado de demolição, o 
Minhocão nova-iorquino foi transformado em parque graças à militância organizada de seus 
vizinhos em favor de sua manutenção. A Associação dos Amigos da High Line convenceu a 
prefeitura a investir cerca de 50 milhões de dólares na construção do parque. 
Situação parecida ocorreu em Boston, Estados Unidos. A I-93 (Central Artery) era uma via 
expressa elevada de seis pistas, com 2,4 km de extensão, que cortava o centro da cidade. Este 
projeto foi desenvolvido em resposta ao congestionamento de tráfego no histórico emaranhado 
de ruas de Boston, que foi estabelecido muito antes do advento do automóvel. A primeira parte 
do projeto foi construída entre 1951 e 1954. Imediatamente os moradores da região passaram 
a odiar a nova via e a forma como ela se sobrepôs e dividiu os bairros. Em 1959, a estrada 
transportava aproximadamente 75 mil veículos por dia, mas, na década de 1990, esse número 
aumentou para 190 mil veículos por dia. Engarrafamentos de 16 horas foram previstos para os 
anos 2010. 
A via despejou centenas de famílias e levou seis anos de construção – e não vai à parte 
alguma. Muito longe de aliviar os maciços congestionamentos de tráfego nos subúrbios ao 
norte de Boston, a I-93, tornou-os piores e mais perigosos. Vereadores, cidadão privados, o 
prefeito e mesmo o governador admitem que a construção dessa estrada foi um grande erro. A 
via permaneceu por muitos anos em desuso e odiada, como um monumento à euforia da 
construção dessas estradas na década de 1960. O assessor de transportes do Prefeito Kevin 
White sugeriu que ela fosse simplesmente fechada a todo o tráfego. 
Em 1991 foi iniciado um projeto, conhecido como Tunnel Project , que substituiu a deteriorada 
Artéria Central (I-93) elevada de seis pistas, por uma rodovia subterrânea de oito a dez pistas. 
Popularmente conhecido como Big Dig, é considerado o mais complexo projeto de engenharia 
civil urbana do mundo e o mais caro projeto de obra pública da história dos EUA – chegando 
aos 15 bilhões de dólares. A parte principal do projeto só foi finalizada em janeiro de 2006 e 
leva-nos a questionar sobre a validade da aplicação desse montante de recursos para 
aplicação na cidade, bem como, a pensar nos rumos dos contínuos investimentos nesse setor. 
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Nesse item, procuramos remontar a história da nossa cidade estudo de caso com a lógica dos 
investimentos nos transportes e, sobretudo, nas ruas, estradas e rodovias que abrigam os 
diferentes meios de transporte nos lugares urbanizados ou não. Grande parte das cidades do 
interior do Brasil surgiu na forma de “arraiás e vilas” ao longo dos caminhos que ligavam ao 
litoral. No princípio da colonização portuguesa, nos séculos XVI e XVII, esses caminhos 
ligavam às regiões produtoras de cana-de-açúcar. Com o declínio do comércio de açúcar no 
mercado europeu, na segunda metade do século XVII, a Coroa portuguesa estimulou as 
buscas de metais e pedras preciosas em terras brasileiras. As descobertas de ouro na região 
das Gerais, no final do século XVII, forçaram a abertura de caminhos que levariam o ouro e as 
pedras para a metrópole portuguesa através dos portos.  
O Caminho Novo promoveu a ligação do litoral com o sertão, proporcionando condições 
favoráveis para a formação da Vila de Santo Antônio do Paraibuna e, mais tarde, Juiz de Fora. 
Os recursos tecnológicos do século XVIII acabaram descobrindo uma das mais belas regiões 
entre o mar e o sertão, na divisa do atual Estado do Rio e Minas Gerais. 
Os cinco séculos de história que se iniciam na conquista portuguesa na América têm, no eixo 
geográfico entre a cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1565, e os sertões de Minas, um dos 
seus mais importantes nexos de força. (...) Tal qual uma gigantesca aorta, os caminhos que 
ligavam estas duas porções da América portuguesa articulavam fluxos econômicos e 
demográficos que se estendiam às capitanias do Sul, ao Prata espanhol, a Angola e 
Moçambique e à Europa. Uma mesma artéria que, já no Brasil independente, iria ser o caminho 
de novas riquezas agrícolas, de fortunas que migravam e de milhares de novos escravos e de 
demandas que redesenhariam o papel das cidades entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro[8]. 
As origens da cidade de Juiz de Fora remontam à abertura do Caminho Novo. Em 1711, Garcia 
Rodrigues, filho do paulista Fernão Dias Paes, abriu o denominado Caminho Novo, que 
passaria a ligar a região aurífera e a Guanabara em 15 dias. Essa estrada, uma artéria que 
seria responsável pelo fluxo econômico entre o Rio e as Minas por cerca de 200 anos, esvaziou 
o antigo eixo, o chamado Caminho Velho, que atravessava o Vale do Paraíba na altura de 
Guaratinguetá e Taubaté, ligando os arraiás de Lavras e Paraty em 45 dias, o triplo de tempo 
despedido na alternativa de Garcia Rodrigues[9]. 
Com a queda da mineração na segunda metade do século XVIII e a escalada da economia 
cafeeira, o Caminho Novo passou a servir majoritariamente de eixo de transporte de gêneros 
alimentícios, especialmente o café. Nesta época, o Império passou a distribuir terras - para 
pessoas de origem nobre - denominadas sesmarias, facilitando o povoamento e a formação de 
fazendas. Entre estas fazendas encontrava-se, na margem esquerda do rio, a do “Juiz de 
Fora”, que depois passou a ser o nome da cidade que ali surgiria[10]. 
Por volta de 1830 o estreito Caminho Novo funcionava perfeitamente, existindo grande 
circulação de mercadorias pelos 480 km que ligavam Ouro Preto ao Rio de Janeiro[11]. Entre 
estas mercadorias encontrava-se principalmente o café, em crescente escalada, e os metais 
preciosos. Mesmo com o declínio da mineração ainda era grande a quantidade de metais 
extraídos na região das minas. Portanto, o governo resolveu transformar “aquele tortuoso, e 
mais que centenário caminho escorregadio em uma boa estrada carroçável compatível com as 
necessidades”[12]. A construção ficou a cargo do alemão Henrique Guilherme Fernando 
Halfeld, nomeado em 1836 como engenheiro da província. A “Estrada do Paraibuna”, na 
verdade, consistia em uma série de modificações no traçado do Caminho Novo. Desta época 
constam os primeiros registros do povoado de Santo Antônio do Paraibuna. De acordo com 
Paulino de Oliveira:  
...quando Halfeld, construindo a estrada do Paraibuna, abandonou a passagem pelo morro da 
Boiada, estabelecendo a rota pela Graminha, em conseqüência do que surgiu, no outro lado do 
rio, na ‘graciosa colina que mais tarde se denominou Alto dos Passos’, o povoado de Santo 
Antônio do Paraibuna, conforme escreveu Inácio Gama, o primeiro cronista da cidade[13]. 
Percebe-se, portanto, que o traçado feito pelo engenheiro Henrique Halfeld foi determinante 
para o desenvolvimento do povoado de Santo Antônio do Paraibuna, que posteriormente foi 
elevado à categoria de vila e, em 2 de maio de 1856, cidade. Nesta época, a população do 
município era de 27.722 pessoas, assim distribuídas: brasileiros, 11.176; estrangeiros, 118; 
escravos, 16.428. Não se sabe qual era a população residente na vila. Tem-se conhecimento, 
no entanto, que o Município era composto de cinco Freguesias, nove Distritos e cinqüenta e 
seis quarteirões[14]. 
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A Estrada do Paraibuna, apesar de constituir uma melhoria em relação ao Caminho Novo, 
ainda sim era um caminho de terra primitivo, considerando as tecnologias já existentes na 
época. O trem e a navegação a vapor já eram utilizados para se fazer o trajeto da Corte até 
Petrópolis. Foi necessário abrir um caminho mais moderno para fazer a conexão de Petrópolis 
com Juiz de Fora. A iniciativa de construção dessa via, pioneira das estradas de rodagem do 
país, foi tomada por Mariano Procópio Ferreira Lage.  
A inauguração da estrada, importante eixo de comunicação comercial entre Petrópolis e Juiz de 
Fora, em 1861, foi determinante para o desenvolvimento da cidade de Juiz de Fora. O objetivo 
primordial da construção dessa linha era tanto trazer do interior para a Corte o café e o 
algodão, como transportar na direção contrária os produtos para consumo. Além da construção 
da estrada propriamente dita, Mariano Procópio montou toda uma estrutura de apoio ao longo 
do percurso: armazéns, depósitos para café e gêneros alimentícios, casas de administração, 
residências para empregados, olarias, serralherias e carpintarias[15]. 
Em alguns trechos da Estrada União e Indústria, Mariano Procópio aproveitou o traçado da 
Estrada do Paraibuna, assim como Henrique Halfeld o fez ao traçar esta última sobre o 
Caminho Novo. Mas na altura da cidade de Juiz de Fora, porém, Mariano Procópio fez 
alterações significativas em seu traçado. Ele abandonou o trecho da antiga estrada na altura do 
atual bairro Graminha, para fazer o trajeto pelo atual bairro Poço Rico. Essa mudança causou 
diversas reclamações, pois relegaria ao abandono a região do Alto dos Passos, núcleo inicial 
do povoamento da cidade. 
Outra significativa mudança no percurso da Estrada União e Indústria em relação à Estrada do 
Paraibuna foi o abandono da enorme reta traçada por Halfeld, local onde a cidade se 
desenvolvia com maior expressividade. Nas palavras do historiador Jair Lessa: 
Mariano, com o que parecia intuito de marginalizar a cidade (...) ao chegar ao Largo do 
Riachuelo, denominado antes Milheiros, agora Praça da União Indústria, torceu, apesar dos 
protestos veementes, o rumo da estrada para leste, num ângulo de 45 graus e levou a reta em 
frente por um quilômetro – formando a atual Avenida Getúlio Vargas – até atingir o ponto em 
que hoje esta avenida se encontra com a rua Espírito Santo (...) e só volta à antiga estrada de 
Halfeld um quilômetro antes da Ponte do Zamba. Em termos atuais, é o que a moderna técnica 
rodoviária pratica: o contorno dos perímetros urbanos. Porém, naquela época, era a morte pelo 
isolamento[16]. 
Ao mesmo tempo em que a iniciativa de Mariano Procópio trouxe novo impulso ao incipiente 
setor rodoviário, o escoamento do café da principal região produtora demandava agilidade e 
deslocamento de grandes volumes que o sistema ferroviário, se comparado ao rodoviário, 
melhor contemplava à época. Agassiz, quando aqui esteve em 1865, já havia observado que 
Mariano Procópio “não escapou aos contratempos que acompanham aqueles cujas idéias 
estão em avanço sobre a rotina de seus contemporâneos.” E esclareceu: “O descontentamento 
provém, sem a menor dúvida, do fato de que a estrada não deu tão grande rendimento como 
se esperava; o progresso da Estrada de Ferro D. Pedro II, que dela se aproxima cada vez 
mais, comprometeu-lhe o sucesso[17].” 
Alguns anos após a abertura da União e Indústria verificou-se que os receios da concorrência 
com a Estrada de Ferro D. Pedro II, possibilitando acesso direto da Corte à região das Minas 
Gerais, eram fundamentados. Quando o ramal da estrada de ferro chegou à cidade de Três 
Rios, em 1867, as rotas anteriores de transporte de mercadorias foram abandonadas, 
marcando o início do processo de decadência da União e Indústria[18]. A região das Minas 
Gerais pôde ser alcançada com agilidade por via ferroviária. 
Quer pela primazia da estrada de ferro como meio de transporte de carga e de passageiros, 
quer por problemas administrativos, em 1863, com o primeiro trecho em funcionamento há 
poucos anos, a estrada União e Indústria encontrava-se em uma situação deficitária e em 
declínio. Interessante observar como a política relativa aos meios de transporte se mostrou 
excludente na ocasião. Ora os investimentos se faziam no tráfego rodoviário, ora no ferroviário: 
aparentemente ambos eram considerados inconciliáveis. Outra face do abandono sofrido pelas 
vias de comunicação foi o fato de a manutenção não ser concebida junto com a construção. 
Apesar de a ligação rodoviária ter sofrido com sua substituição pela ferrovia, Juiz de Fora foi 
beneficiada de outra forma. A estrada União e Indústria teve seus áureos dias até a construção 
da Estrada de Ferro D. Pedro II, que, atingindo Juiz de Fora em 1870, tornou o caminho desta 
cidade à Corte mais acessível, aumentando, ainda mais, o índice de progresso da cidade. 
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Com uma estrutura rodo-ferroviária moderna e bem organizada, Juiz de Fora logo se tornou o 
pólo econômico mais dinâmico da Zona da Mata. Os custos de transporte mais baixos que em 
outras regiões (por possuir uma estrutura viária bem equipada e ser perto do mercado 
consumidor), fizeram de Juiz de Fora centro de atração da atividade industrial. 
Vale ressaltar que o sistema de transportes rodo-ferroviário se desenvolveu visando o 
escoamento da produção de café que se concentrava na Zona da Mata, na região de Juiz de 
Fora. O deslocamento do plantio do café, no início do século XX para o norte e nordeste da 
Zona da Mata e Vale do Rio Doce e Mucuri, fez com que novas alternativas de transporte 
fossem criadas. Em 1926 foi inaugurado um ramal da Estada de Ferro Central do Brasil (antiga 
Estrada de Ferro Dom Pedro II) entre Ponte Nova e Mariana. Assim, a distribuição da produção 
e o abastecimento passaram a ser feitos independentes de Juiz de Fora. Apesar disso, durante 
os anos 1920, Juiz de Fora foi o segundo maior centro de comércio atacadista do Estado, só 
ficando atrás de Belo Horizonte. 
No final dos anos 1920, o governo estadual promoveu uma série de melhorias na malha 
ferroviária. As ferrovias da Zona da Mata não foram beneficiadas porque uma era controlada 
por capital externo, a Leopoldina Railway, e outra por capital federal, a Estrada de Ferro 
Central do Brasil. O Estado pretendia, com esta política, desagregar a atividade empresarial e 
fortalecer a ligação de Belo Horizonte com as outras regiões mineiras. Com a crise do café em 
1929, foi aumentada a tarifa de outros produtos para compensar os prejuízos oriundos da 
queda da produção e comércio cafeeiro na Zona da Mata. Por conseguinte, as tarifas 
ferroviárias da Zona da Mata ficaram superiores às de outras áreas do Estado. Ainda assim, 
pode-se afirmar que na década de 1930, a cidade de Juiz de Fora figurou como um dos 
núcleos industriais de maior destaque do Estado de Minas Gerais, apresentando um grande 
número de fábricas e de operários. 
 
 
O RODOVIARISMO NO BRASIL: UM RECORTE DO EIXO RIO DE JANEIRO – JUIZ DE 
FORA 
O primeiro carro a fazer sua aparição no Brasil foi um Peugeot com motor Daimler a gasolina 
trazido por Santos Dumont a São Paulo, em 1893, onde o referido inventor iria estudá-lo em 
detalhes. Em 1897 desembarcava o segundo carro, no Rio de Janeiro, trazido por José do 
Patrocínio e, nesse mesmo ano, foi registrado, oficialmente, o primeiro acidente de carro. Era o 
poeta Olavo Bilac que se chocava contra uma árvore com o automóvel de José do 
Patrocínio[19]. Como se vê, as primeiras aparições estiveram associadas a nomes de 
personalidades da época, não por acaso, já que o uso da nova máquina era um privilégio de 
poucos.  
Pouco tempo depois, em 1911, já existiam 1300 carros no Rio de Janeiro. Esse elevado 
número de automóveis só foi possibilitado graças às obras de remodelação urbana feitas na 
capital, que resultaram em grandes avenidas cobertas por manta asfáltica. No início do século 
XX houve uma significativa alteração no modo de se pensar as estradas. Embora o automóvel 
estivesse sendo produzido desde o século anterior, a concepção da fabricação em série do 
modelo T, em 1914, pelo americano Henry Ford, permitiu que o automóvel chegasse ao Brasil 
em maior escala, criando uma demanda por infraestrutura que fosse mais adequada à sua 
circulação. Até então, os poucos possuidores do novo meio de locomoção se reuniam em 
clubes particulares. 
Em 1900, teve lugar na França o I Congrés de l’Automobile, reunindo empresários e 
construtores para discutir a nova invenção. Em 1905, outro congresso associou o 
automobilismo ao turismo. Em 1908, foi realizado em Paris o primeiro de uma série de eventos 
internacionais para discutir o tema das rodovias, o I Congrés Internationalle de La Route[20]. 
Observe-se que os encontros para debater as questões geradas pela difusão do veículo 
automotor e as necessidades específicas das vias de circulação precederam os congressos de 
urbanismo, quando se vislumbrou a necessidade de conceber um plano de melhoramentos 
para a cidade, mesclando a questão da higiene e das normas de ocupação com a abertura de 
ruas largas e arborizadas. 
Seguindo essa tendência mundial, em 1907, foi criado o Automóvel Club do Brasil: um clube de 
luxo para os apaixonados pela nova tecnologia, do qual faziam parte eminentes políticos, entre 
eles Washington Luís, que presidiria a instituição em 1913, ano em que se elegeu deputado 
pelo Estado de São Paulo. Em virtude do estreito contato com a França, o Brasil recebeu 
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influência da fervilhante discussão sobre o impacto do ingresso deste meio de transporte nas 
cidades e as profundas mudanças dele decorrentes. 
Em 1916, ocorreu o primeiro de uma série de congressos nacionais de estradas de rodagem, 
sob o patrocínio do Automóvel Club do Brasil, reunindo engenheiros e amantes do 
automobilismo, representantes do governo e de entidades civis. Embora a lógica ferroviária 
ainda reinasse, surgiram defensores do novo sistema. No debate travado no encontro, 
manifestações de apoio oficiais basearam-se no baixo custo de construção e manutenção das 
rodovias, na facilidade do tráfego e diminuição das importações de material para construção 
das ferrovias[21]. 
Em 1922 foi aberta a primeira estrada de rodagem no Brasil, especificamente projetada para 
veículos automotores, ligando o Distrito Federal a Raiz da Serra; tal empreendimento teve 
iniciativa do Automóvel Club e, ao cabo de alguns dias, seus sócios nela realizaram sua 
primeira viagem. A rodovia aproveitou os trabalhos de terraplenagem efetuados para a abertura 
da Leopoldina Railway. Em 1926, com a eleição de Washington Luís para a presidência do 
país, pode-se afirmar que teve início o “rodoviarismo” no Brasil. Foram criados uma Comissão 
de Estradas de Rodagem Federais – embrião do DNER, Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem -, destinada à construção de estradas de rodagem, e um fundo constituído por 
uma taxa adicional sobre a importação de gasolina, automóveis, caminhões, pneus, etc.[22]. 
Washington Luís, fundamentado em uma concepção técnica abrangente e considerando os 
eixos de comunicação como um sistema integrado, adotou o lema “Governar é construir 
estradas”. As estradas Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis foram as etapas iniciais da implantação 
das linhas-tronco destinadas a fazer a ligação da capital Federal com o Sudoeste e o Norte 
brasileiros. 
Os trabalhos começaram simultaneamente em ambas as rodovias, em março de 1927. Em 25 
de agosto de 1928, foi inaugurada a Estrada Rio-Petrópolis, posteriormente batizada com o 
nome do Presidente Washington Luís. Quando concluída, a Rio-Petrópolis pôde ser 
considerada uma das mais modernas rodovias da América, pavimentada em concreto de 
cimento em 47,5 km, com macadame betuminoso em 11,5 km e com paralelepípedos em três 
quilômetros. 
A partir de 1930, e até fins da década de 1950, a economia brasileira apresentou um processo 
de transformação significativo. Atingida pela crise de 1929, a posição do país como exportador 
de produtos primários na divisão internacional do trabalho foi colocada em xeque. A política 
econômica do Estado Novo (1937-1945), de Getúlio Vargas, baseava-se num esboço de 
desenvolvimento nacional voltado para a industrialização do país. Para integrar essa nação 
industrializada, um dos principais objetivos do governo era elaborar um plano geral para o setor 
de transportes. O mesmo eixo de orientação econômica predominou ao longo do segundo 
governo Vargas (1950-1954). 
O governo que mais investiu na infraestrutura de transportes, porém, foi o de Juscelino 
Kubitschek (1956-1961). A partir do chamado Plano de Metas, o Brasil assistiu a um 
crescimento acelerado: a política dos cinqüenta anos em cinco tinha como objetivo completar a 
infraestrutura energética e de transporte, prevendo insumos e benefícios cambiais para a 
instalação de um parque industrial avançado. E, para que o núcleo dinâmico da economia 
funcionasse, era necessário investir na construção de vias de escoamento da produção e na 
interligação do mercado consumidor nacional. A construção de Brasília, nesse contexto, ficou 
conhecida como “meta-síntese”, o símbolo da edificação de um “novo Brasil”. A consequente 
abertura de caminhos em direção à nova capital reforçou a prioridade dada pelo governo à 
indústria automobilística e ao transporte individual. 
Do ponto de vista quantitativo, o Plano de Metas obteve êxito. No que se refere à construção 
de rodovias, o governo ultrapassou a meta planejada. Os investimentos em infraestrutura 
permitiram estender mais de 20 mil quilômetros de rodovias, quando a meta previa construção 
de 10 mil. O “carro-chefe” do novo padrão de acumulação foi a indústria automobilística. 
Enquanto empresas como Volkswagen, Mercedes-Benz ou General Motors superaram a meta 
prevista de 100 mil veículos em 1960 para 321.150, com 90% de seus acessórios produzidos 
no Brasil, o transporte ferroviário, mais barato e acessível ao trabalhador, foi contemplado com 
apenas 826 km adicionais de trilhos. 
Com a instalação do Governo Militar em 1964, os novos eixos de comunicação terrestre 
projetados trouxeram explícita uma política de integração, com o objetivo subjacente de 
segurança nacional. 
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Brasília era o centro irradiador da rede rodoviária. 
Em 16 de julho de 1970, foi criado pelo Presidente Médici o Plano de Integração Nacional (PIN) 
voltado à implantação de grandes rodovias. A estrutura rodoviária desenvolveu-se e adquiriu 
novos contornos, com a ampliação dos eixos de exportação e rodovias de penetração. Em 
1973 foi criado o Plano Nacional de Viação que estabeleceu Brasília como o ponto de 
referência das ligações, determinando uma tipologia de vias, cuja nomenclatura permanece até 
os dias atuais com os mesmos critérios: 
As estradas são nomeadas com números. 
O símbolo “BR”, inicial, indica qualquer rodovia federal. 
Ao símbolo, separado por um traço, segue-se um número de três algarismos, assim 
constituído: 
a) o primeiro algarismo indica a categoria da rodovia, isto é: 
 0 (zero)  - para as radiais partindo de Brasília; 
 1 (um)  - para as longitudinais na direção Norte-Sul; 
 2 (dois)  - para as transversais na direção Leste-Oeste; 
 3 (três)  - para as diagonais na direção Noroeste-Sudeste ou Nordeste-
Sudoeste; 
 4 (quatro) - para as ligações em qualquer outra direção. 
b) os dois outros algarismos indicam a posição da rodovia relativamente a Brasília e aos limites 
extremos do país[23]. 
Nesse contexto, inseriu-se a constituição da BR-040, que foi composta por um conjunto de 
estradas. O primeiro segmento, do Rio de Janeiro até a subida da serra de Petrópolis, fez uso 
da via aberta no Governo Getúlio Vargas, quando foram realizadas as grandes obras de aterro 
e saneamento na baixada Fluminense. O segundo trecho, referente à serra, constituiu-se de 
duas pistas abertas com pouco mais de 30 anos de diferença: a subida, obra do governo 
Washington Luís, inaugurada em 1928, e a descida, obra do governo Juscelino Kubitscheck, 
inaugurada em 1960. De Petrópolis a Juiz de Fora foi construída uma nova estrada, fazendo 
uso de trechos da União e Indústria, inaugurada em 1861, no Império. Para prosseguir de Juiz 
de Fora até Belo Horizonte, foi utilizada a Rodovia JK, inaugurada em 1957. E, para vencer o 
segmento final, empregou-se a Rodovia Brasília-Belo Horizonte, inaugurada em 1959. 
Com extensão de 1.172 quilômetros, a BR-040 sai de Brasília, tem como pontos de passagem 
Três Marias, Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora, Três Rios e Petrópolis, terminando na 
cidade do Rio de Janeiro. O último trecho, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, foi aclamado 
como a “Nova União e Indústria”. 
Nos anos 1980, após a modernização da BR-040, Juiz de Fora assistiu a um crescimento 
significativo do setor siderúrgico e, posteriormente, do setor automobilístico com a instalação, 
em 1996, de uma unidade industrial da Mercedes-Benz. A montadora sentiu-se atraída pela 
localização privilegiada da cidade com relação aos mercados consumidores e fornecedores do 
país, pela existência de sistemas rodoviário e ferroviário eficientes para o escoamento da 
produção e conexão com os portos do Rio de Janeiro e Vitória, condições de infraestrutura 
adequadas, disponibilidade de mão de obra qualificada e pelo elevado nível de qualidade de 
vida. 
 
 
A BR-440  
A BR-440 é uma rodovia federal que está sendo construída na cidade de Juiz de Fora. Trata-se 
de uma via semi-expressa que fará, por dentro da cidade, a ligação entre as duas principais 
rodovias que passam por Juiz de Fora: a BR-040 e a BR-267. Orçada em R$ 107 milhões, a 
rodovia vai contar com três viadutos: na saída para a BR-040, na região dos bairros Democrata 
e Vale do Ipê e no bairro Mariano Procópio.  
Para o engenheiro-chefe da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela construção da rodovia, Edson Ruffo, 
o empreendimento tem grande importância para o município por promover o desafogamento do 
trânsito no centro da cidade. “A BR-440 vai colaborar muito para a melhoria do trânsito da 
cidade, pois os veículos que trafegam pelas rodovias da região não precisarão passar pelo 
centro para continuar a viagem”, justifica. O engenheiro também acredita que a obra vai 
beneficiar os moradores da Cidade Alta. “A região conta com muitos empreendimentos 
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imobiliários e, com a via semi-expressa, a comunidade terá uma opção a mais de 
deslocamento[24]”. 
Ao município, cabe fazer a desapropriação de algumas áreas dos bairros por onde a via semi-
expressa vai passar. A Secretaria de Obras informou, por meio de sua assessoria, que guarda 
a atualização do projeto, por parte do DNIT, para iniciar o estudo para a desapropriação. Desde 
1978 a Prefeitura de Juiz de Fora deu início a processo administrativo visando à construção de 
estrada de ligação entre os bairros da região oeste da cidade, região em que se localiza, entre 
outros, o bairro São Pedro e adjacências, região conhecida hoje como Cidade Alta e o centro 
da cidade. 
Na época, 32 anos atrás, a cidade tinha 268 mil habitantes (Censo – IBGE) e a região de São 
Pedro tinha baixa densidade habitacional, com poucas casas de moradia e muitas granjas. A 
Cidade Alta era constituída de poucas casas de moradia, pequeno comércio e grande área de 
pastagem e mato virgem. Portanto, em 1978 a região de São Pedro ficava fora do centro da 
cidade e precisava de uma via urbana que a interligasse ao centro urbano. Surgiu a proposta 
de criação da chamada Via São Pedro. Os anos passaram e o referido processo administrativo 
foi se arrastando e atravessando diversas administrações municipais. Iniciada pelo prefeito 
Melo Reis, chegou até os dias de hoje sem solução que a tirasse do papel. 
 
 
Impactos 
Como vimos nos exemplos nacionais e norte-americanos citados, os impactos causados com a 
construção de rodovia são muitos. Na rodovia escolhida como estudo de caso, uma das 
principais críticas que feitas é que o projeto original, datado de mais de 30 anos, era de que 
este se caracterizava como para a execução de uma via de acesso local, entre bairros. Agora, 
com a região muito mais adensada, está sendo construída uma rodovia que ligará outras duas 
estradas federais, justamente através do centro urbano da cidade. Enquanto todas as grandes 
metrópoles procuram construir anéis viários para desviar o trânsito rodoviário dos centros 
adensados, Juiz de Fora, na contramão, lança uma estrada com fluxo pesado de veículos 
numa área tipicamente residencial e estudantil até então considerada como uma reserva para a 
expansão urbana. 
Segundo matéria publicada no jornal Tribuna de Minas em 12/11/2009, levantamentos da 
SETTRA (Secretaria de Transportes) apontam a Ponte de Santa Terezinha como o pior gargalo 
de tráfego em Juiz de Fora com 2.721 veículos/hora. É nesta região que vai desembocar a BR-
440: um grande contra-senso levar mais tráfego para uma região já saturada. Outro grande 
impacto está ligado à questão ambiental. A rodovia atravessará uma área de proteção 
ambiental (APA), passando às margens da represa de São Pedro (responsável por 8% do 
abastecimento da cidade), e o córrego que corre sob ela está sendo canalizado. Mesmo assim, 
não foi realizado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório (RIMA).  
A rodovia na região do bairro Borboleta está prevista para ficar 30 metros acima da vizinhança, 
destruindo grande parte da Mata do Borboleta, além do perigo de graves acidentes pela altura 
da via. A mata do Vale do Ipê será quase integralmente destruída por corte da terraplenagem 
da via de cerca de 50 metros acima da vizinhança. Há, ainda, a construção de viaduto de 200 
metros de comprimento, em declive acentuado, terminando em curva de 90 graus para carretas 
e caminhões-tanque à beira do Museu Mariano Procópio e da Estação Ferroviária do Mariano 
Procópio - região de patrimônio histórico, artístico e paisagístico da cidade. 
Por ser uma BR, uma rodovia federal, dentro de área urbana densamente povoada, certamente 
haverá uma reconfiguração dos hábitos locais com a remoção de contingente significativo de 
pessoas de suas casas. Além de ser uma via destinada ao trânsito rápido e pesado, com 
veículos de todos os tipos, principalmente caminhões com toda sorte de cargas, esta BR não 
possui vias que a atravessem, não possui faixa de pedestres ou sequer semáforos. Logo, como 
via de trânsito pesado, não possui outra forma de atravessá-la senão por contornos (para os 
carros) ou travessias (para os pedestres), geralmente, bem espaçadas. 
A falta de estudos de impacto ambiental e socioeconômica levou lideranças de diversos setores 
da sociedade da cidade a realizar ato público contra a instalação da via expressa na chamada 
cidade alta. Para tanto, foi criado um grupo: o “Comitê Diga Não à BR-440”. O comitê é 
formado por entidades representantes da sociedade civil, como associações de moradores, a 
União Juizforana Comunitária das Associações de Bairros e Distritos, a Associação dos 
Professores de Ensino Superior (APES), o Instituto dos Arquitetos do Brasil, entre outros. Entre 
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os pontos denunciados pelas entidades estão a inexistência de um projeto executivo e a 
ausência de previsão dessa rodovia no plano diretor de desenvolvimento urbano. Além disso, 
se dá como certo também que haja possíveis problemas de abastecimento de água, o inchaço 
da malha urbana viária, além de dezenas de moradores que terão suas residências 
desapropriadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – traçado da BR-440 (Cf.: www.acessa.com) 
 
 
CONCLUSÃO – EM BUSCA DE NOVOS CAMINHOS 
No mundo moderno, os caminhos constituíram o elo entre diferentes realidades. No princípio, 
conectavam o campo à cidade. Depois, uma cidade à outra. Nas cidades, promoveram seu 
crescimento e proporcionaram a constante aceleração dos fluxos, exigência da vida moderna. 
Sempre condicionados pelos meios de transporte disponíveis, os caminhos levaram pessoas e 
riquezas mundo afora. Com o passar do tempo os meios de transporte mudaram e, juntamente 
com eles, os caminhos também mudaram. O automóvel veio e exigiu que os caminhos fossem 
multiplicados, tanto em quantidade quanto em dimensão. A facilidade de deslocamento, 
individual e veloz, permitiu a propagação indiscriminada de vias por todos os lados, fazendo 
com que a cidade aumentasse seus domínios territoriais. E, da mesma forma que a cidade 
expandia, os automóveis se multiplicavam, às vezes, desproporcionalmente. 
A era urbana a que definitiva e irreversivelmente chegamos traz consigo gigantesco impacto no 
desenvolvimento das cidades, tanto para aquelas que foram em sua origem planejadas, como 
nas que sofreram os efeitos do aumento demográfico continuado. 
Atualmente os enormes desafios das cidades – que têm como características a 
superpopulação – consistem em evitar o próprio colapso, principalmente no que se refere à 
mobilidade, ao mesmo tempo em que se busca garantir a qualidade de vida de seus 
habitantes. 
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A falta de planejamento ou propostas que deixaram profundas cicatrizes na cidade, tornaram-
se a marca de alguns empreendimentos urbanos do passado e acabaram por provocar novos 
problemas – exigindo também reflexões. 
Partimos do princípio de que nossas cidades foram, e continuam sendo, concebidas para o 
automóvel não só por especificações de projetos, planejamento ou políticas públicas, mas, 
principalmente, porque há uma conjuntura social, política e econômica que tem consolidado 
esse fato como um “mal necessário”, e considerado, em determinados momentos, 
indispensável para a efetivação das relações sociais.  
Considerando a cidade como lugar de aglomeração associada às atividades de produção e 
reprodução de bens de capital, é compreensível que ela demande a existência de meios de 
transporte eficientes. Partindo dessa premissa, o automóvel tornou-se assimilável justamente 
por ser eficiente para independência de movimentos e rapidez de efetivação de viagens. 
A conjugação de formas e práticas sociais, especialmente nas grandes cidades, mostra que o 
conjunto das necessidades individuais de deslocamento resulta na sobreposição de diferentes 
modos de circular e configura um tecido denso de movimento. Sob a ótica do desenvolvimento 
econômico, esse tecido não pode ficar parado porque o movimento é algo essencial para 
reprodução do sistema de idéias e de coisas. 
A justificativa para a construção da BR-440 situa-se nesse contexto. Seguindo a lógica do 
deslocamento a qualquer custo está sendo implantada uma rodovia federal de alto impacto 
dentro do tecido densamente ocupado da cidade de Juiz de Fora, priorizando o deslocamento 
regional em detrimento ao deslocamento local. Iniciativas anacrônicas como essa deveriam ser 
descartadas, pois são conhecidos os impactos sociais e ambientais desse tipo de 
empreendimento.  
Se antigamente, como foi visto na história urbana de Juiz de Fora, era favorável que as 
estradas atravessassem o interior das cidades, trazendo pessoas e mercadorias diretamente 
para seu núcleo, hoje essa situação já não é mais desejável. O grande aumento do fluxo de 
pessoas, mercadorias e, conseqüentemente, veículos inverteu essa situação. Menos 
impactante seria a construção de um anel rodoviário dando a volta por fora da cidade. Com 
isso, retiram-se de dentro das cidades os veículos que fazem o deslocamento interurbano.  
A construção dessa rodovia suscita questionamentos pertinentes. Os benefícios advindos de 
uma estruturação viária dentro da cidade, como nesse caso, superam os prejuízos? Quem será 
beneficiado e quem será prejudicado? Estudos recentes apontam que só os investimentos de 
ordem financeira já indicam a magnitude do empreendimento que não condiz com os riscos 
óbvios que estão implicados para o meio ambiente [25].   
A cidade, como bem construído coletivamente, tem na representação de associações de 
moradores e ambientalistas o contraponto que questiona a continuidade das obras. Ainda não 
é possível saber o desfecho dessa história, mas as marcas negativas da construção inacabada 
da via dão pistas de que o pior ainda pode estar por vir. 
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RESUMEN 
Bogotá, la Capital de Colombia es una ciudad cuya área rural desconocida por sus habitantes, 
corresponde a 78.000 hectáreas que representan cerca del 75 por ciento de su territorio, 
organizada en 20 localidades. Una de ellas es Sumapaz, que cuenta con características 
propias que la hacen única: es la Localidad netamente rural y la de mayor tamaño, allí está el 
paramo más grande del mundo, hay una tradición organizativa de la sociedad representada 
principalmente por el Sindicato Agrario con gran capacidad de convocatoria, es la localidad con 
menor población, solo 2.478 habitantes,  que se ha venido reduciendo debido a la falta de 
oportunidades económicas por restricciones en la producción agropecuaria debido a 
restricciones ambientales y problemas de orden público debido a la presencia de fuerzas 
armadas. 
La Universidad Nacional de Colombia a través del Grupo de Investigación en Gestión y 
Desarrollo Rural ha venido desarrollando dos convenio con la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz en el marco del Plan Maestro de 
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB) con el objetivo de 
diseñar estrategias para la creación de redes de gestión y articulación entre los actores 
involucrados en la cadena de abastecimiento de alimentos de forma sostenible con los 
mercados de alimentos de Bogotá y la región aledaña al territorio.  
El PMASAB como instrumento para el ordenamiento del abastecimiento de alimentos, se centra 
básicamente en eliminar las ineficiencias que el proceso presenta, el cual se concentra en tres 
aspectos: alta intermediación, alta generación de residuos consecuencias de la mala 
manipulación y altos precios de los productos derivados de la intermediación. En este sentido 
las Agroredes como estrategia de desarrollo rural, buscan incorporar nuevos elementos de 
participación social que logren acercar a los actores que componen la cadena de 
abastecimiento a las acciones establecidas en las políticas distritales.  
Este trabajo busca presentar la experiencia de la intervención de las instituciones en el marco 
del PMASAB, la articulación y dinámicas generadas en Sumapaz, teniendo en cuenta las 
particularidades del territorio y los intereses de los diferentes actores locales e institucionales.  
Palabras-clave: Abastecimiento, Agroredes, Alimentos, Desarrollo Rural Territorial, 
Ordenamiento. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
En la localidad 20 de Sumapaz se han venido adelantado diferentes procesos alrededor de la 
conformación de Agroredes y su consecuente efecto en la eficiencia de abastecimiento de 
alimentos para el territorio, todo ello, enmarcado y direccionado por el Plan Maestro de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá -PMASAB, definido como un conjunto de 
políticas, planes, programas y proyectos que pretende mejorar la gestión de la cadena de 
suministro de alimentos; integrada por pequeños, medianos y grandes empresarios de la 
producción, la transformación, la distribución y la comercialización. 
Para esto, un primer acercamiento con la localidad estuvo relacionado directamente con la 
caracterización del sistema de abastecimiento de alimentos que operaba para dicho momento 
en el territorio. Esta caracterización fue realizada mediante el convenio interadministrativo 010 
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entre el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz (FDLS), la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos (UESP) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD), los principales 
resultados asociados al proceso desarrollado durante este convenio, tienen que ver con la 
identificación de algunos parámetros territoriales, sociales, productivos y comerciales 
necesarios para la implementación de Centros de Gestión Veredal que permitiesen garantizar 
el adecuado desarrollo de Agroredes alrededor de ellos. 
Posteriormente, mediante los convenios 01-06 y 013-07 entre el FDLS, la UESP y la UD, se 
adelantaron diferentes procesos alrededor de la conformación y el desarrollo concreto de las 
Agroredes como estrategia de desarrollo rural para la localidad de Sumapaz. Las principales 
actividades durante la ejecución de dichos convenios fueron direccionadas hacia el 
reconocimiento puntual de los actores de la oferta presentes dentro de la localidad y a partir de 
ello, identificar potenciales redes de abastecimiento que contribuyeran no solo al desarrollo 
productivo y comercial, sino también al fortalecimiento del tejido social y humano dentro del 
territorio. Los principales resultados de estos procesos se relacionan con el acercamiento y 
fortalecimiento adelantado con algunas organizaciones de carácter social, político y productivo 
que manifestaron interés en vincularse a futuras Agroredes, a partir de ello, se priorizaron tres 
organizaciones productivas, dos de producción y transformación de lácteos y una de 
producción de trucha, para iniciar el proceso de implementación como Centros de Gestión 
Veredal (CGV).  
Después de los procesos anteriormente mencionados, la Alcaldía Local de Sumapaz convocó 
al Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Colombia –Sede Bogotá para que ejecutara el convenio 
interadministrativo 054-08 “desarrollo de capacidades locales para la articulación sostenible de 
las Agroredes del Sumapaz a los mercados de alimentos de Bogotá”, con la financiación del 
FDLS, la Secretaria de Desarrollo Económico, SDDE, el cual se enmarcó dentro de los 
lineamientos del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá 
(PMASAB). Se direccionó la ejecución y gestión del proceso en busca del alcance de cuatro 
objetivos básicos:  
• Ampliación del uso, acceso y prestación de los servicios del Plan Maestro. 
• Acompañamiento a los actores de la oferta vinculados al PMASAB a levantar, procesar, 
analizar y reportar información estratégica y operativa a través de la cual conozcan e 
interpreten una situación y adquieran los elementos de juicio para la toma de decisiones en 
torno al abastecimiento alimentario 
• Acompañamiento técnico y organizacional a los actores locales del abastecimiento 
• Construcción de una propuesta conceptual para la implementación de un modelo de 
Centros de Gestión Veredal en el territorio. 
Motivado por lo anterior, el equipo ejecutor del convenio orientó cada uno de sus esfuerzos 
hacia el fortalecimiento y adecuado desarrollo de las capacidades locales en cada una de las 
iniciativas productivas identificadas, buscando mediante diferentes estrategias de participación, 
acompañamiento, extensión y capacitación con la comunidad, afianzar fortalezas y reducir 
posibles condiciones de debilidad y vulnerabilidad ante el impacto del modelo económico y 
comercial predominante. Este documento pretende consolidar todo el proceso metodológico y 
conceptual llevado a cabo durante la ejecución del convenio, reconociendo los principales 
limitantes alrededor de la articulación de las particularidades de la localidad de Sumapaz con 
los servicios ofrecidos por el PMASAB.  
Los resultados de un diagnóstico inicial fue la base fundamental para la formulación y 
desarrollo de una estrategia a corto, mediano y largo plazo que permitiera el acceso paulatino a 
los servicios ofrecidos por el Plan Maestro, que se consideran pertinentes para aportar a los 
procesos organizacionales y productivos de localidad, tal como la construcción de redes de 
gestión, el mejoramiento de la calidad, así como mejorar la gestión financiera y la gestión 
logística. 
De la misma forma la matriz diagnostica de la caracterización de las organizaciones fue un 
insumo fundamental para el desarrollo de un plan de capacitaciones que se enfocaron a el 
fortalecimiento de los aspectos técnicos productivos orientado al mejoramiento de la calidad de 
los productos y procesos de producción, el mejoramiento contable de las formas organizativas 
a partir de los registros contables para unas finanzas sanas y el reconocimiento de las 
obligaciones tributarias. Además se acompaño a las organizaciones en la toma de registros de 
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costos y otros de tipo técnico, para su análisis con el fin de identificar información de carácter 
estratégico y operativo para la toma de decisiones. 
En el proceso de ejecución de este proyecto se logró identificar diferentes debilidades y 
fortalezas en torno al mecanismo de abastecimiento que opera y predomina en el territorio, de 
esta manera fue posible reconocer que dentro de la localidad no existen aun Agroredes lo 
suficientemente consolidadas que permitan contribuir de manera concreta a la generación de 
eficiencias en la cadena de abastecimiento de alimentos y generar procesos de desarrollo a 
nivel local, sin embargo, es pertinente mencionar que durante la ejecución del convenio se 
reconocieron iniciativas productivas y comerciales en diferentes etapas de desarrollo, las 
cuales se consideraron como potenciales y futuras redes con las que se pudiese emprender un 
efectivo canal de abastecimiento a través de estructuras y funciones organizacionales eficaces 
como lo son los Centros de Gestión Veredal en el territorio.  
Finalmente se realizó la formulación de una propuesta metodológica para la implementación de 
los Centros de Gestión Veredal en la Localidad compuesta por diferentes fases de las cuales 
se lograron validar las primeras fases. Cabe resaltar que a partir de estos resultados se formuló 
una nueva propuesta para continuar con el proceso de gestión en el territorio tomando como 
eje central los Centros de Gestión Veredal tema que no será tratado en este artículo. 
El componente de Abastecimiento de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 
Bogotá D.C., se puso en marcha a través del instrumento Plan Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria de Bogotá a partir del año 2006. Este plan compuesto por tres 
estrategias ha presentado problemas conceptuales y operativos que han tenido que superarse 
en la marcha del ejercicio público. 
La estrategia de gestión de vecindad hasta la fecha ha evidenciado fallas principalmente en la 
concepción y dimensión del espacio ciudad – región (región-capital). Esto es, el Plan Maestro 
tiene conocimiento de que existe una necesidad en el territorio que es incrementar la eficiencia 
en la cadena productiva en la cual interactúan diferentes grupos de actores, estos 
conocimientos fueron obtenidos mediante estudios sobre eficiencias e ineficiencias en la 
cadena, pero no se identificaron fallas en términos de las capacidades humanas y sociales de 
los actores del abastecimiento, ni tampoco en los temas de producción, de tipo ambientales e 
indicadores de sostenibilidad en los estudios previos a la formulación del instrumento de la 
política, el instrumento parece no representan las necesidades de los grupos de actores y 
menos las de los territorios que es la filosofía actual con la que se plantea este plan. En este 
sentido se busca desarrollar una propuesta sobre las acciones o en que se debería mejorar la 
política pública para que la población del territorio se apropie del concepto región-capital y en 
especial del término territorio. Cuál es la motivación real por parte de las redes de demanda y 
de oferta para organizarse y llevar a cabo acuerdos de planeación, producción y conservación 
de los recursos, abastecimiento y negociación de alimentos sin afectar el capital humano y los 
recursos ambientales sino más bien utilizando estas acciones a favor.  
El estudio se orienta a analizar el concepto de abastecimiento y su relación con los recursos 
humanos, sociales y ambientales del territorio para fortalecer los conceptos de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, a través del uso de metodologías de investigación aplicadas para el 
Análisis de Políticas Públicas que han planteado diferentes investigadores de carácter nacional 
e internacional. El análisis aportará a fortalecer el concepto general de Soberanía Alimentaria y 
la importancia del Abastecimiento para mantener la economía de un territorio. Además, este 
concepto trasciende a un concepto más general y que en últimas es lo que se busca, con una 
visión más amplia e integral conocido como desarrollo sustentable. 
El abastecimiento de alimentos de Bogotá se caracteriza por la participación de gran cantidad 
de productores, transformadores y distribuidores, quienes realizan sus actividades de 
producción, movilización y comercialización en medio de una alta dispersión, ineficiencias 
operativas, logísticas y financieras, que convertidas en sobre-costos evitables se ven afectados 
tanto estos actores como el consumidor final.  
Las ineficiencias identificadas están principalmente relacionadas con una alta intermediación, 
bajas escalas de producción, innecesaria movilización de residuos, inadecuada manipulación 
de productos, irracional utilización de agro-insumos, baja producción, uso de información y 
relaciones de desconfianza. Una de las principales causas de que se presenten estas 
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ineficiencias está relacionada directamente con la existencia de cadenas de productos de 
origen campesino clasificadas como “inmaduras146” siendo aun más difícil el uso, producción y 
acceso a la información para la toma de decisiones para la producción y comercialización. 
Para contrarrestar lo señalado, el Gobierno Distrital puso en marcha el Plan Maestro de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá –PMASAB-, a través del Decreto no 315 de 
Agosto de 2006 según el cual “....el abastecimiento de alimentos es una función que compete 
al conjunto de grupos sociales, en sus roles de consumo, producción, transformación, 
distribución y comercialización y por tanto, las visiones, tradiciones, hábitos, culturas e 
intereses de los diferentes grupos deben ser considerados……” 147. Tres de sus apuestas 
centrales son aumentar la eficiencia en la producción y comercialización de los alimentos, 
ampliar y mejorar la posición competitiva de las pequeñas unidades de negocios y posibilitar 
una mejor alimentación, a precios que amplíen sustancialmente el acceso a los alimentos por 
parte del conjunto de la población.  
El distrito se interesó por el territorio de la Localidad de Sumapaz dado que el 65% del distrito 
capital corresponde a áreas rurales, en las cuales se adelantan procesos de producción, 
transformación y comercialización de productos agropecuarios de los cuales una gran 
población subsiste. Estas actividades se desarrollan con diferentes niveles de desarrollo 
tecnológico pero especialmente de forma tradicional, las cuales deben ser evaluadas y 
fortalecidas. La localidad de Sumapaz cuenta con aproximadamente 78.881 hectáreas, con una 
población en su mayoría campesinos, pequeños productores asentados en áreas de 
minifundio, localizados principalmente en las cuencas alta y media del rio Sumapaz y rio 
Blanco, Además por ser un territorio de alto interés ambiental, el proceso de producción 
agropecuaria debe ser sostenible ambientalmente además de social y económicamente.  
En este sentido además de los esfuerzos institucionales desde el nivel central de la 
Administración de Bogotá a nivel local el Plan de Desarrollo Local “Sumapaz Positiva: porque 
Bogotá también es Sumapaz”, tiene como propósitos fundamentales: mejorar la calidad de vida 
de los habitantes sumapaceños, mediante acciones que les permitan desarrollar sus 
potencialidades de una forma armónica y sostenible con el entorno, así como la consolidación 
de una localidad en donde no solo se facilite el ejercicio efectivo de los derechos de las y los 
ciudadanos, si no donde se reconozca y garantice la identidad, la cultura y la tradición 
campesina de manera concreta y real. Para ello toma como base la Política Publica de 
Ruralidad y propone programas y proyectos desde los siete objetivos del plan distrital de 
desarrollo Bogotá Positiva: 1) ciudad de derechos, 2) derecho a la ciudad, 3) ciudad global, 4) 
participación, 5) descentralización, 6) gestión pública, 7) efectiva y transparente y 8) finanzas 
sostenibles. 
Los programas y proyectos planteados a nivel local que resultan de interés para el proceso de 
conformación y consolidación de las Agroredes orientados hacia el fortalecimiento 
organizacional y/o productivo se ubican en los objetivos 1 a 4.  
 

Tabla 1. Programas y Proyectos de la Ciudad de Bogotá -Colombia 
OBJETIVO PROGRAMA METAS CONGRUENTES CON AGRORED 

CIUDAD DE 
DERECHOS 

BOGOTA BIEN 
ALIMENTADA 

Promover la agricultura limpia y orgánica, y 
fomentar el autoabastecimiento alimenticio. 

ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS PARA 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS. 

Estimular la creación de asociaciones de 
campesinos sin tierras, unidades productivas de 
economía solidaria y estimular el fortalecimiento de 
las existentes. 

DERECHO 
A LA 
CIUDAD Y 
LA 

MEJOREMOS LA 
VEREDA 

Estudios diseños y construcción de 2 distritos de 
riego para dos áreas de producción agropecuaria 
de la localidad 

SUMAPAZ BOGOTA Fortalecimiento de las organizaciones sociales 
                                                      
 
 
146 Cadena inmadura es aquella que no cuenta con prácticas ordenadas y eficientes para el desarrollo de 
los procesos de producción, transformación, transporte y comercialización y, en consecuencia, está 
expuesta a la especulación y a ineficiencias logísticas entre las etapas de producción y de consumo. 
147 Decreto No 315 de 2006, Consideraciones Generales. 
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RURALIDA RURAL productivas y ambientales para que asuman el 
intercambio, social, académico, científico, histórico 
y cultural con la región y la nación, en pro de la 
conservación del medio y la biodiversidad 

SUMAPAZ 
GLOBAL 

SUMAPAZ DC 
PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 

Promover la integración de la localidad con la 
región y los municipios circunvecinos, en los planos 
económico, político, social, ambiental y cultural 

FOMENTO PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Impulsar el fortalecimiento y la creación de 
asociaciones de economía solidaria mediante 
centros de gestión veredal, para la producción 
intercambio y comercialización agrícola y pecuaria 

PARTICIPA
CION 

ARTICULACION DE 
LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

Estimular la articulación de los procesos 
organizacionales y comunitarios de la localidad 
para garantizar una participación efectiva en los 
escenarios de toma de decisiones. 
Fortalecer técnica, jurídica, administrativa, 
financiera y socialmente a las organizaciones 
comunitarias, sociales, instancias participación de la 
localidad. 

Fuente: Plan De Desarrollo Local “Sumapaz Positiva: porque Bogotá también es Sumapaz”, 
2008 
 
En el proceso de conformación y consolidación de las Agroredes en el territorio se identificaron 
grupos de productores con diversos volúmenes de producción agropecuaria que se encuentran 
dispersos y alejados de los centros poblados, dificultando su integración y por ende acciones 
articuladas en torno al abastecimiento de alimentos en Sumapaz. Además, se puso en 
evidencia que las cadenas de abastecimiento de alimentos de la localidad continua siendo 
afectado por múltiples ineficiencias en su operación en todos los eslabones de la cadena. Por 
lo tanto fue necesario revaluar las propuestas anteriores y formular estrategias para que la 
comunidad local adquiera capacidades que les permita actuar de forma articulada (en red), 
autogestionaria, innovadora y emprendedora pará lograr llegar a tener un buen nivel de 
organización en torno a las cadenas de abastecimiento de alimentos de la localidad. Algunas 
de las acciones que se considera deberían ser capaces los actores locales de realizar son: la 
planificación de las cadenas de abastecimiento y de sus territorios a partir de la conformación 
de Agroredes y del fortalecimiento de la Mesa de Productividad, teniendo en cuenta en 
contexto local en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, ambientales y políticas, la 
generación de información continua del comportamiento de los mercados de alimentos 
(volúmenes, calidades y presentaciones demandadas, precios, nichos de mercado, etc.) para 
facilitar la toma de decisiones. 
En este sentido este proyecto se constituyó como la cuarta fase de la implementación del 
PMASAB en la localidad 20 de Sumapaz y de esta forma permitir la continuidad de la política 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la Política de Ruralidad en la localidad, en el cual 
fue necesario identificar las características de los actuales Centros de Gestión Veredal 
proponer estrategias de consolidación en torno a los cuales las organizaciones soportarán 
acciones de carácter social, político y económico relacionadas con las cadenas de 
abastecimiento de alimentos tanto para la misma localidad como para el área urbana de 
Bogotá. 
  
 
PARTE EXPERIMENTAL  
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados por el convenio 054 de 2008 se ejecutaron 
las acciones esquematizadas en la figura 1. Como puede apreciarse, el desarrollo del proyecto 
se dividió en tres fases: la primera se trató de realizar el ingreso al territorio, ya que la 
Universidad no había trabajado en el territorio con este enfoque fue necesario hacer una 
revisión de las fuentes de información primarias y secundarias, actualizar la línea de base 
mediante la aplicación de encuestas a productores y tenderos de la Localidad, identificar y 
seleccionar actores claves “gestores locales” para la interlocución del equipo de trabajo con la 
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población local y entrevistas a los lideres para la identificación de necesidades de las 
organizaciones. En la segunda fase se realizó la formulación de una estrategia y enfoques de 
trabajo en la que se consideraron tres enfoques como son de Gestión Organizacional, 
Empresarial y Comercial, de Gestión Territorial y de Fortalecimiento Técnico. Finalmente se 
realizó una tercera fase en la que ejecutaron las actividades de los componentes de cada 
enfoque de gestión formulado en la estrategia y se formulo una propuesta de continuidad del 
convenio tomando como eje central el fortalecimiento de los Centros de Gestión Verdal.  
 

 
Figura 1. Metodología de trabajo Agroredes en el Territorio de Sumapaz 

 
Ingreso Y Reconocimiento Del Territorio -Fase Previa  
Revisión Y Validación De Fuentes Secundarias: se revisaron los documentos generados por 
los convenios anteriores ejecutados en la Localidad de Sumapaz enmarcados en los 
lineamientos del PMASAB, especialmente el informe final del convenio 013 de 2007 entre la 
Secretaría de Desarrollo Económico, el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz y la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Identificación Y Selección De Gestores Locales: Ingresar a un territorio con las 
características que implica un territorio como el paramo del Sumapaz, especialmente por la 
cultura social y organizacional histórica de lucha por la defensa de sus derechos como 
campesinos, y lucha por la propiedad y tenencia de la tierra, además de ser altamente 
intervenido institucionalmente por los diversos interés políticos, sociales y ambientales, genera 
en los actores locales cierta prevención frente a las instituciones externas que se aproximen al 
territorio con el interés de apoyar y colaborar con acciones que puedan generar procesos de 
desarrollo local. En este sentido además de un previo reconocimiento a nivel institucional y 
documental, fue indispensable contar con actores locales, cuyo perfil demostrara amplias 
capacidades de gestión para propiciar el espacio adecuado y realizar el respectivo 
acercamiento e interlocución entre el equipo ejecutor y cada uno de los actores con los cuales 
se realizarían los procesos que la ejecución del proyecto demandara. 
 
Actualización De La Línea De Base: Posterior a la consulta de fuentes secundarias se 
procedió al establecimiento del equipo de profesionales y de las gestoras locales y se inició la 
actualización de la información que se tomaría como línea de base para comenzar el proceso 
de desarrollo de las capacidades locales para la articulación de las Agroredes al mercado de 
alimentos de Bogotá. La actualización de la línea de base se hizo mediante la aplicación de dos 
instrumentos de captura de información tipo encuesta, una aplicada a los productores 
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agropecuarios y otra a los tenderos de la Localidad. El instrumento aplicado a los productores 
incluyó preguntas abiertas y cerradas relacionadas con información de carácter 
socioeconómico, aspectos relevantes del sistema productivo (costos, rotaciones, insumos, 
productividad, etc.) y del sistema comercial (precio de venta, costo del transporte, calidades, 
etc.). Para la aplicación del instrumento encuesta a los productores, los profesionales se 
desplazaron en compañía de las gestoras locales hasta cada una de las fincas de los actores 
que ya habían participado en el convenio 013. La población objetivo constituida inicialmente por 
los registros obtenidos a partir del convenio 013, se encuestaron posteriormente a nuevos 
actores que tenían la intención de vincularse al proyecto. En total se realizaron 74 encuestas a 
productores, cuyos principales resultados serán descritos en el análisis de la intervención. 
 
Identificación De Necesidades De Las Organizaciones: Aun cuando a través de la 
aplicación del instrumento encuesta se logró un primer acercamiento a la comunidad, y por lo 
tanto un diagnóstico informal acerca de las principales necesidades de las organizaciones 
productivas y comerciales que participaron en el proyecto, fue necesario realizar una 
identificación más puntual y precisa de las necesidades reales de los actores en el territorio 
enmarcado en los servicios que ofrece el PMASAB, para ello, se hizo uso de una herramienta 
de tipo cualitativa que consistió en el levantamiento de información mediante entrevistas 
semiestructuradas, en las que los actores entrevistados no limitaban su respuesta a la rigidez 
que dispone la herramienta encuesta. De esta manera y dados los objetos contractuales del 
convenio, las principales temáticas que orientaron las entrevistas con los diferentes tipos de 
actores, (productores y tenderos) estuvieron relacionadas con la identificación de necesidades 
y debilidades alrededor de sus respectivos procesos productivos y comerciales, además de 
establecer y reconocer la manera en como ellos conciben su negocio, desde el punto de vista 
organizacional como empresarial.  
Adicional a los encuentros personales con productores líderes de las organizaciones 
productivas presentes en el territorio, se realizaron tres talleres participativos dirigidos al 
reconocimiento de necesidades en torno a las dinámicas organizacionales que operaban para 
dicho momento en la localidad. De manera simultánea a como se fue logrando un acercamiento 
con los habitantes de la localidad, se fueron realizando entrevistas con algunos funcionarios de 
la Alcaldía Local, particularmente de la Junta Administradora Local y los ejecutores del 
convenio ULATA 2009, esto con el fin de intercambiar percepciones sobre las actividades 
propuestas para desarrollar en campo y así lograr mayor efectividad durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Formulación De La Estrategia Y Enfoques De Trabajo: Para la Formulación de la Estrategia 
se realizó el análisis de las variables que generan ineficiencias en el abastecimiento de 
alimentos tomando como referencia los servicios ofrecidos por el Plan Maestro de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB). La metodología utilizada 
corresponde a la de priorización de problemas mediante el uso de una matriz Vester para el 
desarrollo del proceso de identificación de los problemas se han desarrollado a nivel 
internacional técnicas, tales como, la espina de pescado desarrollada por Shikawa, la red de 
pertinencia, la cual es una metodología de técnicas de gestión de proyectos y el árbol de 
problemas o método de planificación ZOPP (Ceron, 1996). De las técnicas citadas se escogió 
el método de diagrama de árbol por su precisión en la definición de los problemas principales. 
Este método se reconoce por la sigla ZOPP, en alemán “Zielorientierte Projekplanung” que 
traduce “Planificación orientada a objetivos”; la metodología ha sido ampliamente utilizada por 
diversas instituciones, destacando entre ellas a la GTZ, conocida en Colombia a través de su 
cooperación técnica en proyectos para el desarrollo. La herramienta que facilita la identificación 
y la determinación de las causas y consecuencias de una situación problemática es la matriz de 
Vester, técnica que fue desarrollada por el alemán Frederic Vester y aplicada con éxito en 
diversos campos (Ceron, 1996).  
Después de establecer los criterios, se fijaron los objetivos a partir de los cuales se dejan 
planteadas las estrategias de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas 
identificados. Para el caso del proyecto ejecutado poder hacer accesibles los servicios 
ofrecidos por el PMASAB. Para la identificación de estrategias a corto mediano y largo plazo se 
estableció la siguiente regla: Los problemas ubicados en el cuadrante pasivos son aquellos que 
se pueden solucionar a corto plazo, los problemas ubicados en el cuadrante de los activos son 
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problemas de solución a mediano plazo y los problemas ubicados en el cuadrante de críticos 
son aquellos problemas solucionables a largo plazo. Los problemas ubicados en el cuadrante 
de indiferentes son problemas que no son sujetos a solucionar ya que no están afectando ni 
siendo afectados por los demás problemas planteados.  
 

Tabla 2. Regla para determinar objetivos de corto mediano y largo plazo. 
PROBLEMA OBJETIVO ESTRATÉGIA 
Pasivos Corto plazo Corto plazo 
Activos Mediano plazo Mediano plazo 
Críticos Largo plazo Largo plazo 
Indiferentes No es objetivo del proyecto No se formula estrategia 

 
Finalmente se pusieron en marcha las estrategias formuladas para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 
Enfoque De Gestión Territorial 
El Enfoque de Gestión Territorial (EGT) se refiere al proceso para establecer estrategias 
conjuntas entre todos los actores locales (instituciones, productores y otros interesados en el 
proceso) para la transformación productiva y organizacional de un espacio rural determinado. 
La transformación productiva y organizacional tiene el objetivo de fortalecer de forma 
competitiva y sustentablemente la economía del territorio articulándola a mercados dinámicos 
locales o externos. Un aspecto importante en el EGT es que el proceso de gestión debe ir 
acompañado de un desarrollo institucional que tiene como propósitos estimular y facilitar la 
interacción y la concertación de los actores locales entre sí, y entre ellos y los agentes externos 
relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población participe del proceso y 
sus beneficios. (Schejtman y Berdegué, 2004). En este sentido, para alcanzar los objetivos del 
enfoque territorial, es necesario orientar los objetivos de la Agrored a partir de una visión amplia 
de lo rural, en la cual se articula funcionalmente al medio urbano y a su vez valorativa y 
funcional con el medio ambiente. Es decir, asumiendo las premisas de la sostenibilidad, la 
conservación, el aprovechamiento de los recursos naturales, así como el abastecimiento, la 
perdurabilidad y el bienestar de todas las poblaciones dentro del ecosistema (Schejtman y 
Berdegué, 2004). 
 
Gestión Interinstitucional Y Reactivación De La Mesa De Productividad 
El EGT debe entenderse no sólo como un proceso de transformación en las economías y 
sociedades rurales de un territorio, sino también como un proceso de cambio de la forma en 
que operan las instituciones en el mismo. En este sentido debe entenderse el enfoque territorial 
como un proceso mediante el cual se procura la actuación acordada de los diversos agentes 
asentados en el territorio mediante el establecimiento de espacios de concertación como la 
mesa de productividad a fin de alcanzar cinco objetivos específicos: 
• La distribución equitativa de usos y recursos de producción, el crecimiento y la 
competitividad económica. 
• Fomentar la participación ciudadana en la planificación del territorio. 
• Formular propuestas para el mejoramiento productivo del territorio y gestionar su 
financiación. 
• Filtrar y articular las iniciativas productivas formuladas por instituciones externas que 
intervengan en el territorio con objetivos productivos. 
• Fomentar la concientización del desarrollo de actividades productivas con criterios de 
sostenibilidad ambiental. 
Para esto se convocó a la comunidad e instituciones a participar en el espacio de la mesa de 
productividad para examinar las dinámicas productivas de la localidad, aborda la problemática 
social y organizativa y sus soluciones y evaluar la posibilidad de trabajar políticas y estrategias 
de desarrollo productivo para la consecuente construcción de opciones de desarrollo rural del 
territorio. 
 
Gestión Para La Creación De La Agrored Sumapaz 
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La presencia de vínculos entre los actores de un territorio y la capacidad de gestión y 
credibilidad de una institución como la Universidad Nacional de Colombia permite la aparición 
de formas de solidaridad mutua que relaciona a individuos y organizaciones pertenecientes a 
su vez a múltiples redes de uno o varios territorios, generando relaciones de confianza que 
hacen posible su participación conjunta en proyectos que se juzgan de interés colectivo 
(Mendes, 2003). La Agrored Sumapaz es la materialización de los compromisos adquiridos por 
los actores locales durante el proceso de participación en espacios de concertación la mesa de 
productividad. Es el resultado de un proceso de organización, planificación, discusión y 
establecimiento de acuerdos a diferentes niveles y tiempos para el desarrollo productivo y 
organizacional del de Sumapaz.  
La Agrored debe tener como base redes insipientes pero con potenciales de articularse a un 
proceso organizativo territorial. Estas redes fueron identificadas y relacionadas con las 
organizaciones o unidades productivas relevantes o representativas del territorio, las cuales 
después de un diagnostico e identificación de las necesidades de las organizaciones fueron 
fortalecidas en sus capacidades empresariales, organizacionales, políticas, sociales y técnicas, 
para lograr que los actores de estas redes insipientes participen activamente en espacios de 
planificación u organización de la producción del territorio.  
 
Identificación De Las Posibilidades De Articulación De Las Organizaciones Para El 
Fortalecimiento De Los Sistemas Locales De Producción 
Los sistemas locales de producción agropecuaria se refieren a aquellos “sistemas constituidos 
por organizaciones de producción y de servicio (unidades agrícolas, empresas agropecuarias, 
empresas comerciales, restaurantes, tiendas, etc.), asociadas mediante sus características y su 
funcionamiento a un territorio específico. El medio, los productos, las personas, sus 
instituciones, su saber-hacer, sus comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones; se 
combinan en un territorio para producir una forma de organización agro-alimentaria en una 
escala espacial dada”. (Muchnik, Sautier, 98)  
Se trata de la articulación de las actividades que permitan aumentar y retener en un territorio 
rural especifico, la producción de las economías campesinas con o sin valor agregado, a través 
de la ejecución de tareas de cosecha y poscosecha en los productos provenientes de 
explotaciones agropecuarias, tales como la selección, el lavado, la clasificación, el 
almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la 
comercialización”. Se busca encontrar formas en las que se puedan articular las organizaciones 
y unidades productivas de la localidad para fortalecer los sistemas locales de producción 
agropecuaria a través de la identificación de posibilidades de intercambio productivo entre las 
organizaciones y de abastecimiento de mercados locales.  
 
Enfoque Gestión Organizacional, Empresarial Y Comercial 
Diagnostico Organizacional Mediante La Aplicación Del Índice De Desarrollo Empresarial 
Y Organizacional (Ideo): Para desarrollar el enfoque de Gestión Organizacional, Empresarial y 
Comercial, se tomó como base la realización de un diagnóstico organizacional y empresarial, 
utilizando la ficha “Índice de Desarrollo Empresarial Organizacional (IDEO)”, utilizada por el 
Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 
para la convocatoria de asignación de recursos de acuerdo a una clasificación que puede tres 
categorías Perfil, Plan o Programa de negocios de acuerdo a la calificación obtenida en cada 
área evaluada. La clasificación obtenida mediante la aplicación de la ficha IDEO, considera los 
siguientes aspectos de las iniciativas productivas analizada: el aspecto Técnico – Productivo, el 
aspecto de Mercadeo y Ventas, el aspecto Financiero – Contable, el aspecto Administrativo y el 
aspecto Organizacional. 



 
 

1421 
 

 
Figura 2. Informe de análisis por área para cada organización productiva del territorio 

 
La aplicación de dicho instrumento permitió identificar debilidades en cada área evaluada y a 
partir de esta formular una estrategia de trabajo para el fortalecimiento de las organizaciones. 
Esta evaluación se hizo a través de entrevistas semi-estructuradas, donde primó la 
observación, con el fin de evitar al máximo el choque con las comunidades, las cuales como se 
sabe, han sido sometidas intensamente a la toma tradicional de información mediante 
encuestas y/o talleres. 
 
Capacitaciones Y Asesorías Para El Fortalecimiento Administrativo, Contable Y 
Financiero De Las Organizaciones: Como resultado de la interrelación con las 
organizaciones, durante la aplicación de los instrumentos antes descritos (Encuestas y Ficha 
IDEO), se identificaron las necesidades de fortalecimiento en torno al tema construcción de 
información estratégica y operativa para la toma de decisiones, por lo tanto se concertó con la 
comunidad sesiones de capacitación concertadas con los actores locales. Como paso previo a 
las jornadas de capacitación, se elaboraron los materiales para la realización de los talleres 
relacionados con la toma, el análisis y el uso de la información estratégica y operativa. Los 
materiales de apoyo incluyeron folletos explicativos, carpetas de resumen y formatos sencillos 
para la recolección de la información relevante a nivel de finca, los cuales quedaron en poder 
de los actores al finalizar las capacitaciones. 
 
Gestores comerciales: El gestor comercial se refiere a una figura creada conceptualmente por 
el modelo propuesto para hacer operativo el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y 
Seguridad Alimentaria de Bogotá. Esta figura en la práctica, se ha venido moldeando a partir de 
las experiencias de los ejecutores de los convenios y de las características y necesidades de 
los diferentes territorios. Por un lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en un convenio 
ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia en la provincia de Oriente Cundinamarca y 
ajustado por el ejecutado en Sumapaz, el Gestor Comercial es definido como “una persona 
natural o jurídica de carácter privado en ningún caso público que cuenta con el aval de los 
oferentes y los representa por designación. Realiza actividades relacionadas con la 
consolidación de la oferta y la negociación de los productos en el mercado de alimentos bajo 
los principios, procedimientos, acuerdos y normas establecidas. Los operadores de oferta 
pueden representar a una o varias redes según lo que estas decidan”. De otro lado en el 
anterior convenio ejecutado en la localidad de Sumapaz (013 de 2006) los operadores de oferta 
fueron contratados por el mismo convenio y operaron bajo la coordinación de los profesionales 
del mismo, debido a esto esta figura no fue sostenible en tiempo y en el momento que se 
termino el convenio los operadores de oferta dejaron de funcionar. 
Esta figura como mecanismo de generación de eficiencias alrededor de la negociación de los 
productos de la localidad se encuentra aún en un proceso incipiente, debido principalmente a la 
escasa oferta productiva que maneja el territorio en términos de volúmenes y frecuencias148. 

                                                      
 
 
148 El convenio 013 de 2007 contrató la labor de los Operadores de Oferta durante la ejecución del mismo. No 
obstante, al finalizar el proyecto y debido a la baja oferta de productos agropecuarios, estas personas perdieron en su 
mayoría el contacto con el proceso comercial. 
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Pese a ello, se logró identificar que en cada una de las organizaciones productivas, existen 
algunas personas que manifiestan tener capacidades y experiencia para desarrollar procesos 
de gestión comercial que exige la negociación de los productos. En este orden de ideas, dentro 
del esquema de capacitaciones, se programó una jornada de encuentro con los gestores 
comerciales en la que se presentaron temáticas de gran interés para todas las organizaciones 
productivas. 
 
Formulación Y Validación De Planes De Negocio: Después del análisis de las 
organizaciones mediante la aplicación del instrumento IDEO, se procedió a la formulación de 
planes de negocio con las organizaciones más representativas de los corregimientos de 
Nazareth, Betania y San Juan. Dichos planes se proyectaron a cinco años tomando en cuenta 
tanto los recursos reales de que disponían las organizaciones en el presente (recursos propios 
y apoyo financiero del convenio), como en el futuro (posibilidades de acceder a créditos de 
fomento y el consecuente aumento en los volúmenes y precios de venta de sus productos).  
 
Enfoque De Fortalecimiento Técnico 
Acompañamiento En El Proceso De Análisis Y Uso De Información Estratégica Y 
Operativa A Nivel De Finca Y Organización: En este sentido es importante mencionar que 
durante la ejecución del convenio la información estratégica y operativa fue entendida como 
aquella información que permitiese generar y reconocer eficiencias en torno a la toma de 
decisiones para las diferentes negociaciones identificadas a lo largo de la cadena de 
abastecimiento, este tipo de información se relacionó por lo tanto con la identificación de 
compradores, competidores, precios, estacionalidades en la demanda, y tendencias en el 
mercado.  
Desde este punto de vista, se dimensionó el concepto de Información estratégica y operativa 
hacia un sistema en el cual convergen diferentes componentes de las unidades productivas 
que se relacionan en primera medida con los aspectos productivos y de manejo, pues resulta 
evidente que este tipo de indicadores son los que permiten reconocer la eficiencia del sistema 
de producción y su consecuente efecto en la viabilidad económica. A partir del reconocimiento 
de este tipo de información se procuró evidenciar que mas allá de dificultades para acceder a 
diferentes canales de comercialización, el abastecimiento de la localidad debe enfrentar un 
gran problema relacionado con la producción primaria en finca, y por lo tanto, el efecto que este 
tiene en la sostenibilidad de los productos de la localidad dentro de futuros mercados. El equipo 
consideró este tipo de información relevante y estratégica en tanto a que permite abordar el 
proceso del abastecimiento desde las particularidades de la localidad.  
Por información estratégica también se consideró la información relacionada a la identificación 
de cómo están distribuidos los diferentes costos de producción y comercialización en el precio 
al cual llega el producto al consumidor, para ello, dentro de la herramienta de recolección de 
información, se estimó de manera cuantitativa el costo de cada uno de los insumos, materia 
prima y factores productivos requeridos en el proceso productivo, Evidentemente todo esto 
orientado a relacionar a que tan competitivo resulta el precio del producto en el mercado, a la 
vez de que le garantice al productor cubrir sus respectivos costos y generar un determinado 
porcentaje de ganancia. Con respecto a lo anterior, el equipo ejecutor del convenio construyó 
un manual didáctico en el que se consignara información y material que permitiese a los 
actores del abastecimiento registrar y analizar información estratégica relacionada con la oferta 
y demanda de sus respectivos procesos.  
Una vez diseñado el material en el cual los actores del abastecimiento pudiesen levantar y 
analizar la información estratégica y operativa de sus respectivos sistemas de producción y 
comercialización, Se realizó por parte del convenio un consecuente proceso de capacitación y 
acompañamiento en el que se buscara el desarrollo de las capacidades locales en relación al 
manejo administrativo, productivo y comercial de cada una de las unidades productivas y 
empresariales identificadas en la localidad. 
 
Capacitaciones Puntuales En El Manejo Y Mejoramiento De La Calidad De Los 
Productos: El mejoramiento de la calidad de los productos de la localidad fue un objetivo 
transverso durante la ejecución del convenio, en esta medida y aun cuando se reconocieron las 
limitaciones, debilidades y obstáculos que deben enfrentar gran parte de los productores, se 
trató de establecer la manera por la cual resultase más efectiva la implementación de prácticas 
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de producción y transformación acorde a las particularidades de la localidad. De esta manera 
resultó imprescindible contar con un fuerte componente práctico en las capacitaciones, con las 
cuales se buscó que los productores participaran de manera activa y así, se lograra emprender 
de manera gradual la interiorización de prácticas inocuas y de calidad para los procesos 
productivos de la localidad.  
 
Salida Pedagógica: Aun cuando es evidente el grado de dificultad que exige el lograr 
interiorizar algunas prácticas productivas dentro de la racionalidad campesina, el equipo 
profesional del convenio consideró que la mejor manera de contribuir a ello, consistía en 
mostrar y evidenciar modelos exitosos de producción campesina y empresarial en condiciones 
ambientales similares a las de la localidad. Por lo tanto se realizó una salida pedagógica al 
municipio de Guatavita –Cundinamarca, en donde se visitaron diferentes fincas lecheras 
organizadas a través de un modelo de cooperativa bajo esquemas asociativos de producción y 
comercialización en función de la búsqueda de beneficios para la comunidad. 
 
Descripción Logística De Abastecimiento De Insumos Y Materia Prima Y Logística De 
Distribución De Productos De Las Organizaciones: Dado que las condiciones logísticas de 
aprovisionamiento de insumos, materia prima y distribución de los productos de la localidad fue 
considerado como un proceso de evidentes ineficiencias, por razones de cobertura y alcance 
del convenio se procedió de manera preliminar a cualquier línea de acción, la descripción de 
dicha logística con el fin de identificar algunos de los puntos críticos, para posteriormente 
gestionar las intervenciones necesarias con mayor prioridad. De esta manera, se realizó la 
descripción de tres de las organizaciones con las que trabajó el convenio, dos de ellas 
dedicadas a la transformación de lácteos y otra dedicada a la producción de trucha. Dicha 
descripción incluyó los siguientes parámetros: 
• Tipo de insumo o de producto movilizado. 
• Volumen / peso promedio movilizado. 
• Frecuencia de movilización. 
• Descripción de la operación. 
• De dónde proviene el insumo o materia prima. 
• Dónde se acopia la materia prima y los insumos. 
• Distancia del origen de la materia prima hasta el lugar de acopio. 
• Documentación utilizada para el registro de la operación. 
• Frecuencia de movilización. 
• Dónde se carga el producto. 
• Dónde se descarga el producto. 
• Distancia en Km. hasta el sitio de descarga. 
• Documentación para el soporte de las transacciones. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Condiciones generales de la población: El 55% de la población encuestada se encuentra 
ubicada en el corregimiento de San Juan situado al suroccidente del parque Sumapaz, en las 
veredas el Tunal, la Concepción y las Vegas, y el 45% restante se encuentra en los 
corregimientos de Nazareth (32.8%) y Betania (12.8%). Respecto al lugar de habitación de la 
población encuestada (Gráfica), el 87,9% vive en su propia finca, lo cual lo facilita el proceso de 
producción, contrario al 12% que vive en Bogotá o en Usme y que regularmente visitan la 
Localidad. 
 
Formas de organización en el territorio: Según la encuesta realizada en la localidad del 
Sumapaz se encontró que las formas de organización y participación de la comunidad son las 
asociaciones de tipo productivo y comercial, otras de carácter social como son el Sindicato 
Agraria, las Juntas de Acción Comunal. 
Con relación a las asociaciones productivas y comerciales, el 25,9% de la población 
encuestada hace parte de alguna de estas asociaciones; en primer lugar tenemos a ASUMA y 
ASOSUMAPAZ con 26,7% cada una, en segundo lugar está PROCAMSU con 13,3% y en 
cuarto lugar ASOPESOLAP, SUMAPESCA, ASOPROQUIS y Otras con 6,7% cada una. La 
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antigüedad de los productores en las asociaciones varía entre 2 y 8 años. Respecto a las 
Agroredes no se reporta la existencia de ninguna de estas en la localidad. De lo anterior se 
concluye que a pesar del trabajo de fortalecimiento a las organizaciones realizado en los 
anteriores convenios, el trabajo de gestión de redes ha sido incipiente y se convierte en un 
limitante en la articulación de los actores de la localidad al PMASAB.  
 
Propiedad Y Tenencia De Tierra: Según los datos de la encuesta, la propiedad y la tenencia 
de la tierra, no representan limitantes para el desarrollo de la producción pues la mayoría son 
propietarios y poseen predios entre 6 y 10 ha, sin embargo, muchas de las tierras de la 
localidad hacen parte de zonas de protección. Las construcciones reportadas con mayor 
frecuencia en los predios corresponden a las casas, con una participación del 55,2%, un 20% 
no reporta ningún tipo de construcción y 19% restante no respondió esta pregunta, con 
respecto a lo anterior es importante mencionar que las construcciones disponibles para la 
producción son escasas, lo cual limita la posibilidad de implementar procesos productivos con 
Buenas Prácticas Agrícolas, ganaderas y de Manufactura para certificar el valor agregado y la 
calidad de los productos. Las construcciones requeridas para este tipo de certificaciones, no 
pueden ser fácilmente implementadas en la localidad ya que existen limitaciones de tipo 
ambiental, las cuales deben concertarse entre la comunidad y las entidades administrativas y 
de control.  
 
Uso Del Suelo: En el uso del suelo se encontró que el 75,9% de los encuestados afirman tener 
pastos en su predio, quienes dicen tener bosque natural representan el 53,4%, cultivos 
transitorios el 29,3%, rastrojos el 22,4%, 13,8% de los encuestados tienen terrenos en 
descanso, 5,2% en barbecho y 5,2% tienen en su predio bosques plantados. Teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, se puede inferir que la participación de los productores en las 
actividades agrícolas es mucho menor que en ganadería o actividades pecuarias ya que solo el 
29,3% de la población tiene cultivos transitorios y ninguno tiene en su predio cultivos 
permanentes. Esto indica una baja producción agrícola en la localidad, lo cual es también una 
limitante para la articulación al mercado de la ciudad de Bogotá por la escasa oferta de 
productos agrícolas que son los que tienen menos restricciones sanitarias en la 
comercialización, caso contrario de lo que ocurre en el caso de los productos pecuarios como 
la carne, leche, derivados lácteos o productos transformados que son la principal oferta de la 
localidad.  
 
De lo anterior se puede concluir que en la localidad se debe incentivar la producción en las 
zonas que ambientalmente están permitidas para que por lo menos las unidades productivas 
puedan abastecer a las familias con los productos agrícolas básicos, los cuales normalmente 
son suministrados por comercializadores de víveres y por los comerciantes de productos 
lácteos que llegan a la localidad de ciudades como Fusagasugá o Bogotá. Adicionalmente, con 
respecto a la producción agrícola es importante resaltar que existe en la localidad un potencial 
productivo de frutos silvestres como la morita de monte, la uva camarona, el agracejo y el 
mortiño.  
Otro aspecto importante a trabajar un poco más encaminado a la articulación comercial con la 
zona urbana de Bogotá, corresponde a las buenas prácticas de producción, promoviendo la 
implementación de sistemas productivos de bajo impacto ambiental, que a su vez cumplan con 
las reglas de calidad establecidas para acceder a la comercialización de los productos de la 
localidad en la zona urbana de Bogotá.  
El 100% de los encuestados no cuentan con disponibilidad de líneas de transporte para 
movilidad a los centros estratégicos de comercialización, otra alternativa que tienen algunos de 
los agricultores es la tenencia de transporte propio, aunque esto es únicamente el 10.3% de la 
población y el 3.4% de quien lo tiene no supera la capacidad de 1 tonelada, el resto de la 
población no tiene ninguna facilidad de transporte.  
 
Condiciones Generales De Manejo En Los Sistemas Productivos Del Territorio  
Producción Agrícola: La decisión de la época de siembra puede variar por parte de los 
agricultores de acuerdo a las condiciones ambientales, tradición del cultivo y finalmente las 
proyecciones de comercialización. Sin embargo existen productores que inician la siembra en 
diferentes épocas del año, lo cual se podría convertir en una ventaja para la comercialización, 
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puesto que el momento de cosecha se encontraría fuera de los picos de oferta del producto 
donde se podrían conseguir mejores precios en el mercado. A pesar de esto puede ser también 
una limitante en cuanto a la cantidad de producto a ofertar, lo que para agricultores que 
obtienen sus cosechas en tiempos similares se puede convertir en una ventaja, ya que 
generando asociaciones pueden unificar intereses para la obtención de insumos, 
acompañamiento técnico durante todo el proceso productivo y, finalmente en el momento de la 
comercialización, permitiendo disminuir los costos que normalmente se asumirían de forma 
individual.  
Con los datos recolectados en la encuesta se puede evidenciar que los productores que 
responden a las preguntas no llevan un control de costos de producción (insumos, mano de 
obra, número de jornales utilizados, etc.), lo cual evidencia que los agricultores no realizan una 
planeación organizada, ni llevan registros de sus cultivos. Estos aspectos son muy importantes 
como referencia para nuevos ciclos de producción, permitiendo disminuir costos y mejorar la 
calidad de los productos, viéndose reflejado en una mayor facilidad de comercialización de los 
productos. Como alternativa de solución a esta debilidad que tienen los agricultores se puede 
incluir dentro del plan de capacitaciones temas relacionados con la planeación y organización 
que se debe llevar en un ciclo de cultivo, no solamente de papa sino de todos los cultivos que 
son aptos para la localidad, teniendo en cuenta que si en algún momento tuvieron 
capacitaciones estas realmente no fueron puestas en práctica por los productores.  
Por lo anterior resulto importante trabajar con los productores el registro de datos de su 
producción y comercialización como base para realizar la planeación de la producción y el 
establecimiento de los precios favorables para la comercialización de los productos 
agropecuarios en la localidad, resaltando la importancia de buscar estrategias para que sea 
visible la importancia de realizar estos registros para que la población pueda adoptar esta 
actividad como una labor fundamental dentro del proceso productivo y comercial.  
 
Producción pecuaria: Sin lugar a dudas y como posteriormente se describirá, la producción 
pecuaria en la localidad está representada en su gran mayoría por la producción lechera y sus 
consecuentes procesos de transformación, la aplicación de la encuesta permitió realizar una 
aproximación a las condiciones generales de manejo tanto productivo como comercial de dicho 
sistema: La producción diaria de leche varía entre 5 y 70 litros por cada unidad productiva, con 
un promedio de producción para la población encuestada de 30,2 litros / día, de los cuales se 
dedican entre 1 y 2 litros para el autoconsumo. La cantidad restante es utilizada para la venta y 
para la elaboración de queso. La leche es vendida a Asosumapaz, Procamsu y Fusalac, que 
son tres organizaciones acopiadoras y transformadoras de leche dentro de la localidad. El 
precio de venta varía entre $540 y $700, que pueden ser cancelados semanalmente o a 10 
días. El queso campesino crudo, producto de la transformación casera tradicional, es vendido a 
los comerciantes que llegan de Bogotá Urbana y de Fusagasugá, a un precio entre $2.700 y 
$3.200 por libra, el cual es pagado al productor de contado o bien sea mediante el intercambio 
por otros productos de consumo diario.  
 
Identificación de necesidades de las organizaciones en el territorio: El resultado del 
proceso de identificación de necesidades de las organizaciones en el territorio, estuvo 
directamente relacionado con la búsqueda de la manera en cómo se garantizaría efectividad 
durante la ejecución del convenio, efectividad que se vería posteriormente traducida en la 
receptividad de la comunidad ante la presencia del equipo en la localidad, en este orden de 
ideas, se precisaron algunas de las temáticas en las que los actores ya habían sido 
previamente capacitados, para de esta manera no incidir en redundar los procesos, que 
muchas veces resultan en un desgaste para la comunidad, la cual, fue objetiva al mencionar 
que muchas de las instituciones que hacen presencia en la localidad coinciden constantemente 
en los procesos que en ella se derivan. En esta medida, las principales necesidades de las 
organizaciones resultaron en el desarrollo de capacidades alrededor del manejo administrativo 
y contable, adicional a la necesidad que resulta imperante dentro del territorio: la constante 
búsqueda de recursos financieros en beneficio del mejoramiento y desarrollo de las iniciativas 
productivas.  
Con respecto a ello, se realizó la divulgación del servicio de gestión financiera y de las 
posibilidades de financiación a través del convenio entre Banca Capital y FINAGRO. Sin 
embargo, se dio el vencimiento de dicho convenio, sin que se pudiera consolidar el acceso de 
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los actores a los recursos de financiación ofrecidos por el PMASAB. Adicionalmente, por 
intermedio del gerente del servicio financiero de la SDDE, se estableció contacto con un 
funcionario del Banco Popular, quien manifestó el interés de esta entidad por constituir un 
corresponsal no bancario, en el corregimiento de San Juan, con el fin de dinamizar el recaudo 
de servicios públicos y de las cuotas de créditos. Se hicieron las gestiones pertinentes en el 
territorio con algunos líderes de organizaciones (Sindicato Agrario y tenderos) para buscar las 
personas y los establecimientos más apropiados para la implementación de este servicio, de 
acuerdo a las condiciones manifestadas por la entidad bancaria, no obstante, ninguno de los 
establecimientos hallados en el Corregimiento de San Juan cumple con las exigencias 
comerciales propuestas por el banco.  
Por último, es importante mencionar que aun cuando ninguna de las organizaciones fue precisa 
al indicar la necesidad de un fortalecimiento organizacional, el equipo considero que esta 
corresponde sin lugar a dudas, a una de las principales necesidades del territorio, en tanto a 
que las relaciones interpersonales dentro y fuera de las organizaciones no siempre 
evidenciaron fortalezas y oportunidades para la conformación de redes de producción y 
comercialización.  
 
Reuniones Con Representantes De Instituciones: Tal y como ya se mencionó 
anteriormente, se consideró pertinente articular la ejecución del convenio con demás procesos 
misionales y contractuales similares que hiciesen presencia en la localidad, a partir de ello, el 
principal resultado de los encuentros con otros actores institucionales tuvo que ver con la 
adaptación de las líneas de acción propias del convenio hacia las particularidades de la 
localidad, además de hacer presencia en diferentes tipos de actividades que se consideraron 
pertinentes a los objetivos de las Agroredes.  
 
Enfoque De Gestión Territorial 
Gestión Interinstitucional e Instalación de la Mesa de Gestión Territorial: Uno de los 
objetivos de la gestión territorial es la búsqueda de instituciones interesadas en compartir los 
objetivos del proyecto en ejecución, por lo tanto los profesionales del proyecto en campo a 
partir de la participación en espacios de participación en campo realizaron contactos con otras 
instituciones públicas y privadas. Uno de los contactos que la El contacto inicialmente 
ejecutando los objetivos de la Unidad Local de Asistencia Técnica y Ambiental –ULATA, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, además de contactos directos con el 
gobierno local se realizó un contacto inicial con la Secretaría Distrital de Integración Social con 
quienes se inició el proceso de conformación de la mesa de productividad.  
En el proceso de discusión sobre la manera en la cual se podría trabajar de manera articulada, 
las instituciones se identificó que existen diversos objetivos en común que se cruzan en el 
marco de los objetivos misionales y contractuales de las mismas y por lo tanto se concluyó que 
valía la pena trabajar de manera conjunta y no desgastar a la comunidad en acciones que 
podrían tener el mismo fin bajo un mismo enfoque de desarrollo. Dentro de los objetivos 
comunes encontrados están:  
• El interés por establecer mecanismos para el mejoramiento de la Soberanía Alimentaria 
y la Seguridad Alimentaria.  
• El interés por el desarrollo sostenible de la población local de la localidad 
• El interés por fomentar modelos organizacionales que fortalezcan las relaciones 
sociales y económicas de la comunidad a partir de la estandarización de conceptos y 
metodologías. 
• Identificar alternativas para el fortalecimiento de la producción alimentaria bajo un 
enfoque de producción sostenible económica, social y ambientalmente.  
• Realizar el menor desgaste a nivel de la comunidad local a través de la ejecución de 
actividades compartidas tanto por volúmenes de producción como por calidad.  
También se identificó la disponibilidad de diferentes recursos de los que dispone y está 
gestionando actualmente tanto la SIS y como el convenio 054 de 2008 para adelantar procesos 
de participación de la comunidad y de fortalecimiento de redes para el desarrollo de la 
localidad. En este sentido se considera pertinente evaluar primero la dimensión de lo que 
implica reconocer la existencia de dinámicas de operación en red en la localidad ya sean de 
tipo social o productiva, indicando que en la localidad aun no existen redes consolidadas en la 
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localidad, entendidas estas como el resultado de las articulaciones, acuerdos y acciones 
realizadas de forma conjunta entre diferentes organizaciones sociales y/o productivas para el 
desarrollo de la localidad. 
De otro lado se plantea que en la localidad se encuentran organizaciones productivas 
independientes con diferentes niveles de consolidación y potencial de funcionamiento en red. 
Estas organizaciones presentan diferentes necesidades organizacionales para la generación 
de eficiencias colectivas y de asociatividad que son importantes de atender, antes de pensar en 
la consolidación de una red local para el desarrollo. 
 

 
Figura 3. Propuesta de mesa de Gestión territorial 
 
Gestión Para La Creación De La Agrored Sumapaz 
La Agrored Sumapaz aun no se ha consolidado pero tiene grandes potenciales en el territorio 
dado que en el mismo se encuentran organizaciones de base con diferentes niveles de 
organización y con diversos intereses productivos pero con un mismo objetivo “Mejorar la 
economía de los habitantes de la Localidad a partir del fortalecimiento productivo sostenible”  
 

Tabla 3. La Agrored estaría conformada por las siguientes organizaciones: 
CORREGIMIENTO VEREDA ORGANIZACIÓN 
Betania Raizal Asoproquis 
 Betania Asuma 
Nazareth Animas Bajas Procamsu 
 Animas Bajas Asuma 
 Auras Asuma 
 Nazareth Asuma 
San Juan San Juan, San Antonio, Capitolio y La Unión Asosumapaz  
 Capitolio Incogranja Capitolio
 Concepción  Asopesolap 
 Nueva Granada Sumapesca 

 
Para una mejor ubicación revisar el mapa de ubicación de las organizaciones en el territorio de 
la Localidad de Sumapaz. 
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Figura 1. Ubicación territorial de las organizaciones productivas de Sumapaz 

 
Enfoque Gestión Organizacional, Empresarial Y Comercial 
Diagnostico Organizacional Mediante La Aplicación Del Indice De Desarrollo Empresarial 
Y Organizacional (Ideo): El diagnóstico resultante permitió al proyecto definir acciones 
concretar de capacitación para fortalecer a las organizaciones en las diferentes áreas 
evaluadas. El instrumento fue aplicado a los principales procesos organizativos en vía de 
consolidación y otros con potencialidades para iniciar su organización. A continuación se 
presentan los resultados de la aplicación de la metodología a cinco organizaciones 
agropecuarias productivas de la localidad. 
En general las organizaciones presentan debilidades en los procesos administrativos, 
organizacionales, financieros y contables. Además es importante realizar un proceso de 
fortalecimiento técnico enfocados al mejoramiento de la calidad del producto.  
 
Análisis Organizacional y Empresarial de las Organizaciones Presentes en los 
Corregimientos de Nazareth y Betania 
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Grafica 2. Análisis Organizacional y Empresarial de las Organizaciones Presentes en los 

Corregimientos de Nazareth, Betania y San Juan 
 
El diagnóstico resultante permitió al proyecto definir acciones concretar de capacitación para 
fortalecer a las organizaciones en las diferentes áreas evaluadas. El instrumento fue aplicado a 
los principales procesos organizativos en vía de consolidación y otros con potencialidades para 
iniciar su organización. A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la 
metodología a cinco organizaciones agropecuarias productivas de la localidad. 
En general las organizaciones presentan debilidades en los procesos administrativos, 
organizacionales, financieros y contables. Además es importante realizar un proceso de 
fortalecimiento técnico enfocados al mejoramiento de la calidad del producto.  
 
Capacitaciones y asesorías para el fortalecimiento administrativo, contable y financiero 
de las organizaciones:  En el desarrollo de las capacitaciones realizadas a las organizaciones 
(Entidades sin Ánimo de Lucro) que tienen presencia en la localidad de Sumapaz y que están 
vinculadas al proyecto productivo Agroredes tuvo como objetivo de gran importancia capacitar 
en herramientas administrativas, contables y tributarias básicas que les permita tener 
continuidad y crecimiento empresarial con la ampliación de estos conocimientos en temas 
planteados en la propuesta inicial. 
Las organizaciones participantes están constituidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro, cada 
una de ellas integradas por miembros de la misma Localidad y con un objeto social diferente de 
acuerdo al sector o sistema productivo propio de la región como son productores y 
comercializadores de derivados lácteos, cultivos de quinua, producción y comercialización de 
pescado, Cooperativas de Trabajo Asociado realizando actualmente servicios de 
mantenimiento vial en la región y las organizaciones que se encuentran en la etapa 
preoperativa  enfocando su objeto social para ofrecer servicios y productos alimenticios que 
generen oportunidades de empleo. 
De acuerdo a lo anterior se identifico las necesidad de instruir a estos tipos de agrupaciones 
empresariales o Cooperativas en los temas relacionados con el componente administrativo, 
contable y tributario que las rigen en el ámbito legal colombiano, con el fin de que sus líderes e 
integrantes tengan referencias y puedan desarrollar competencias que les permita apoyar y 
solucionar situaciones reales en sus organizaciones. Esto permite poder estructurar un marco 
de referencia para definir las actividades y capacitaciones que se desarrollaron durante las 
diferentes sesiones de trabajo. 
Con la creación de las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es promover la 
participación comunitaria y el cumplimiento de los fines sociales del Estado, en los sectores 
donde no es posible su cubrimiento y donde lo que se busca es promover el derecho de 
asociación consagrado en la Constitución Política de Colombia Articulo 38, Por tal razón se 
realizaron capacitaciones a los integrantes de las Organizaciones presentes en la región, 
implicando el compromiso de conocer y aceptar la regulación normativa de cada una de las 
Organizaciones de las cuales hacen parte. 
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Esto implica que las organizaciones deben cumplir el marco normativo impuesto para tipo de 
entidad constituida, partiendo de la estructura administrativa donde es importante realizar un 
planteamiento claro del objeto social a desarrollar y sus objetivos misionales que contribuyan al 
crecimiento empresarial, competitividad comercial, expansión de nuevos nichos de mercado y 
por ende al fortalecimiento de sus miembros a través de la generación de nuevas 
oportunidades de empleo, capacitación constante y bienestar social. 
 
Capacitación A Gestores Comerciales: En este proceso se identificó el perfil de los Gestores 
Comerciales, El perfil de los Gestores Comerciales, se divide en cuatro componentes:  
1.  El Ser: actitudes y valores de la persona (Competencia personal); 
2. El Saber: conocimiento de hechos, principios, conceptos y grados de información 
(competencia técnica);  
3. El Saber Hacer: procedimientos cognitivos y matrices que desarrolla la persona 
(competencia metodológica);  
4. El Estar: la forma como participa la persona en el proceso (competencia participativa).  
 

Tabla 2. Componentes del perfil del Gestor Comercial 
SER SABER SABER HACER DEBER SER 

Honesto 
Comprometido 
Con vocación 
Cumplido 
Motivado 
Con interés 
De buen genio 
Positivo 
Seguro de sí 
mismo 
Responsable 
Asequible a las 
personas 
Colaborador 
Eficiente 
Efectivo 
Ágil - proactivo 
 

Manejo del 
sistema 
productivo y de 
los productos 
que oferta. 
Valores 
solidarios  
Valores de 
Liderazgo 
Comunitario 
Mercadeo 
Finanzas y 
créditos 
Logística 
Empresarismo 
 

Promover valores solidarios 
y de Liderazgo Comunitario 
Agregar la oferta 
Manejo de calidad de los 
productos 
Acopiar, almacenar y 
distribuir adecuadamente los 
productos 
Seguimiento del proceso 
productivo y de los productos 
que oferta 
Manejo de información 
Manejo de registro clientes, 
proveedores, productos, etc. 
Investigación de mercados 
Estrategias de mercadeo 
Negociación 
Relaciones públicas 
Planes de negocio 
Construir y manejar precios 
Manejo de contabilidad 
Manejo de Crédito 
Manejo de cartera 
Manejo de transacciones 
comerciales  
Generar proyectos 

Ser miembro de 
la misma 
organización. 
Disponer de 
tiempo para 
dedicarle a las 
diferentes 
gestiones. 
Ser elegido por 
la red de 
acuerdo a sus 
capacidades. 
Ser productor 
agropecuario 
Tener seguridad 
Social. 
 

 
Funciones generales del Gestor Comercial 

• Representar a la red y promover en la misma, valores solidarios, el respeto a los 
acuerdos colectivos, la unidad de criterio y la importancia de la red como fuente del 
poder de negociación. 

• Consolidar y agregar la oferta de la red de productores a la que representa, establecer 
los volúmenes y frecuencia de productos que se pueden ofertar, fomentar el uso de registros de 
producción por parte de los oferentes, manejar un directorio de oferentes, consolidar la 
demanda de la red en caso de que se convierta en demandante de algún servicio o producto. 
• Identificar canales de comercialización para los productos que agrega, generar 
espacios de negociación, generar estrategias de mercadeo, negociar los productos que 
consolida bajo los lineamientos generados en la red, promover en la red la generación de valor 
agregado. 
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• Determinar con la red los costos de producción y comercialización, establecer con la 
red las formas de pago a las que se puede acceder en las negociaciones de acuerdo a sus 
capacidades, negociar bajo los lineamientos definidos en la red, gestionar los cobros y pagos, 
estar informado de alternativas financieras y crediticias e informar a la red de estas 
posibilidades. 
• Establecer una ruta de acopio y distribución de los productos a ofertar, manejar el 
acopio, recibir el producto a los oferentes de acuerdo a compromisos previamente pactados e 
igualmente entregar los productos al demandante de acuerdo a las especificaciones 
acordadas, aplicar el protocolo de transporte de alimentos, identificar y evaluar servicios que 
puedan ser útiles a la red.  
• Conocer las normas y lineamientos de calidad de los productos a ofertar, conocer los 
requerimiento de calidad del demandante, informar a los oferentes las calidades que se 
requieren para determinado mercado, seleccionar, clasificar y manejar otras operaciones de 
poscosecha relacionadas con la calidad del producto, controlar la calidad desde la agregación 
de la oferta hasta la entrega del producto al demandante, manejar protocolos de quejas y 
reclamos. 
• Ofrecer informes constantes a la red de las transacciones realizadas (clientes, 
volúmenes, precios, etc.), informar sobre la gestión y organización de la red ante otros actores 
locales, manejar y facilitar el manejo a los oferentes el uso de sistemas de información de la 
plataforma de información, transmitir la información del mercado para generar criterios de 
decisión en la red (planeación de siembras, etc.). 
En términos generales, se percibe que la figura del Operador (tanto de Oferta como de 
Demanda) es necesaria, no obstante, debido a las particularidades de la Localidad tales como 
la estacionalidad de la oferta y la reducción de la misma por diversos factores (restricción 
ambiental y limitaciones por el alto costo de los insumos, entre otras) no se ha podido 
consolidar un proceso autónomo, que por sí mismo sea capaz de generar ingresos para las 
personas que se vinculan a esta labor. 
Lo que se conoce, es que por ejemplo, la mayoría de personas que han trabajado con los 
convenios anteriores de Agroredes, no siguieron desempeñando funciones de agregación de 
ofertas y búsqueda de nuevos mercados, esto tiene su explicación en el hecho antes 
mencionado y en otras limitaciones de tipo logístico dentro de la localidad y específicamente las 
relacionadas con obstáculos en la movilidad y en las telecomunicaciones (esto último sobre 
todo en el sector de Nazareth y Betania). Aunque, algunas de las personas mencionadas aún 
se encuentran en la localidad y estarían dispuestas a trabajar, pero mediante vinculación 
laboral directa con algún convenio (percibiendo un salario). 
En opinión de quienes ejecutamos el presente convenio, lo esencial es retomar la organización 
misma de los procesos productivos, mediante un esquema eficiente de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, que se planee a largo plazo (más de tres o cuatro años continuos) para que 
permita balancear las necesidades de permanencia en el territorio, las limitaciones ambientales 
y las dificultades políticas derivadas del conflicto armado, que afectan notablemente el 
desempeño de las actividades productivas mismas. 
Una vez se hayan reconciliado las posiciones ambientalistas, productivas y políticas estará 
abonado el terreno para el normal desempeño de los operadores de oferta y de demanda en la 
localidad, dentro del imaginario funcional de acercar la oferta con la demanda, reduciendo 
paulatinamente las ineficiencias actuales del abastecimiento de alimentos. Otras percepciones 
respecto al trabajo de los operadores es deben disponer de un sitio o centro de operaciones 
dotado con herramientas tecnológicas (computadores, telecomunicaciones, etc.) y logísticas; 
los Operadores, deben además estar debidamente capacitados para la labor comercial 
propiamente dicha. En la capacitación de los Gestores Comerciales las temáticas abordadas 
con los quince gestores comerciales de las organizaciones asistentes, incluyeron los temas de 
formas y canales de comercialización, definición de precio, toma de decisiones alrededor de 
precio, alternativas de financiación, mercadeo productos agropecuarios, logística de producción 
y comercialización, fuentes de información de precios -Sistema de información de precios 
SIPSA y procesos de implementación de calidad.  
 
Acompañamiento En La Gestión Comercial: Un componente fuerte en el acompañamiento 
de la gestión comercial es fortalecer la figura del gestor comercial como mecanismo de 
generación de eficiencias alrededor de la comercialización y negociación de los productos de la 
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localidad. Este proceso resulta aún en un proceso incipiente en este territorio debido 
principalmente a la escasa oferta productiva que maneja el territorio en términos de volúmenes 
y frecuencias. Pese a ello, se logró identificar que para las organizaciones productivas con las 
que se ha venido trabajando durante el convenio, existen algunos representantes que 
manifiestan tener capacidades y experiencia en los procesos de gestión comercial que exige la 
negociación del producto. De esta manera, se programó, una jornada de capacitación en la que 
se presentaron temáticas de gran interés que toda organización productiva debe considerar 
dentro de sus respectivas labores de gestión comercial.  
Es importante mencionar que los actores capacitados reconocieron la importancia de 
considerar dentro de sus respectivas labores de gestión comercial, algunos indicadores 
fundamentales a tener en cuenta para conocer el comportamiento y las dinámicas productivas y 
comerciales de los productos agropecuarios que ofrece la localidad. Motivados por ello, 
indicaron que uno de los principales problemas a los cuales se tienen que enfrentar los 
productores del territorio corresponde al reducido volumen ofrecido a mercados que día tras día 
tienden a ser más exigentes en términos de frecuencia y calidad. La respuesta ante dicha 
problemática se traduce a la necesidad de generar en los productos del territorio valores 
agregados relacionados principalmente con los beneficios que implica la denominación de 
origen.  
De esta manera se percibe que las proyecciones y percepciones dentro de los actores del 
abastecimiento de la localidad, trascienden desde un componente productivo a uno 
directamente comercial en el cual se promueva la generación de eficiencias alrededor de los 
procesos logísticos y de mercadeo para la totalidad de los productos de la localidad. 
Finalmente, se procedió a programar un nuevo encuentro en la localidad en el que se buscó 
propiciar el espacio para que todas las organizaciones productivas de la localidad aúnen 
esfuerzos y logren trabajar de manera articulada en beneficio del desarrollo productivo y 
comercial del territorio. 
 
Mercados Potenciales de Colocación de la Oferta Local 
A través de la gestión del convenio se logró consolidar una base de datos de 32 demandantes 
de los productos ofertados por los productores del territorio Sumapaz. En dicha base se 
especificó el nombre del establecimiento y del tendero, los datos de contacto, volúmenes 
demandados, condiciones de pago y frecuencia.  
Adicionalmente, se consolidó una base de datos con 25 tenderos del mismo territorio, allí se 
definen los volúmenes demandados para surtir las tiendas. Una vez identificada la demanda de 
las tiendas de la Localidad, se convocó a los propietarios de estos establecimientos 
interesados en realizar negociaciones en red para generar un encuentro con los distribuidores 
mayoristas de víveres y de esta manera lograr acuerdos comerciales que beneficiaran a la 
comunidad. Lamentablemente los tenderos de la localidad no asistieron a este llamado. Por 
último se realizaron dos procesos y protocolos para la negociación de ofertas agregadas para 
los productos frijol y trucha. Estos protocolos fueron construidos a partir de la práctica y la 
experiencia obtenida a través de negociaciones realizadas.  
 
Acompañamiento en el proceso de análisis y uso de información estratégica y operativa 
a nivel de finca y organización: Una vez identificada que una de las principales necesidades 
y debilidades alrededor de las organizaciones corresponde a la reducida capacidad de registrar 
procesos de los respectivos sistemas productivos, bien sea a nivel de finca y organización, Se 
procedió a la capacitación de los productores en la generación de información relacionada con 
sus estados financieros, para lo cual se elaboró un cuadernillo guía para la toma de 
información (costos, ingresos y rentabilidad), además, se realizaron varias jornadas de 
capacitación relacionada con la toma y manejo de información estratégica y financiera, a nivel 
de finca y de organización.  
Posteriormente se hizo un seguimiento de la información registrada por los productores en los 
cuadernillos y formatos guía. Con respecto a esto, es importante mencionar que los 
productores manifestaron interés en dichas capacitaciones en tanto a que propicio un espacio 
en el que se pudo reconocer la manera en como pudiesen reducir los costos de producción, 
identificando como primera medida, el rubro que dentro de los procesos productivos 
representaba un mayor porcentaje en la fijación de precio del producto final.  
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CONCLUSIONES 
La Agrored se enmarca en un territorio definido por límites administrativos y/o geográficos 
construido socialmente, en el cual hay un proceso de priorización de los actores locales 
teniendo en cuenta, por un lado, criterios sociales que determinen el nivel de organización y de 
otro lado los sistemas productivos agropecuarios prevalecientes. Estos criterios se 
complementan con el de vecindad para facilitar la integración de actores que permitan la 
construcción de eficiencias desde una base local. Una Agrored entendida como territorio rural 
puede estar constituida por una o más redes de producción que desarrollan sus procesos de 
gestión por vecindad. 
La vecindad está relacionada directamente con el territorio, pues la cercanía implica la 
generación de relaciones sociales y de elementos culturales en común, creados a través de la 
interacción en el mismo. Es un subsistema de la comunidad y que es por tanto poseedora de 
las características de ella, la vecindad toma especial relevancia en cuanto responde a sus 
necesidades sociales de identidad y en el apoyo a las labores productivas, por lo tanto puede 
ser un punto importante a tener en cuenta en la formación de organizaciones campesinas. 
El territorio y la vecindad como agentes integradores para la conformación de organizaciones 
con intereses productivos y comerciales puede ser una contribución en la generación de 
procesos de desarrollo local. Sin embargo una preocupación a nivel institucional es la 
generación de habilidades de gestión por parte de las organizaciones campesinas, que les 
permita adquirir autonomía e independencia para avanzar en el desarrollo de las actividades 
propuestas y de la búsqueda de soluciones factibles a sus problemáticas en común.  
Se concibe el territorio a escala local como una construcción social que se genera como 
resultado de la acción colectiva de los agentes, la cual a su vez, se soporta y dinamiza sobre la 
existencia de los lugares. Los territorios son entonces entendidos como sistemas abiertos que 
en permanente interacción con otros territorios o territorialidades, construyen su propia 
identidad económica, cultural, social y política. 
Las comunidades campesinas logran incursionar en una nueva lógica de mercado sin 
transformar totalmente las características propias de su economía; situación que hace que 
finalmente la familia campesina amortigüe en gran parte los costos y riesgos de la producción, 
permitiendo de ésta manera mantener la comercialización de productos agropecuarios bajo 
modelos inequitativos de mercado. 
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RESUMO 
A comunicação trata da questão do transporte em áreas de baixa renda no Rio de Janeiro, com 
foco no caso do “Complexo de Favelas de Manguinhos” onde se observa importantes 
constrangimentos à mobilidade dos moradores. Com metodologia qualitativa, através de 
observação direta de campo e entrevistas semi-estruturadas, combinado a dados secundários, 
o caso de Manguinhos, complexo de 15 favelas, com cerca de 40 mil moradores, localizado 
nos subúrbios do Rio de Janeiro, revela uma situação onde apesar de estar nas proximidades 
de linhas de trem e metrô, e de algumas das principais vias expressas da metrópole, se verifica 
constrangimentos à mobilidade dado pela baixa renda da comunidade e sua dificuldade de 
inserção social, que impedem ou dificultam a acessibilidade e os deslocamentos. Intervenções 
urbanísticas em andamento através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
pretendem alterar o quadro encontrado, e são apresentadas examinadas nesta comunicação 
quanto ao seu grau de efetividade. Como resultados apontamos para um nível de mobilidade 
baixo, possibilidades de acessibilidade e oferta de transporte coletivo restritos e deficientes, e 
intervenções que podem alterar este padrão, mas que terão como limite a questão estrutural da 
renda para sua articulação com as diferentes áreas sócio-hierárquicas do Rio de Janeiro. 
Palavras-chave: Favelas, Mobilidade espacial,Transportes, Rio de Janeiro. 
 
 
1-INTRODUÇÃO 
Os transportes nas metrópoles brasileiras onde os deslocamentos são majoritariamente ( 86%) 
feitos pelo modal automotivo através de ônibus, vans kombis,motos e automóveis particulares 
implica em constrangimentos à mobilidade mormente às camadas de baixa renda.  
Para tratar da questão da mobilidade no “Complexo de Favelas de Manguinhos”,uma área de 
baixa renda, no âmbito de uma metrópole brasileira- o Rio de Janeiro- escolhemos 
determinadas abordagens conceituais retiradas do corpo de conhecimento sobre a temática, 
para iluminar os elementos da pesquisa empírica desenvolvida, (sem pretender examiná-las de 
forma exaustiva, nem sob o ângulo de análise teórica aprofundada e critica). 
Orientamos nossa reflexão com base num escopo de interpretações que insere-se no corpo de 
debate sobre transportes na cidade, incorporando novos elementos que visam romper a 
estanqueidade de sua analise centrada na questão técnica, e a dicotomia de sua referência 
como causa ou condicionante do processo de urbanização buscando estabelecer a relação 
direta entre seu papel na mobilidade e interconexões que propiciam a estruturação do território. 
Por outro ângulo dado os deslocamentos no território brasileiro, em suas diferentes escalas, 
fazerem-se majoritariamente pelo transporte automotivo, como já assinalado acima, configurou-
se assim, uma dependência para os movimentos de circulação, principalmente ao automóvel 
particular e ao ônibus, em detrimento do transporte de massa ferroviário. Como consequência, 
a questão da mobilidade espacial, tomada como importante recurso social estará articulada as 
possibilidades e constrangimentos dados pela renda de cada camada social ao poder de 
compra e de manutenção do veiculo automotor, que guarda o nexo entre a possibilidade de 
movimentos de circulação e deslocamentos para a camada de renda mais alta, e os 
constrangimentos e até mesmo a total impossibilidade de mobilidade para a baixa renda. Gera-
se, assim sendo, para as camadas populares o fenômeno de sua marginalização à mobilidade 
espacial, acentuando sua exclusão sócio-econômica. Por esta ótica, entende-se como 
constituinte desta mobilidade a combinação entre o acesso ao veiculo automotor, e a existência 
qualitativa de rede viária compreendida como infraestrutura que permite a ligação física, mas 
principalmente a ligação social entre os elementos do território possibilitando assim uma 
capacidade de deslocamento transpassando-se as barreiras existentes de hierarquia sócio-
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espacial do território com acessibilidade para os diferentes lugares, e com redução de tempo 
de percurso. Neste sentido, existiria um nexo entre a possibilidade de deslocamentos e a renda 
mais alta, e constrangimentos a mobilidade da camada de renda baixa com restrições ao 
acesso ao emprego, escola,centros de comércio,etc.,implicando , igualmente, em  maiores 
tempos e custos para os deslocamentos (Duppy,1999; Duppy,Bost,2000; Figueroa,2005; 
Kleiman, 2001,2009; Kaufman,2008; Scippacerda,1998; Segui e Petrus,1991). 
No entanto, o caso do “Complexo de Favelas de Manguinhos”, objeto deste estudo, tem uma 
particularidade interessante, qual seja, a de sua localização numa posição geográfica especial, 
pois envolvida e próxima a três dos mais importantes eixos da rede viária da metrópole do Rio 
de Janeiro; a linha da rede ferroviária da Leopoldina; e a linha 2 do Metrô. Diante disto, em 
tese, sua população contrariaria a noção de marginalização e exclusão social e teria 
mobilidade, nos termos que citamos acima. Contudo, como iremos apontar adiante, esta 
proximidade não tem significado a garantia de mobilidade. Para tal conjuga-se constatação 
feita na pesquisa do reduzido numero de veículos automotores de propriedade dos seus 
habitantes com parâmetros ligados ao conceito de acessibilidade. Quando se faz referência a 
acessibilidade esta expressa a capacidade de ter um lugar a ser alcançado a partir de lugares 
com diferentes localizações geográficas e configurações sociais. Em outras palavras, a 
acessibilidade seria a qualidade de deslocar-se de um ponto ou de uma área sem ou com 
redução de barreiras na comunicação dos componentes de um sistema espacial (Castiello, 
Scippacerola,1998). Esta qualidade é o produto da conjunção complexa no tempo e no espaço 
de uma série de fatores que condicionam a capacidade de deslocamento envolvendo o 
conceito, assim sendo de “distância” e a noção de “tempo”. O par “distância-espacial- distância- 
temporal” vem sendo alterado ao longo do tempo em Manguinhos, que de sua localização na 
periferia, esta agora no “ miolo” das principais redes de transporte da metrópole. Porém, o uso 
do espaço e a percepção do que dele se tem depende da avaliação individual do que seja 
distância, apreciação subjetiva influenciada por fatores principalmente sócio-econômicos e\ou 
culturais que baseia a ideia de “ distância perceptiva”, uma distância relativa, medida sobre um 
espaço relativo as suas condições sócio-econômicas-culturais. A combinação de acessibilidade 
e a distância, em conjunto com os demais fatores já elencados acima, vai determinar a 
mobilidade, (Potrykowski e Taylor,1984), que no entanto, pode-se exprimir-se de forma 
diferenciada no interior de uma mesma área ( como aliás verificamos em Manguinhos), dado 
que em cada uma delas podem ser observados altos níveis de heterogeneidade, pela presença 
ou ausência de atividades produtivas ou serviços, e condições sociais dos grupos 
populacionais ( Porykowski, Taylor, 1984). 
Então, em Manguinhos examinamos se a mobilidade existente, e a proposta pelas intervenções 
urbanísticas em andamento que tratam dos deslocamentos no espaço físico-social, poderão 
induzir a interações sociais, e implicariam na possibilidade e efetividade de deslocamentos 
entre as hierarquias sócio-espaciais no território estratificado e segregado sócio-espacialmente 
( Kaufmann, 2008, Wiel, 2002), da metrópole do Rio de Janeiro. 
 
 
2-Metodologia 
Para a realização do estudo utilizamos metodologia qualitativa, conjugada a dados 
secundários, de fontes oficiais, principalmente quanto aos projetos de intervenções urbanísticas 
que tem como objetivo a melhoria de acessibilidade. O estudo focou-se em áreas micro-
localizadas, escolhidas entre as 15 favelas do “Complexo de Manguinhos”, três delas 
representativas da problemática da mobilidade em área de baixa renda:Mandela de Pedra,  
Samora Machel, e Comunidade Embratel. Para dar conta da questão central da pesquisa 
apresentada adotamos procedimentos de pesquisa qualitativa com observação técnica direta 
de campo, e realizamos a aplicação de questionários nas sub-áreas selecionadas ( entre os 
meses de março e outubro de 2009, abarcando amostra representativa de 20% do universo 
estudado contemplando 189 domicílios) com entrevistas semi-estruturadas indagando-se, aos 
moradores sobre as praticas cotidianas para os deslocamentos e seus constrangimentos. Após 
a aplicação dos questionários, seus resultados foram tabulados, e para dirimir dúvidas e 
aprofundar os resultados,realizamos procedimento de “grupo focal” nas três favelas com 
reunião com moradores representativos da amostra colhida. A  presente comunicação 
apresenta, portanto, os resultados das intervenções urbanísticas em andamento no momento 
das entrevistas, e aquelas conclusões parciais que se pode ter através da análise dos projetos 
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urbanísticos. Na apresentação oral da comunicação serão apresentados os mapas de 
localização das sub-áreas estudadas, assim como gráficos, representações dos projetos e um 
conjunto de fotografias , todos ilustrativos da pesquisa realizada. 
 
 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 O Complexo de Favelas de Manguinhos 
A comunicação trata da questão da mobilidade restrita das camadas populares nas metrópoles 
brasileiras, tomando como o caso ilustrativo a área do Complexo de Favelas de Manguinhos, 
no Rio de Janeiro. Manguinhos localiza-se na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no que 
comumente se conhece como a “zona da Leopoldina” em alusão a estrada de ferro com este 
nome que atravessa esta parte da zona norte carioca e que entre outros bairros também se 
encontram Bonsucesso, Olaria, Ramos, Penha. Manguinhos é um aglomerado de 15 favelas 
que conurbaram-se ao longo do tempo tornando a denominação atual para estes casos no Rio 
de Janeiro de “Complexo de Favelas”. Formam o complexo de favelas: Parque Osvaldo Cruz 
ou Morro do Amorim; Parque Carlos Chagas ou Varginha; Comunidade Agrícola; Vila Turismo; 
Parque João Goulart; conjunto Proletários II ( CHP2);Vila União; Conjunto Nelson Mandela ( 
Mandela I). Conjunto Samora Machel (Mandela 2); Comunidade Mandela de Pedra ( Mandela 
3), Embratel, Comunidade Vitória de Manguinhos ( Conab); tendo sido recentemente também 
incluídas no complexo de favelas, as comunidades Vila Vitória ( “Chupa cabras”), a 
comunidade que ocupa os prédios abandonados pela cooperativa central dos produtores de 
Leite CCPL e a Vila São Pedro, com uma população total estimada entre 40 e 50 mil habitantes 
( dados preliminares do Censo IBGE 2010  e dados do programa de Aceleração do 
Crescimento com Intervenções urbanísticas no local) e renda média entre 1 e menos de 2 
salários mínimos/mês ( de R$545,00-a partir de março de 2011-até 1080,00 equivalentes a 
aproximadamente entre 200 e 400 euros/mês). A localização do “Complexo de Favelas” de 
Manguinhos é privilegiada: dista 10 quilômetros do centro da cidade do Rio de Janeiro, tendo 
importantes vias rodoviárias e ferroviárias nas proximidades. A Avenida Brasil é um dos seus 
limites, assim como a Linha Amarela corta o bairro no sentido transversal e que se articula com 
a Linha Vermelha na altura da Cidade Universitária localizada na Ilha do Fundão; a linha dois 
do metrô possui duas estações (Maria da Graça e Triagem) que distam não mais que dois 
quilômetros da localidade; vias importantes como a Avenida Dom Helder Câmara e rua 
Leopoldo Bulhões também se localizam nos limites do bairro, compõe ainda a rede a Estrada 
de Ferro da Leopoldina que corta o bairro ao meio e possui uma estação na localidade. Toda 
essa rede adjacente ao bairro, contudo, como apontaremos adiante, não é capaz de melhorar a 
mobilidade local por um motivo simples: não há uma espécie de conexidade entres estas redes 
e os acessos do “Complexo das Favelas”. Na pesquisa constatou-se a existência de problemas 
de mobilidade tanto na área no interior das favelas,que denominamos de mobilidade interna, 
assim como na acessibilidade e deslocamentos com a cidade e região metropolitana, que 
denominamos de mobilidade externa. Elencamos a seguir os aspectos da mobilidade externa e 
interna observados. 
 
3.2Mobilidade Externa 
A mobilidade da população das três sub-áreas estudadas em Manguinhos para seus 
deslocamentos a outras zonas da cidade e metrópole pode ser apontada como de duração de 
alto custo social, pois a maioria dos entrevistados (69%) gastam no percurso casa-local de 
trabalho-casa até 4hs/dia, sendo que apenas 16% apontam que gastam 2hs/dia , e 15% 1hora 
e meia/dia, e os deslocamentos casa-escola-casa 29% dos estudantes responderam que 
gastam 80 minutos/dia, sendo que os restantes 71% estudam a distâncias que podem 
percorrer a pé, mas na qual gastam 30 minutos/dia . As formas de deslocamento aparecem 
como elencadas abaixo: 
48. (i) por ônibus, onde uma parcela do “Complexo”  situado ao lado da favela do 
Jacarezinho, de ocupação mais antiga ( metade do século passado entre os anos de 1950 e 
1960), possui maior aporte de linhas de ônibus, pois segundo dados mais recentes, de 2009,  
da Federação de Transportes do Rio de Janeiro,  mais de 30 linhas de ônibus circulam por 
suas principais Avenidas ( Av. Dom Helder Camara e Avenida dos Democráticos). Por outro 
lado, nas comunidades que são objeto do nosso estudo e que a ocupação é mais recente ( 
anos de 1990 e 2000), o transporte público conta com três linhas de ônibus que as ligam ao 
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centro da metrópole, sub-centros e periferia,( a linha 350 Passeio Público- Irajá, a linha 634 - 
Freguesia da Ilha- Praça Saens Pena , e a linha intermunicipal Caxias- Tijuca, que circulam 
pela Rua Leopoldo Bulhões). Observou-se que os trajetos das linhas nem de longe preenchem 
as necessidades de locomoção da população local, visto que, os destinos onde estão seus 
principais empregos estão em outros sub-centros (como a Barra da Tijuca e Recreio dos 
Bandeirantes,  e em grande parte da zona norte da cidade, como os denominados Grande 
Méier e Grande Madureira, e a Zona Sul da cidade),assim como equipamentos coletivos 
importantes como hospitais, escolas de ensino médio, técnico, e mesmos centros 
universitários, e centros comerciais, aos quais a população local necessita acesso não são 
diretamente ligados pelos itinerários descritos. O morador que deseja se deslocar até a Zona 
Sul da cidade, área de empregos e serviços para sua população, precisará de duas conduções, 
já que o máximo que conseguirá chegar será até o centro da cidade. Localidades próximas, 
mais que são inatingíveis com apenas uma condução são sub-centros suburbanos(como o 
Méier, Del Castilho e Cachambi.,estes últimos contando com a presença de dois maiores 
centro de compras da cidade o Norte Shopping e o Nova América), tem assim possibilidades 
de acessibilidade para compras e lazer ainda longe da realidade local. Em média o tempo de 
percurso até os pontos de ônibus são, em sua maioria feitos a pé(84%), e duram em média 
entre 20  e 30 minutos, gastando-se assim, por dia uma média de 40 minutos a uma hora, só 
nos deslocamentos casa-ponto de ônibus-casa ; 
 (ii)por trens o “ Complexo” é servido pela estação ferroviária de Manguinhos, 
pertencente ao ramal da linha da Central do Brasil, que secciona o “Complexo” ao meio, e que 
se dirige à periferia da metrópole .É um meio de transporte importante para a mobilidade da 
população local na medida em que, partindo da estação Manguinhos é possível chegar ao 
centro da Metrópole (a estação Central do Brasil) em cerca de 15 minutos, além de ser possível 
eventuais baldeações para outros ramais, e a partir da estação de São Cristovão se abre a 
possibilidade do morador usuário do serviço de se transferir para o serviço de metrô, articulado 
a estas duas estações de trem, mas para chegar até a estação do trem o tempo de percurso, 
também na maioria dos casos(84%) são feitos a pé e levam 25 minutos em média, gastando-se 
assim por dia quase uma hora para o deslocamento a este meio de transporte; 
 (iii)por Metrô existem duas estações bem próximas ao “Complexo de  Favelas de 
Manguinhos”(que são as estações servidas pela linha 2 do Metrô- Triagem e Maria da Graça) 
se localizando num raio inferior a dois quilômetros da área em estudo. O deslocamento das 
pessoas que buscam este serviço, no entanto, à falta de outro meio, e de renda, é feito a pé e 
dura no mínimo 40 minutos de caminhada,( cruzando o bairro e seus adjacentes Jacarezinho 
quando o objetivo for a estação Maria da Graça, e Benfica quando o destino escolhido for a 
estação Triagem); 
 (iv)por Kombis,vans e moto taxis nos últimos anos, como em toda a cidade, 
Manguinhos viu chegar a modalidade de transporte alternativo, por muitas vezes clandestino, 
utilizado pela maioria de nossos entrevistados (75%), dado seu preço menor que o cobrado por 
ônibus, e pela ponderação dos moradores que estes não atendem com regularidade a 
demanda local. Esta modalidade de transporte conta com um predomínio das kombis e motos 
que dominam os trechos mais concorridos, quais sejam: a ligação com o sub-centro comercial 
de Bonsucesso, mais próximo ao “Complexo”, onde a grande maioria dos moradores de suas 
favelas fazem compras de mantimentos em supermercados, vão a bancos, cursos, etc, e ao 
vizinho bairro do Jacarezinho, muito conhecido por seu comercio popular forte ( onde residiam 
anteriormente grande parte dos atuais moradores de duas das sub-áreas que estudamos-os 
conjuntos Nelson Mandela e Samora Machel, antes de serem transferidos para estas duas 
áreas), e que  ainda mantém uma estreita ligação com o local de moradia anterior, seja para 
visitar parentes e amigos, freqüentar a igreja, participar de partidas de futebol e na maioria das 
vezes fazer pequenas compras (no verdadeiro empório a céu aberto que é a Favela do 
Jacarezinho).Tal fato ocasionou um verdadeiro boom no serviço de moto-táxis do local. Na 
entrada da comunidade Nelson Mandela há o maior ponto de motos de serviços. Cerca de 100 
viagens são feitas por dia por este tipo de meio de transporte, ligando as duas comunidades, 
segundo relato do fiscal do ponto das motocicletas que abriga 35 jovens trabalhadores. Outro 
trecho que vem tomando importância, devido ao crescente volume de viagens diárias, é o que 
liga esta comunidade a via expressa “Linha Amarela”. Muitos trabalhadores locais tem se 
empregado no novo sub-centro da metrópole ( Barra da Tijuca), principalmente em atividades 
ligadas ao comercio e a construção civil e se utilizam de ônibus que circulam na via, para pode 
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se deslocar a seus empregos ou trabalhos eventuais. É um percurso de 1,5 quilômetros até o 
ponto de ônibus na borda da comunidade ao lado da referida via expressa que os moradores 
perfazem em não menos que 35 minutos, e na ampla maioria das vezes (90 %) o fazem a pé 
com o restante fazendo por moto-taxis ou kombis e vans; 
 v) por bicicleta deslocam-se cerca de 10% dos entrevistados, utilizam-se desde meio 
de locomoção para acesso ao trabalho em locais próximo, pelo fato de seu baixo custo de 
compra e manutenção em face de seus baixos rendimentos. 
 
3.3. Mobilidade Interna 
De um modo geral os acessos dos moradores pelo interior das favelas estudadas são feitos por 
becos ou vielas, algumas chegam a ter menos de um metro de largura. Os dados dão conta de 
que apenas 14% deste acesso é feito por uma rua que pode passar um carro. Manguinhos 
ocupa uma área plana ( com exceção do Morro do Amorim) por isso tais acessos são feitos por 
becos (29%), ou ruas estreitas (vielas) de pedestres (46%), ou por escadarias (7,3%). Os 
principais acessos para as três sub-áreas estudadas se dão pela Rua Leopoldo Bulhões, que 
corta o bairro em dois lados e que tem seu traçado paralelo a linha do trem. Outro grande 
acesso se faz pela Avenida Dom Helder Camara, antiga Avenida Suburbana, que separa a 
comunidade de outro grande complexo de favelas, o Jacarezinho, ficando o terceiro grande 
acesso pela Avenida dos Democráticos que a limita com os bairros de Higienópolis e 
Bonsucesso. Os deslocamentos para os pontos de parada de ônibus são longos e cheios de 
obstáculos, geralmente e dependendo da efetiva localização da moradia, faz com que o 
habitante da área mais ao centro e mais ao fundo (em relação a Rua Leopoldo Bulhões) seja 
superior a 5oo metros de distância. Para alcançar a estação de trem os mesmos moradores 
tem que andar cerca de 1000 metros. Em relação aos deslocamentos para o ponto de ônibus 
com destino ao sub-centro de empregos( a Barra da Tijuca) seguindo a Linha Amarela, o trajeto 
leva cerca de meia hora, passando de 1500 metros. Estes mesmos moradores mais de 80% da 
população destas sub-áreas para atingir a Avenida Dom Helder Câmara,(antiga Av. 
Suburbana), que é servida por um numero infinitamente maior de linhas de ônibus, vans e 
kombis passam por uma verdadeira “ via crúcis” enfrentam passarelas muito mal projetadas, as 
vezes com quatro, seis vãos de subida e descida, o que leva a um expressivo número de 
pessoas a atravessar a linha do trem nível arriscando a própria vida. Não é pequena a lista de 
relatos de pessoas que morreram ao tentar atravessar a linha. Também verificamos que não há 
sequer um ponto de ônibus com cobertura que possa proteger do sol e da chuva, (uma regra 
nas  zonas de renda alta da cidade). Cabe ressaltar também a forte interferência das quadrilhas 
de trafico de droga. na acessibilidade da população local, pois identificamos as diversas 
barreiras físicas que colocam nas ruas para dificultar o acesso de carros da polícia, mas que 
acabam por inviabilizar o deslocamento através de automóveis e o acesso de carros de 
serviços públicos, como ambulâncias, bombeiros, e coleta de lixo. 
 
34.Atuais intervenções urbanísticas e a probabilidade de nova mobilidade em 
Manguinhos. 
O Programa de Aceleração do Crescimento ( PAC) do Governo Federal, com investimentos 
contando, igualmente com aportes e ações dos outros dois níveis de governo, Estado e 
Prefeitura do Rio de Janeiro, entre outros pontos implementado elementos que poderão 
modificar a problemática de mobilidade no “ Complexo de Favelas de Manguinhos”. Entre este 
elementos os mais importantes são apontados a seguir: 
4. a)elevação da Linha Férrea com a construção de um viaduto de cerca de 800 metros 
que ao colocar a linha de trem num patamar superior liberará o nível térreo de modo que antes 
seccionada pela estrada de ferro em duas partes, os dois lados do “Complexo” estarão ao final 
das obras contíguos. A construção abarcará  70% dos recursos previstos as obras(de um total 
de R$232 Milhões de Reais), e no entendimento do Estado a obra dará maior acessibilidade ao 
local, permitindo a conjunção de partes hoje separadas pelos muros da linha férrea;  
• b)na parte térrea da elevação da linha férrea construir-se-a um Parque Metropolitano 
que virá a ser uma extensa área de lazer,  com cerca de 1 quilometro de extensão por cerca de 
100 metros de largura. O projeto da Empresa de Obras Públicas do Estado ( EMOP) prevê a 
criação de praças de convívio social, quadras de esporte, quiosques para comercio e 
instalações públicas de serviços diversos, tais como oficinas culturais, aulas de ginástica, etc. 
Inserida no parque a nova estação ferroviária de Manguinhos, contará com conjunto de lojas e 
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serviços, além de abrigar uma estação intermodal de transportes para articulação co ônibus e 
vans; 
• c)construção de um “Binário Uranos\ Leopoldo Bulhões”possibilitará liberar tráfego de 
veículos automotores, pois que a Rua Uranos, importante via de circulação da zona da 
Leopoldina e norte, que  articula, seguindo em paralelo à linha de trem os principais bairros da 
região (como Bonsucesso, Ramos, Olaria chegando até a Penha), no sentido subúrbio-centro 
ela encontra  obstáculos ao seu prosseguimento: uma série de ocupações irregulares, impede 
que a rua prossiga cortando o bairro e chegue até vias que propiciem deslocamento mais fluido 
ao centro da metrópole; 
• d)abertura de nova avenida ligando a Rua Leopoldo Bulhões com a Avenida Brasil(uma 
das principais vias de acesso a todas as zonas e regiões da metrópole)que possibilitaria dar 
maior mobilidade externa a população, bem como tornar o acesso mais fácil às suas moradias. 
Para isso ocorrerá a remoção de uma das áreas  mais pobres do “Complexo”( parte da Favela 
Mandela de Pedra, que estudamos); 
• e) uma nova adaptação ao acesso para a  via expressa “Linha Amarela”, através de 
uma alça de ligação direta da Rua Leopoldo Bulhões com a via que passa em nível acima 
desta,  que responderia a demanda por melhores condições de acessibilidade aos pontos de 
ônibus e vans que se dirigem a  zona de expansão de camada de renda alta da 
metrópole(Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes), importante pólo de atração de mão de 
obra para a população de Manguinhos. São empregos em lojas de departamentos, consultórios 
médicos, postos de gasolina e, sobretudo, na construção civil que aumenta o fluxo de pessoas 
oriundas das comunidades que estudamos para estes deslocamentos diários, feitos a pé e que 
duram mais de 30 minutos; 
• f) melhoria das ruas internas e circulação, com obras de construção de passeios, 
alargamento de calçadas, melhor sinalização, bem como a instalação de bicicletários e pontos 
de parada de ônibus cobertos estão previstas no projeto do PAC. De fato, as obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento em Manguinhos ganharam fôlego quando as ruas 
internas começam a receber as primeiras intervenções. Nas favelas Samora Machel e Nelson 
Mandela a situação anterior ao PAC retratavam ruas sem meio fio ( guia), com ocupações 
irregulares, “puxadinhos” construídos para moradia e numa situação mais comum,observava-se 
as pequenas lojas, bares que avançavam com alvenaria e todo tipo de material como toldos, 
madeiras, barras de ferro e alumínio em direção a rua. O resultado era que o passeio para 
pedestre ficava restrito faixa de rolamento dividindo espaço com um número crescente de 
motocicletas, carros de entrega, etc. A situação era caótica. As ruas não tinham calçamento 
asfáltico ou mesmo de cimento. As ruas eram de chão de terra batida. Nos dias de intenso 
calor, a poeira tomava conta do ar e das casas. Ao inverso, na estação das chuvas, nos meses 
de verão, era um mar de lama e barro que assolava os moradores locais. As intervenções 
previstas para a pavimentação das ruas nas comunidades estudadas foram efetuadas e as 
ruas principais destas comunidades foram alvo de obras: nova pavimentação de asfalto, 
cimentação de calçadas e passeios, rebaixamento dos níveis para facilitar o deslocamento de 
deficientes físicos, carrinhos de bebes e de entrega. Concomitante a melhorias na rede viária 
nova rede de esgoto foi disponibilizada aproveitando o momento da obra de colocação de 
asfalto, assim como a iluminação das vias internas foi ampliada com a colocação de novos 
postes e transformadores elétricos.  
 
 
4) CONCLUSÃO 
Para analisar a efetividade das intervenções do PAC em Manguinhos podemos apontar 
elencamos um conjunto de elementos que podem contribuir para tal, a partir do estudo,  como 
se seguem: 
• (i)a elevação de um trecho de quase um quilômetro da linha férrea que corta o bairro 
de Manguinhos é a obra mais importante e de maior custo entre as intervenções do PAC na 
área do “Complexo”. Uma vez concluída é a que trará maior impacto na mobilidade e nos 
padrões de acessibilidade da população local. Inicialmente o poder público enfrentou o 
descrédito da população local, a percepção dos moradores locais, ouvidos em entrevistas e 
mesmo os relatos de líderes comunitários era de que nos três grandes complexos de favelas 
selecionados para receber as obras tudo não passaria de propaganda das realizações da 
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coalizão de forças políticas que neste momento ocupam as três esferas governamentais. 
Segundo os moradores “não é de hoje que se promete e pouco se faz em Manguinhos” seria 
mais uma “ obra de maquiagem” e que ficariam inacabadas, dadas as experiências anteriores 
de outras intervenções pontuais ( as obras do programa Favela- Bairro dos governos Cesar 
Maia e Luiz Paulo Conde foram as mais citadas).  O acompanhamento dos primeiros debates 
realizados no âmbito do fórum de lideranças locais sobre as obras do PAC realizados dão 
conta de outra grande fonte de desconfiança da obra. Em principio havia boatos de que os 
traficantes locais repudiaram a ideia de elevação da linha do trem e o raciocínio é simples: 
maior acesso para todos, interligando os dois lados da comunidade, também representaria 
maior acesso as incursões policiais, o que prejudicaria o funcionamento dos pontos de vendas 
de drogas. As ruelas sinuosas, estreitas e escuras, com casas e barracos espalhados de forma 
irregular e com difícil acesso é o ambiente ideal para suas atividades. O muro da linha de trem, 
com suas passagens clandestinas e mesmo as passarelas atuam como parte integrante do 
sistema de proteção do narcotráfico. Em terceiro lugar o valor do custo para a construção deste 
viaduto para trens de passageiros e para o trem de carga é elevadíssimo. Os argumentos por 
parte de moradores dão conta de que “a acessibilidade de creches, escolas de ensino médio e 
moradias dignas são mais importantes do que jogar o muro no chão, alargar a passagem para 
os moradores se deslocarem mais facilmente pelo território”, nas palavras relatadas por 
moradores. Outra objeção feita por moradores seria o temor do conhecido como “Caveirão” há 
mesmo o temor espelhado pela comunidade e que se espalha como uma espécie de lenda 
urbana de que a verdadeira pretensão por trás da elevação da linha férrea é na verdade 
facilitar o acesso do carro blindado da policia carioca, que dia-a-dia se transforma na expressão 
simbólica e física da política de segurança adotada pelo Governo do Estado em relação aos 
territórios dominados por narcotraficantes, antes da implantação das Unidades de Polícia  
Pacificadora (UPP). Apesar das criticas recebidas e dos problemas encontrados, nos cabe 
dizer que a acessibilidade, aqui entendida como uma facilidade para atingir os destinos 
desejados, ( podendo ser avaliada pela quantidade, o número e a natureza dos destinos 
alcançados por uma pessoa) tal acessibilidade entre as duas bandas da comunidade é muito 
prejudicada em função do seccionamento oferecido pela presença da estrada de ferro e a 
elevação da mesma trará certamente importantes impactos à mobilidade. De fato, o tempo de 
deslocamento necessário para que os moradores locais atinjam os pontos de parada de ônibus 
localizados no Jacarezinho e em Bonsucesso, as estações do metrô em Maria da Graça e 
Triagem, os pontos de parada de ônibus localizados na Avenida Brasil fica muito extenso na 
medida em que o muro lindeiro a linha e mesmo o desenho arquitetônico das passarelas ( com 
3 a 4 vãos de subida e descida) que em muito atrasam os deslocamentos diário da população 
local.; 
• b) Por outro lado, o tempo excessivo que tais pessoas levam para percorrer os 
destinos de seu dia-a-dia serão diminuídos com os novos acessos que passarão por baixo do 
viaduto, com ruas pavimentadas, iluminadas e sem a presença das intermináveis passagens 
sobre a linha de trem. Cabe destacar também que a re-qualificação proposta pela construção 
do chamado Parque Metropolitano se soma aos benefícios para a modalidade local oferecidos 
pelos novos acessos criados com a elevação da estrada de ferro,  pois afinal de contas áreas 
verdes, com tratamento urbanístico, sempre representam maior conforto e amenidade, 
qualificando sobremodo os deslocamentos; 
• c) Outra intervenção urbanística em andamento, a ligação da Rua Leopoldo 
Bulhões,(eixo de deslocamento principal dos moradores) com a Avenida Brasil significará  a 
possibilidade de alcançar em poucos minutos, a pé ou de bicicleta, os pontos de parada de 
ônibus desta artéria das mais importantes da região metropolitana, pois paradas de ônibus 
para destinos como o Centro da cidade, Zona sul, Niterói, São Gonçalo estarão a menos de 5 
minutos a pé dos moradores representando um aumento significativo na sua possibilidade de 
maior acessibilidade  a estes lugares; 
• d). Quanto a melhoria dos acessos da Rua Leopoldo Bulhões com a via expressa 
“Linha Amarela” certamente provocará impacto positivo na mobilidade dos moradores locais. 
Melhorar este percurso com calçamento, iluminação, pavimentação completa, sinalização, 
segurança e ciclovia se reverterá em ganho a mobilidade local. Não podemos deixar de apontar 
outro fator preponderante que afeta os deslocamentos: nenhuma barreira física é comparável 
ao problema mais gritante e perverso da área que é forte atuação de quadrilhas de traficantes 
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de drogas que compõem o chamado “ bonde do tráfico” que, ou pela passarela ou usando a 
passagem clandestina em nível se transfere de um lado para outro da comunidade, em muitas 
das vezes interrompendo o trânsito na rua Leopoldo Bulhões, forçando motoristas a pararem 
ou voltarem na contra mão da via pública. Estes comboios formados por traficantes fortemente 
armados espalham o medo e o terror não só entre os moradores do local, mas para o cidadão 
que faz uso desta via importante para a cidade. 
       Podemos, assim sendo apontar que as intervenções urbanísticas do Programa de 
Aceleração do Crescimento no que tange a mobilidade alteram de modo significativo o padrão 
de deslocamentos casa-trabalho, casa-escola, casa-lazer, inclusive possibilitando uma redução 
na correlação espaço-temporal destes movimentos, assim como poderão tornar mais 
agradável, confortável e seguro tais deslocamentos. Em verdade nossa pesquisa verificou uma 
expectativa positiva por parte da população local em relação as melhorias já prontas ( unidades 
habitacionais, escolas, creches, posto de saúde, centro cultural) com os quais os moradores se 
sentem satisfeitos e esta esperança atinge as obras mais impactantes em relação a mobilidade 
local, quais sejam a elevação da linha do trem, a ligação da Rua Leopoldo Bulhões com  a 
Avenida Brasil e com a Rua Uranos, a melhoria e qualificação dos acessos para a Linha 
Amarela.  A expectativa para a conclusão das obras,  entre os moradores será de que os 
trajetos ficarão mais curtos e mais fáceis de serem percorridos. Cumpre, no entanto, afirmar 
que mesmo durante as obras do PAC, o funcionamento dos pontos de venda de drogas, a livre 
circulação de motocicletas e carros dirigidos por traficantes,  funcionamento de “bailes funk” 
patrocinados com o interesse de aumentar o fluxo de jovens dentro das comunidades, para de 
algum modo, incrementar a venda de entorpecentes, era paisagem comum e corriqueira. Assim 
podemos entender que por este ângulo a efetividade social das obras do PAC das 
Comunidades está diretamente relacionado ao enfrentamento das questões de segurança 
pública e as ações integradas de tais obras com os aspectos que envolvem a mobilidade e 
acessibilidade, que até então nos parece pontuais e sem a visão sistêmica exigida. 
       Podemos concluir apontando que pelo estudo realizado, no caso de Manguinhos temos um 
conjunto de elementos que de fato poderão trazer benefícios à mobilidade da população local, 
mas que devido aos constrangimentos de renda e de segurança, não dão, pelo menos até este 
momento, a possibilidade de movimentos cotidianos que lhes permitam ultrapassar plenamente 
as barreiras sócio-hierárquicas da metrópole do Rio de Janeiro. 
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RESUMO 
O presente estudo aborda o desenvolvimento do trabalho de pesquisa sobre as dificuldades 
encontradas para a realização da exportação dos vinhos de altitude do município de São 
Joaquim do Estado de Santa Catarina, Brasil. Elenca algumas das principais dificuldades, 
quanto a estruturação para a realização da exportação, tanto quanto o reconhecimento da 
qualidade dos vinhos perante os concorrentes nacionais e internacionais. Também explicita a 
estrutura organizada no município e região catarinense, tanto quanto pólo de fabricação e 
comercialização de vinhos de altitude de qualidade e rota turística, aproveitando a logística e 
infra estrutura oferecida pelas várias vinícolas neste entorno. Todavia a vitivinicultura é algo 
inovador no Estado que caminha a passos largo para sua efetiva solidificação e 
reconhecimento no mercado brasileiro e internacional. Após a conclusão desta pesquisa 
verificou-se que o mercado de exportação de vinhos esta em plena expansão, e que o caso 
catarinense tem forte crescimento internacional, devido a sua qualidade e diferencial no 
mercado nacional. 
Palavras-chave: Exportação; São Joaquim; Vinhos de Altitude.  
 
 
INTRODUÇÃO 
No contexto atual as questões relacionadas com o desenvolvimento local e regional, estão 
sendo discutidas cada vez com maior ênfase e diversidade de enfoques, tal como, 
desenvolvimento econômico, social, humano, ambiental, sustentável, endógeno, entre outros. 
Isso se deve ao intenso processo de globalização econômica, social e cultural que está 
ocorrendo em todo o mundo. Tal modelo de globalização, baseado em métodos que privilegiam 
a acumulação, pura e simples de capital, sem a igualitária divisão dos dividendos por todos, 
tem intensificado as desigualdades sociais e regionais. Ocorre, assim, que o desenvolvimento 
não acontece de forma satisfatória em todas as regiões, mesmo que o crescimento econômico 
seja evidente. Nesse sentido é necessário um novo modelo de desenvolvimento que, embora 
inserido no contexto da globalização econômica e com a economia internacional, possa realizar 
uma ruptura com o tradicional. 
Portanto, a diretriz desta pesquisa procura explicitar o desenvolvimento endógeno do município 
catarinense de São Joaquim através da exportação dos vinhos de altitude fabricados naquele 
município e proximidades. A relevância de se tratar deste tema está relacionada com o seu 
impacto e a sua importância para dinamizar estruturas econômicas e sociais de localidades e 
regiões. Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, faz-se neste trabalho uma revisão das 
exposições de alguns autores, que abordam o assunto, visando assim, debater o tema 
proposto. 
A pesquisa classifica-se como exploratória, onde foram coletados e classificados dados 
essenciais para a elaboração do estudo. Todavia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com 
coleta de dados secundários e para a sua estruturação foram utilizados dados secundários 
oriundos das seguintes fontes: livros, artigos, pesquisas, sites entre outras fontes de 
informações disponíveis. 
Enfim baseia-se em uma analise de dados e procedimentos que ocorrem em nível local, no 
município de São Joaquim e Estado de Santa Catarina, que envolvem desde a produção até a 
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exportação. Sendo que, a análise e a interpretação foram realizadas a partir da pesquisa 
teórica, da observação e coleta de dados. 
 
 
1 O DESENVOLVIMENTO E A GLOBALIZAÇÃO 
Ao longo dos tempos o conceito de desenvolvimento foi evoluindo a um patamar onde é 
possível verificar uma polissemia sobre os tipos de desenvolvimento. Entre as definições para o 
conceito está aquela relacionada ao desenvolvimento regional cuja complexidade está na 
combinação das dimensões espaciais, sociais e individuais. O desenvolvimento de uma região 
se deve às transformações do território em algo coletivo através de um fortalecimento da 
sociedade civil, entendida aqui como uma sociedade formada por comunidade, seus indivíduos 
e sua região.  
A região é definida por Boisier [1], como um território organizado que tem em si os fatores, 
reais ou potenciais, de seu próprio desenvolvimento. Comunga com essa idéia Paullilo [2] ao 
afirmar que “território é o resultado de uma construção social e política, no qual os agentes 
individuais e coletivos trocam recursos de poder e articulam interesses”.  
Outra noção de desenvolvimento que vem sendo amplamente difundida é relacionada ao 
desenvolvimento local. Trata-se de uma forma de desenvolvimento que tem como desafio 
situar-se adequadamente no contexto econômico, quer este seja dinâmico, estagnado ou 
esteja em recessão. O ambiente econômico no sentido estrutural e conjuntural marca o limite 
do que é possível desenvolver em um determinado território.  
Para se trabalhar o desenvolvimento econômico na perspectiva do desenvolvimento local deve-
se priorizar um clima empreendedor. O que distingue uma economia em expansão de uma 
economia em declínio não é tanto a taxa de desemprego, mas sim o espírito de inovação.  
Porém, acima destas controvérsias conceituais, há relativo consenso em considerar-se a 
globalização como fenômeno constituído ao longo dos séculos, com base nos intercâmbios 
econômicos, culturais, políticos, ideológicos (e até mesmo religiosos), ocorridos entre os 
países, regiões e localidades. E que se ampliou e consolidou, notadamente nas últimas três 
décadas, dinamizado pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e dos meios de 
transportes.  
Estes dois fatores, associados aos processos acelerados de inovação tecnológica, geraram a 
resultante denominada de globalização e que viabilizou forte integração da economia planetária 
e das empresas, em um cenário de permanente competitividade, inovação e mercados 
internacionalizados [3]. 
 
 
2 EXPORTAÇÃO DE UVAS NO BRASIL 
No Brasil o início do cultivo de uvas para a fabricação de vinhos foi na data de 1530, com a 
chegada de Martin Afonso de Souza, o qual comandava a expedição colonizadora portuguesa, 
a qual trouxe as primeiras mudas de videira. Plantadas no Sudeste do Brasil, na Capitania de 
São Vicente, mas estas não frutificaram devido ao clima e solo da região, inadequados para 
este tipo de cultura. Em 1875 desembarcaram no Brasil os colonizadores italianos e trouxeram 
com eles a esperança de uma mudança drástica no mercado nacional [4]. 
“A produção de vinhos no Brasil se desenvolveu a partir do século XIX, quando os imigrantes 
italianos iniciaram a fabricação da bebida principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Desde aquela época, a maior parte das variedades de uvas cultivadas no 
Brasil foram as americanas e híbridas, chamadas de comuns. Somente a partir da década de 
70, com o investimento de grandes empresas estrangeiras na produção de uvas e vinhos no 
Rio Grande do Sul, houve um significativo aumento da área cultivada com uvas viníferas, 
destinadas à elaboração de bebidas finas. Mesmo assim, atualmente a porcentagem de vinhos 
finos fabricados no Brasil em relação ao total do que é produzido é de cerca de 10%” [5]. 
Nos anos 70, houve um significativo aumento da área cultivada com uvas viníferas, destinadas 
à elaboração de bebidas finas, e a indústria vinícola passou a utilizar tecnologias mais 
modernas na elaboração do vinho, incrementando a qualidade dos produtos. [5] 
Já na década de 80 começaram a acontecer verdadeiros progressos na indústria de vinho no 
Brasil; houve o crescimento qualitativo da cadeia de produção de uvas através dos 
investimentos em tecnologia feitos pelas vinícolas que resultaram numa efetiva 
profissionalização das técnicas enológicas [5]. 
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Durante o Governo de Fernando Collor de Mello, na década de 1990, o Brasil promoveu sua 
abertura econômica e comercial. Com isso a população brasileira ganhou um leque infindável 
de possibilidade e oportunidades de consumo, entre todas essas, destaca-se a de vinhos 
importados. Com esse acesso ocorreu o aumentou do acesso a produtos diferenciados em 
termos de opções de marcas, variedades de uvas e diversidade de procedências.  
Essa situação deixou as Vinícolas Nacionais em situação desfavorável em relação aos 
gigantes internacionais. Mas acabou gerando um diferencial, pois o mercado nacional teve que 
se tornar mais competitivo e agregar qualidade ao seu produto, beneficiando os vinhos 
nacionais. Com esse novo parâmetro de qualidade, exigiu aos produtores nacionais 
investimentos para suprir essa nova demanda de consumidores mais exigentes que 
estimularam as vitiviniculturas nacionais a aumentar a qualidade do produto. Nesse momento, 
onde o investimento em melhorias e qualidade atingiu seu ápice, os prêmios nacionais e 
internacionais de qualidade destacaram essa nova posição de vanguarda em um cenário antes 
apenas vivido pelas empresas internacionais. Atualmente a adaptação das viníferas em 
determinadas regiões do país está sendo avaliada por instituições de pesquisa e 
desenvolvimento agrícola com o objetivo de incrementar a qualidade dos produtos. Nesse 
sentido, o presente estudo discorre sobre as dificuldades de exportação de vinhos de altitude 
do Município Catarinense de São Joaquim, no Planalto Serrano. [5]. 
 
2.1 Desafios para exportar o vinho brasileiro 
O setor vitivinícola brasileiro apresenta duas particularidades em relação aos tradicionais 
produtores da bebida. No Brasil a maioria dos produtores de uva não fabrica vinho, mas vende 
o fruto para cantinas, ao contrário do que acontece na maior parte dos países, onde eles 
elaboram a bebida e agregam valor ao produto. Além disso, enquanto que na maioria dos 
países são fabricados vinhos com variedades de uvas finas, no Brasil mais de 80% do volume 
produzido é originário de variedades comuns (americanas e híbridas) [5]. 
Segundo Martins e Souza [6], ainda é recente para realizar uma análise definitiva sobre a 
investida das vinícolas nacionais no mercado internacional, “mas suas primeiras iniciativas já 
mostram que o segmento não está parado e tenta reagir experimentando novas alternativas” 
[6]. Vale mencionar que tanto a Miolo como a Salton são fundadoras do consórcio de 
produtores de vinho, Wines from Brazil, formado atualmente por 20 vinícolas, que juntas, 
atingiram mais de 20 países compradores. Dezesseis delas já estão exportando para EUA, 
Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Angola e Colômbia, entre outros, com apoio 
da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex), “que prospecta 
feiras internacionais e subsidia parte dos recursos necessários para a participação e divulgação 
do vinho brasileiro em feiras e salões internacionais” [6]. O mercado internacional de vinhos é 
estimado em 8 bilhões de litros, representando 30% do mercado de bebidas alcoólicas. É 
extremamente competitivo, e liderado atualmente pela Austrália, segundo ranking da 
Organização Internacional do Vinho.  
“Os altos impostos embutidos no preço do vinho são apontados pela Embrapa como um dos 
aspectos mais críticos à competitividade do setor vitivinícola nacional. Enquanto na Argentina, 
Uruguai e Chile o conjunto das tributações sobre o vinho atinge cerca de 20% do preço ao 
consumidor, no Brasil, esse valor é de cerca de 47%. A isenção de imposto de importação para 
os produtos do Mercosul e os subsídios que diversos países exportadores oferecem a seus 
vitivinicultores tornam os produtos brasileiros pouco competitivos, tanto no exterior quanto no 
próprio mercado nacional. Além disso, segundo Rosier, o preço de alguns vinhos finos 
nacionais está muito elevado, e isso abre as portas para a bebida importada” [5]. 
Há vários desafios a serem vencidos, contudo, para competir de forma consistente, “falta ao 
Brasil projetos mais agressivos de negócios no setor do vinho fino” [6]. Vinícolas com menos de 
mil hectares de produção não conseguirão ganhos de escala para competir internacionalmente. 
Hoje, a orientação para um vinhedo é que tenha no mínimo 20 hectares, para viabilizar a 
mecanização e ganhos de produtividade. “A questão é que a história do vinho brasileiro se deu 
a partir dos imigrantes italianos” [6], com modelos de produção em pequenos lotes, recebidos 
do governo, em média com 3 hectares ou menos. Essa ainda é a principal característica da 
região mais conhecida do Brasil, o Vale dos Vinhedos. Nesse modelo, a competição 
internacional se dá em produtos de alto valor agregado, com competidores com mais de cinco 
séculos de tradição, com preços que giram em torno de US$ 100 a garrafa. Não é o mercado 
que está crescendo. “São poucas as empresas que estão se destacando no Brasil”, indicando, 
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infelizmente, que o setor ainda não apresenta consistência empresarial para ser representativo 
no cenário internacional [6].  
 
 
 
2.2 O desenvolvimento e a promoção da vitivinicultura brasileira 
O IBRAVIN - Instituto Brasileiro do Vinho foi criado há 10 anos com a missão de desenvolver e 
promover a vitivinicultura brasileira, fazendo-o de forma participativa, com a fixação de 
objetivos, estabelecimento de estratégias e execução de ações visando ao fortalecimento do 
setor, tornando-o competitivo e sustentável. O Instituto foi criado pelas instituições 
representativas dos produtores de uvas, vinícolas e cooperativas do Rio Grande do Sul, que é 
o Estado responsável por mais de 90% da produção de vinhos do Brasil. Mesmo tendo nascido 
gaúcho, o IBRAVIN sempre coloca como objetivo o desenvolvimento e a promoção da 
vitivinicultura brasileira como um todo – em todas as suas ações, o Instituto destaca sempre os 
“Vinhos do Brasil” para o mercado interno e “Wines from Brazil” para o mercado externo [7]. 
De acordo com a entrevista de Eduardo Paviani, Presidente do Instituto – IBRAVIN, cedida a 
Banas [8]. Quanto às dificuldades do País em se tornar um grande exportador de vinhos, o 
Instituto vem buscando meios para configurar o País no mercado internacional como um 
produtor de vinhos de qualidade. Todavia o objetivo não é que o país se torne um grande 
exportador, mas exportar pelo menos 20% dos vinhos finos e de qualidade que se produz, para 
os mercados mais significativos e exigentes do mundo. Quanto a modernização tecnológica 
das vinícolas brasileiras, esta ocorrendo a implementação de novos sistemas de condução da 
videira, em ‘Y’, ‘lira’ ou ‘espaldeira simples’; utilização de poda verde para reduzir a 
produtividade e aumentar a qualidade e manejar a videira de forma que se obtenha o maior 
grau de maturação glucométrica e fenólica da uva. Também significa a incorporação de 
tanques e fermentadores em aço inoxidável com temperatura controlada, uso de leveduras 
selecionadas e envelhecimento, para os vinhos de guarda da categoria premium e superiores, 
em barricas de carvalho.  
Ainda para Paviani [8] as principais vinícolas responsáveis pela elaboração de vinhos de 
qualidade já dominam e incorporaram essas técnicas. Ressalta-se também que o produto 
nacional conta com um selo de controle fiscal. O selo de controle fiscal é para as bebidas 
populares que imitam o vinho. São as sangrias e coquetéis com vinho. Tais produtos utilizam-
se da imagem do vinho para ludibriar o consumidor. O alerta é para que o consumidor conheça 
realmente o que está consumindo, principalmente quando se tratam de produtos muito baratos. 
Já quanto às dificuldades do setor de vinhos no que diz respeito ao crescimento interno, 
depara-se com a falta de hábito de consumo, ou seja, um consumo eventual na grande parte 
da população é o principal desafio. Os aspectos sociais e econômicos são os determinantes, 
mas a cultura de consumir vinho é a mais importante.  
“O caminho para melhorar os índices de competitividade do setor”, segundo especialistas e 
técnicos da EMBRAPA, passa por “avanços tecnológicos, maior organização do setor 
vitivinícola, política tributária mais adequada e elaboração de um plano estratégico que defina e 
oriente políticas de crédito, de marketing, de controle e fiscalização, de legislação e de relações 
internacionais, entre outras” [5]. 
Para os produtores brasileiros, o fortalecimento da imagem e maior competitividade, também 
são o foco de trabalho [8]. E nisso está a questão tributária, que faz com que o vinho, tanto o 
nacional como o importado, seja caro em nosso País. Todavia os vinhos brasileiros se 
destacam quando comparados aos vinhos importados. Pode-se dizer que os vinhos brasileiros, 
na média, têm vocação para serem consumidos com comidas, harmonizados, exigindo boa 
acidez e estrutura sem exagerar no teor alcoólico. Os espumantes, por sua vez, têm uma das 
melhores relações custo/benefício do mundo e, por isso, ganham evidência tanto no País como 
no exterior. 
 
 
3 O CASO DE SANTA CATARINA 
O Estado de Santa Catarina é um vasto celeiro de oportunidades. A sua diversidade geográfica 
e climática, aliada a diferentes culturas, criou condições para a geração de oportunidades 
diferenciadas. Uma dessas é a fabricação de vinhos de castas nobres. Atividade iniciada com 
os descendentes de italianos no Vale do Rio do Peixe e em outras regiões do Estado. 
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Atualmente a tendência de agregação de valor dos produtos e da valorização dos territórios 
induziu aquela região a trabalhar com vinhos de castas nobres, dando outra dimensão à cadeia 
produtiva. A Região Serrana (Figura 1) esta buscando a valorização da sua produção, no 
entorno de São Joaquim, que se mostra muito promissora para se tornar um pólo de fabricação 
de vinhos de altitude com ótima qualidade e competitividade [5]. 

 
Figura 1 – Mesorregiões Catarinenses 

Fonte: elaborado pelos autores utilizando a ferramenta Mapas Interativos do IBGE [9]. 
 
O município de São Joaquim pertence ao estado de Santa Catarina. Possui uma altitude de 
1.353 metros do nível do mar, situada no Planalto Serrano, localizada a 227 km de 
Florianópolis, capital do Estado. Seria a chamada região super nova, ou de altitude, que 
compreende as cidades do planalto serrano, onde os investimentos estão ocorrendo, 
principalmente, na produção de vinhos finos. Segundo o BRDE “a cultura nesses locais vai se 
desenvolver não em função da imigração italiana, mas baseada em resultados de pesquisas 
técnicas” [5]. 
Atualmente este município é o maior produtor de uva de Santa Catarina, contando com mais de 
1000 pequenos produtores. O turismo da neve é crucial ao desenvolvimento socioeconômico 
da cidade. No entanto, o município vem se destacando pela fabricação e comercialização de 
vinhos de altitude que estão alcançando nível internacional tais como: Villa Francioni, Sanjo, 
Pericó, Quinta Santa Maria, Quinta da Neve, entre outros nomes de destaque desta região. 
“Os produtores de uvas de São Joaquim calculam entre R$ 35 e 50 mil o valor de implantação 
de um hectare de vinhedos na região. Segundo Rosier, o valor inibe investimentos em uvas 
comuns, pois é 30% superior a outros locais devido ao preparo do solo, que é muito 
pedregoso. Além disso, a cidade tem uma rota do granizo, que atinge algumas das fazendas 
com parreirais. Para não correr o risco de perder a produção, a maioria dos investidores cobre 
seus vinhedos com telas anti-granizo. A geada tardia, que causa prejuízos quando ocorre 
principalmente após outubro, o mês de brotação, é outro fator que gera dificuldades na 
produção e que poderá influenciar na determinação do preço do vinho fabricado na região” [5]. 
Para Rosier [10], a produção de vinhos em Santa Catarina pode ser dividida em três regiões, 
de acordo com suas características e a tradição da cultura: tradicional, nova e super nova. 
Nessa classificação, a região definida como tradicional abrange o Vale do Rio do Peixe 
(municípios de Videira, Tangará, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Rio das Antas, Iomerê, Fraiburgo 
e Caçador), que apresenta maior porcentagem de bebida comum, e a Carbonífera (Urussanga, 
Pedras Grandes, Braço do Norte, Nova Veneza e Morro da Fumaça), cuja base histórica da 
produção são os vinhos coloniais.  
Conforme dados disponibilizados pela ACAVITIS – Associação Catarinense de Produtores de 
Vinhos Finos de Altitude [11], os vinhos finos de altitude, produzidos entre 900 metros e até 
1.400 metros, em três regiões de Santa Catarina (São Joaquim, Campos Novos e Caçador), 
foram colocados na metade deste ano, pela primeira vez, numa grande vitrine: a Expovinis. 
Esta é a maior feira da América Latina e que reúne todos os anos, em torno do vinho, na 
cidade de São Paulo, milhares de profissionais e apreciadores de diferentes partes do mundo. 
Para muitos participantes, a grande novidade do evento deste ano estava em um estande com 
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nome diferente: ACAVITIS. No local, para surpresa de todos, estavam os produtores de quatro 
vinícolas de Santa Catarina – Pisani/Panceri, Quinta da Neve, Villa Francioni e Villagio Grando.  
A primeira surpresa era o próprio nome - ACAVITIS - com o significado ao lado “Associação 
Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude”. A segunda surpresa vinha depois de 
provar os vinhos e constatar as inúmeras qualidades de cor, aroma e paladar. A terceira 
surpresa era saber que os vinhos são originários de uma nova região de Santa Catarina e que 
os produtores estavam ali, juntos, falando sobre seus vinhos e sobre a promissora região 
catarinense. Na parte de vinícola, a Villa Francioni é a grande referência da região. Isso devido 
à sua beleza e por um detalhe inovador no Brasil: toda vinificação é pelo sistema de gravidade, 
sem bombeamento, o que é determinante para o vinho manter suas qualidades naturais. O 
projeto da Vinícola Quinta da Neve, em fase de conclusão, também prevê o sistema de 
gravidade. Outras vinícolas devem manter esse sistema como marca de inovação e de 
compromisso com a qualidade da região. Com o empenho conjunto de produtores, técnicos, 
professores e, dirigentes de empresas públicas e privadas, está sendo criado o Instituto 
Catarinense de Tecnologia em Vitivinicultura para garantir a formação de mão-de-obra e 
respaldar padrões com um selo de qualidade para os vinhos da região. Já pode-se pensar em 
um nome conjunto para marcar esses vinhos, também, em um padrão de rolhas e de garrafas 
com a marcação especial de um símbolo forte da região. Mais que fazer bons vinhos, pretende-
se mudar o panorama futuro da região, carente de desenvolvimento econômico e social. Com 
certeza, nenhuma outra bebida ou alimento tem a capacidade do vinho de aglutinar pessoas e 
gerar riquezas e bem-estar em uma região [11]. 
Conforme explicitado no relatório de pesquisa do BRDE, “Algumas alternativas surgem para 
tentar superar esses problemas. Apartir das Estações da Epagri distribuídas pelo estado, estão 
sendo difundidas tecnologias mais modernas para os vitivinicultores, como a busca por 
variedades finas, a implantação de parreirais com mudas de alta qualidade, novas técnicas de 
armazenamento e engarrafamento e o sistema de cobertura dos parreirais para produção de 
uvas voltadas ao consumo in natura. Com a uva niágara branca, que representa cerca de 20% 
do cultivo em Santa Catarina, a Epagri e a iniciativa privada desenvolveram um espumante e 
um vinho licoroso, ambos produtos com maior valor agregado” [5]. 
Para Bassetti [12] com está perspectiva surgiu a Associação Catarinense de Produtores de 
Vinhos Finos de Altitude – Acavitis, em meados de novembro do ano de 2005, com sede 
estruturada no município catarinense de São Joaquim, a qual tem por objetivo defender os 
produtores de uvas e vinhos finos de altitude do Estado, fornecer e garantir subsídios às 
políticas públicas, viabilizar a qualificação e certificação dos produtores dos seus associados e 
conquistar novos mercados para o vinho de altitude fabricado no Estado Sulino. No momento 
estruturam a Associação, vinte e oito (28) vinícolas de São Joaquim e dos seguintes municípios 
do recorte territorial: Água Doce, Caçador, Salto Veloso, Treze Tílias, Videira, Tangará, Monte 
Carlo, Campos Novos, Campo Belo do Sul, Lages, Painel, Urupema e Urubici, compondo o 
recorte da região das vinícolas fabricantes dos vinhos de altitude.  
Para José Eduardo Pioli Bassetti, presidente da Acavitis desde 2009, o vinho catarinense já 
possui qualidade e competitividade para ganhar e se fixar no mercado internacional [12]. 
Ressalta-se que a Associação já possui seis associados que fazem parte do Wines of Brasil, 
programa de exportação de vinhos do Ibravin. Todavia a produção dos vinhos de altitude ainda 
é baixa, mas a alta qualidade acaba por habilitar e encorajar a demonstração e inserção em 
outros países. Bassetti reforça que a Acavitis possui como metas para o ano de 2011 a 
intenção de incrementar o programa de compras coletivas, que já economizou cerca de R$ 600 
mil na aquisição de barricas, garrafas e rolhas para nossos associados. Assim o objetivo da 
Associação é economizar R$ 1,5 milhões. Tal como, busca-se para este ano a construção da 
sede própria e efetiva solidificação do projeto de vendas coletivas. 
O que entra em consonância com o BRDE [5]. “Em Santa Catarina, os produtores de uva e de 
vinho, tanto de comuns e coloniais quanto de finos, enfrentam diversos problemas que 
dificultam a produção e o aumento nas vendas da bebida. Entre as dificuldades comuns estão 
a falta de conhecimento pelo público do vinho produzido no Estado, principalmente fora de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, devido à ausência de uma propaganda eficiente. A 
desigualdade da qualidade entre as safras e entre produtos da mesma marca também 
dificultam a divulgação do vinho catarinense como um produto de boa qualidade”. 
Por outro lado, conforme mostram Rockenbach et al [13], em Santa Catarina, os agentes 
ligados ao setor rural (pesquisadores, extensionistas, empresários rurais e agentes financeiros) 
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têm enfrentado dificuldades para planejar suas atividades e mensurar os respectivos custos, 
por falta de coeficientes técnicos confiáveis e sistematizados.  
A falta de união entre os produtores e as divergências entre produtores de uva e de vinho é 
outra dificuldade séria, pois, além de dificultar o desenvolvimento de um marketing comum, 
ainda faz com que eles negociem individualmente os produtos de que necessitam, pagando um 
preço maior do que se negociassem em grupo. Os altos impostos que incidem sobre a cadeia 
vitivinícola completam a lista de problemas que afligem os produtores em Santa Catarina e, 
neste caso, em todo o País. Segundo dados da Embrapa Uva e Vinho, o conjunto da tributação 
(em cascata) supera 40% do preço ao consumidor [5]. 
Em relação aos vinhos finos, Santa Catarina ainda apresenta uma pequena produção e por 
isso tem problemas de escala, que geram dificuldades na elaboração de um bom marketing e 
no atendimento a grandes redes de supermercados. Outra dificuldade é a competição com os 
vinhos gaúchos e importados, que possuem mais escala e tradição. Algumas alternativas 
surgem para tentar superar esses problemas. A partir das Estações da Epagri distribuídas pelo 
estado, estão sendo difundidas tecnologias mais modernas para os vitivinicultores, como a 
busca por variedades finas, a implantação de parreirais com mudas de alta qualidade, novas 
técnicas de armazenamento e engarrafamento e o sistema de cobertura dos parreirais para 
produção de uvas voltadas ao consumo in natura. Com a uva niágara branca, que representa 
cerca de 20% do cultivo em Santa Catarina, a Epagri e a iniciativa privada desenvolveram um 
espumante e um vinho licoroso, ambos produtos com maior valor agregado. 
Observa-se que as vinícolas de São Joaquim têm visado a inserção de seu produto no 
mercado de vinhos finos nacional e internacional através de investimentos significativos em 
qualidade e no apelo comercial da exclusividade dos vinhos de altitude.  
Contudo, tal empenho pressupõe que, para os vinhos de São Joaquim competirem em 
paridade com regiões consolidadas em nível nacional, bem como com o potencial dos vinhos 
importados, a produção joaquinense deve possuir ou desenvolver um conjunto de recursos e 
competências que lhes garantam tecer estratégias apropriadas com a competitividade 
necessária para este tipo de inserção.  
Segundo Boneti [14] a vitivinicultura de altitude iniciou-se há cerca de 10 anos a partir dos 
primeiros resultados de pesquisa com uvas viníferas na Estação Experimental da Epagri 
(Empresa de Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) de São Joaquim. De acordo 
com Tagliari [15], a iniciativa foi responsabilidade do pesquisador Cangussú Silveira Matos, da 
Epagri Estação Experimental de Videira, que no início da década de 1990 “implantou pequenas 
coleções de dez cultivares de uva, com cerca de 10 plantas por cultivar, em várias estações 
experimentais, incluindo a de São Joaquim”. Para Boneti [14], a ação da Epagri também foi 
decisiva na fundação da ACAVITIS, que tem trabalhado ativamente para o estabelecimento do 
setor de vinhos em São Joaquim, o que é corroborado pelas informações de Rosier [10].  
No sentido de melhorar ainda mais a qualidade dos vinhos Rosier [10], aponta que mesmo já 
tendo começado a inserção destes vinhos no mercado, a Epagri continua atuando junto aos 
produtores através de trabalhos de extensão rural e projetos de pesquisa com o objetivo de 
melhorar cada vez mais os resultados obtidos em processo e em produto. Essa postura é 
condizente com as preocupações dos produtores com a adoção de tecnologias novas e 
modernas, que contribuam para produzir vinhos de altitude com qualidade. 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em suma, para que a vitivinicultura catarinense e brasileira possa almejar um lugar de 
destaque entre os países do “novo mundo” deverá enfrentar um triplo desafio: promover a 
qualidade e a concorrência interna entre os similares, manter a sua posição estratégica no 
mercado nacional frente a forte concorrência gerada pela integração econômica do Mercosul e 
pela entrada de vinhos europeus no mercado brasileiro e, ainda, incrementar o espaço no 
mercado internacional para seus vinhos. Tal condição implica diretamente no gerenciamento 
dos recursos competitivos e em novas propostas para agregar valor ao produto. 
Entre os principais gargalos que dificultam o desenvolvimento da vitivinicultura em Santa 
Catarina, segundo o relatório do BRDE [5], pode-se destacar: a falta de união entre os 
produtores, ausência de uma propaganda eficiente, o que leva a um desconhecimento do vinho 
produzido no Estado por parte do público, altos investimentos para implantação de um hectare 
de vinhedos na região. O custo de implantação chega a ser 30% superior a outros locais do 
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Brasil devido ao preparo do solo, que é muito pedregoso, além da necessidade de proteção 
anti-granizo e investimentos em mudas importadas, que chegam a custar U$ 1,5 cada, sendo 
que para um hectare são necessárias cerca de 2000 mudas. 
De maneira geral, o estudo tem limitação por ser uma observação estática dos recursos, 
realizadas a partir de expectativas existentes sobre o setor em desenvolvimento. Para validar 
com mais significância as proposições, seria necessária a observação continuada dos dados 
relativos ao mercado, a partir de diferentes fontes. Agregaria valor ao estudo a realização de 
uma nova incursão com experts do setor, visando reavaliar os recursos destacados no 
trabalho, e ratificar o parecer quanto aos estágios de desenvolvimento. Além disso a 
observação in loco de algumas características identificadas através das pesquisas bibliográfica, 
documental e entrevistas, poderiam contribuir para um maior aprofundamento da análise feita. 
Contudo, mesmo perante as limitações, os indicativos sinalizam que o caminho tomado pelo 
setor produtor de vinhos em São Joaquim tendem a levá-lo para uma condição de um entrante 
realmente competitivo no mercado de vinhos finos nacional, a partir do aproveitamento eficaz e 
eficiente do conjunto de recursos necessários capazes de criar um produto diferenciado no país 
[16]. 
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RESUMO  
Vários modelos em Ciência Regional utilizam a distância como uma das suas variáveis, que 
pode determinar comportamentos de relevância espacial. A recente evolução das Tecnologias 
de Informação Geográfica permite uma análise mais rigorosa, com integração de informações 
georreferenciadas de natureza multidisciplinar num único sistema informático, para a 
modernização da Ciência Regional. Este artigo oferece à comunidade científica um cálculo 
rigoroso do afastamento entre as regiões (NUTS II e III) do Continente português, traduzidas 
em distância métrica real e tempo de viagem, ao longo das vias de comunicação existentes. A 
distância entre duas regiões é definida como a média ponderada das distâncias a todas as 
sedes de concelho e os ponderadores são a população ou o poder de compra dos municípios. 
Esta abordagem permite igualmente calcular indicadores de acessibilidade para todos os 
concelhos do Continente, definidos como as distâncias, físicas ou tempo, de cada município a 
todos os concelhos do Continente português no seu conjunto.  
Palavras-chave: Distância, Acessibilidade, Tempo, Sistemas de Informação Geográfica  
 
 
1. INTRODUÇÃO   
Esta comunicação é, no seu propósito, diferente das outras que usualmente são apresentadas 
em congressos como este. Não temos uma tese que nos proponhamos demonstrar. O nosso 
objectivo é estritamente oferecer à comunidade científica portuguesa um conjunto de cálculos 
que podem ser inputs nos seus modelos, nomeadamente naqueles que recorrem à distância 
como uma variável relevante em termos de comportamentos espaciais. Na generalidade destes 
modelos, designados de interacção espacial, a distância é o factor de atrito (ou de impedância), 
ou seja, o esforço a vencer para que um fluxo entre dois pontos no espaço ganhe intensidade. 
Este fluxo pode respeitar a comércio, de bens ou serviços, a migrações de pessoas, 
permanentes ou pendulares, a movimentos de turismo, a investimentos, produtivos ou 
financeiros, etc. Uma menor distância significa uma interacção mais frequente e volumosa, 
mais distância fluxos mais esporádicos ou insignificantes. Os mais simples destes modelos 
assumem o paralelo com a lei da gravidade dos corpos, de Isaac Newton, e são por isso ditos 
modelos gravitacionais (para uma descrição, veja-se [1]), mas noutros casos a ideia subjacente 
é mais sofisticada, como a da maximização da entropia, ou a da minimização do erro 
informacional [3]. Em todos os casos, contudo, a distância desempenha um papel e tem por 
isso de ser conhecida.  
Conhecer a distância entre dois pontos no espaço não é hoje, na era das Tecnologias de 
Informação, matéria problemática. Na prática, porém, quando em ciência regional nos 
propomos implementar um modelo, alguns problemas surgem. O primeiro é que as regiões não 
são pontos, e os modelos que se preocupam com a economia real trabalham com regiões 
concretas, que não são redutíveis a coordenadas no espaço. Ou seja, se pensarmos em 
Portugal, qual é a distância por exemplo entre a Região Norte e a Região Centro? Uma solução 
simples seria tomar a distância entre as duas maiores cidades das duas regiões, no caso Porto 
e Coimbra. Mas como é óbvio essa seria uma simplificação abusiva. Porque não tomar antes a 
distância extrema entre Bragança e Torres Vedras? Ou os poucos quilómetros sub-urbanos 
entre Espinho e Esmoriz?  
Um ponto que importa sublinhar é que as distâncias propostas nesta comunicação são 
distâncias reais, ao longo das vias rodoviárias existentes, e não distâncias euclidianas, 
calculadas em linha recta.  
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A solução proposta nesta apresentação para as distâncias inter-regionais é simples 
conceptualmente, mas trabalhosa na sua implementação. A distância entre duas regiões é 
simplesmente a média ponderada das distâncias entre todas as sedes de concelho de uma 
região às sedes de concelho da outra. Este conceito pode mesmo ser estendido à distância 
interna a uma região: a média ponderada das distâncias de todos os concelhos a todos os 
concelhos, no interior da mesma região. O nosso contributo é, como já dissemos, ter efectuado 
os cálculos – fastidiosos e extremamente morosos – e colocar os resultados à disposição de 
todos os que os queiram usar, sem qualquer custo, nem outra obrigação, que não o reconhecer 
a fonte dos dados.  
Numa segunda parte da comunicação a noção de distância entre regiões, transforma-se na 
ideia de acessibilidade. É claro que a acessibilidade pode ser medida por indicadores diversos 
[2], mas em última instância é uma distância: de um qualquer ponto mais ou menos remoto – 
em concreto uma sede de concelho – a todos os outros pontos do espaço, no nosso caso, 
devidamente ponderadas, a todas as sedes de concelho do Continente português.  
 
 
2. AS DISTÂNCIAS REGIONAIS  
Como já foi dito, a distância entre duas regiões A e B é definida como a média ponderada das 
distâncias, ao longo das vias rodoviárias existentes , entre todas as sedes de concelho de A e 
todas as sedes de concelho de B. As distâncias, nesta apresentação, podem ser medidas em 
quilómetros ou em tempo de viagem.  
As distâncias entre sedes de concelhos são calculadas através de uma aplicação informática 
desenvolvida pelos autores da presente comunicação que faz uso da Interface de 
Programação de Aplicações (API) “Google Directions”. Esta aplicação informática selecciona, 
por defeito (que foi também a nossa opção), o caminho que estima menos moroso, em termos 
de tempo, mesmo que mais longínquo em distância física. As nossas distâncias, em 
quilómetros, e os nossos tempos, correspondem ao mesmo trajecto, seleccionado segundo o 
mesmo critério. A aplicação selecciona ainda de forma automática, o ponto em concreto dentro 
de cada concelho para aferir a distância, sendo que normalmente se trata do edifício da 
Câmara Municipal.  
Quanto aos ponderadores, para cálculo das distâncias médias entre regiões, assumiram-se 
duas hipóteses:  
- a população dos municípios, relativa ao ano de 2007 (ou mais concretamente, para cada par 
de concelhos, o produto das duas populações)  
- o poder de compra dos municípios (em percentagem do todo nacional), segundo o Estudo 
sobre o Poder de Compra Concelhio do INE, 2007; como no caso da população, as 
percentagens de poder de compra dos dois concelhos são multiplicadas entre si para 
estabelecer os ponderadores.  
Embora os resultados decorrentes dos dois sistemas de ponderação não sejam muito 
diferentes entre si, o primeiro tende a privilegiar as zonas de maior densidade populacional, 
representando basicamente as distâncias entre pessoas. O segundo, ao contrário, dá mais 
peso às bolsas de maior acumulação de poder de compra, fornecendo essencialmente 
distâncias entre mercados.  
A metodologia adoptada prevê igualmente o cálculo das distâncias intra-regionais, por uma 
metodologia consistente com a das distâncias inter-regionais. Ou seja, a distância interna à 
região A é a média ponderada das distâncias de todos a todos os concelhos de A, sendo que a 
unidade de medida pode ser física – o quilómetro –, ou exprimir-se em unidades de tempo, e os 
ponderadores são os mesmos que os usados no cômputo das distâncias inter-regionais. No 
cálculo da distância intra-regional, considerou-se igualmente uma distância intra-concelhia, 
igual à média das distâncias entre todos os vértices que definem o polígono do concelho e o 
seu centróide. O ponderador, neste caso, é o quadrado da população ou da percentagem do 
poder de compra. No caso da distância-tempo, foi assumido que a distância física intra-
concelhia, é percorrida a uma velocidade média diferente consoante a densidade populacional 
do Concelho. Assim, para concelhos mais densos foi assumida uma velocidade média de 30 
Km/h enquanto para os menos densos foi assumida uma velocidade média de 50 Km/h. Para 
os concelhos mediamente densos foi assumida uma velocidade de 40 Km/h.  
Os resultados obtidos, para as regiões NUTS II do Continente português1, são os que constam 
dos Quadros 1 a 4 à frente:  
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1 Não encarámos, nem prevemos encarar, o problema das distâncias às regiões insulares, 
dada a dificuldade de estabelecer um critério de comparação entre percursos por estrada, e 
distâncias percorridas por via aérea.  
 
 

Quadro 1 - Distâncias físicas (em quilómetros) entre as regiões NUTS II do Continente 
(ponderador população) 

 
Quadro 2 - Distâncias físicas (em quilómetros) entre as regiões NUTS II do Continente 

(ponderador poder de compra) 

 
 
Quadro 3 - Distâncias-tempo entre as regiões NUTS II do Continente (ponderador população) 

 
 

Quadro 4 - Distâncias-tempo entre as regiões NUTS II do Continente (ponderador poder de 
compra) 

 
 
É curioso verificar que em termos de tempo é menor a distância do Algarve a Lisboa, que entre 
o Algarve e o Alentejo. Compreende-se que assim seja, não só pela menor qualidade de uma 
parte da rede viária alentejana, mas sobretudo porque os concelhos do Alentejo que têm peso, 
tanto demográfico como económico (Évora, Portalegre, Santarém, entre outros), não estão 
localizados na zona contígua ao Algarve. Do mesmo modo, a distância-tempo entre Lisboa e o 
Alentejo é equiparável à distância intra-Alentejo, sendo mesmo igual no caso dos ponderadores 
serem a população.  
As distâncias, quilométricas e tempo, calculadas pelos dois sistemas de ponderadores, entre as 
regiões NUTS III portuguesas, são as que se encontram em anexo a esta comunicação.  
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3. OS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE  
A acessibilidade é, claro, uma distância. Mais exactamente, no quadro desta apresentação, a 
acessibilidade do concelho A é a média ponderada das distâncias de A a todos os concelhos 
do Continente, incluindo o próprio. Tal como na secção anterior, calcularam-se acessibilidades 
quilométricas e tempo, e apresentam-se resultados para os dois sistemas de ponderadores: 
população e poder de compra.  
O Quadro 5 mostra-nos os resultados destes cálculos, na forma dos 10 concelhos com melhor 
acessibilidade, e os 10 com uma acessibilidade mais difícil. Estes resultados são igualmente 
apresentados (tendo como ponderador a população) em forma de mapa, no anexo 5.  
 

Quadro 5 - Indicadores de acessibilidade para os concelhos do Continente 
(os 10 mais e menos acessíveis)  

 
 
Note-se que os concelhos com melhor acessibilidade são concelhos do litoral centro, próximos 
das auto-estradas A1 ou A8. Quando se utiliza a população como ponderador os concelhos 
com melhor acesso estão mais a norte, na zona de Coimbra, mas quando se considera o poder 
de compra a melhor acessibilidade desloca-se para sul, para a proximidade de Lisboa.  
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Quanto aos concelhos mais distantes de todo o Continente, eles situam-se basicamente no 
Algarve, se se considerar a distância-física, e em Trás-os-Montes se se considerar a distância-
tempo.  
Uma nota importante é que os indicadores de acessibilidade aqui apresentados referem-se 
unicamente à acessibilidade ao território nacional, sendo omitida a acessibilidade a Espanha, 
ou a infra-estruturas de tráfego internacional, como os portos e aeroportos. Alguns cálculos 
relativos á acessibilidade internacional podem também ser produzidos. Por exemplo, o Quadro 
6 mostra-nos os 10 concelhos mais e menos acessíveis aos aeroportos internacionais 
portugueses, tomando como ponderadores a importância do tráfego de mercadorias nos três 
aeroportos do Continente. Pode também ser visualizado o mapa que se encontra no Anexo 6. 
Idêntico cálculo foi feito para as estruturas portuárias, podendo ser obtidos, mediante 
solicitação, junto dos autores.  
 

Quadro 6 - Indicadores de acessibilidade aos aeroportos do Continente 
(os 10 mais e menos acessíveis)  

 
 
 
4. DISTÂNCIAS POR REDE VIÁRIA VS. DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS  
Nesta secção procura-se comparar alguns dos resultados obtidos quando se avalia a distância 
entre regiões através das distâncias por rede viária ou através das distâncias euclidianas. Os 
exemplos anteriormente referidos das interacções entre os agentes no território estão, quase 
sempre, dependentes tanto das condições orográficas como das características da rede viária. 
Neste sentido, em muitos casos a assumpção de que a distância entre dois concelhos é a sua 
distância euclidiana pode ser uma hipótese demasiado abusiva. Assim, na tabela seguinte são 
apresentadas alguns exemplos de diferenças entre as distâncias inter-regionais entre NUTS III. 
Os valores apresentados usam como ponderador a população.  
 

Quadro 7 – Diferenças entre as distâncias euclidianas e por rede viária para regiões NUTSIII 
(ponderado pela população)  
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Como é possível verificar a diferença entre os dois tipos de distância não é constante. Assim, 
enquanto para algumas regiões do interior a diferença entre as distâncias euclidianas são 
menos de 50% das distâncias viárias isto não acontece em regiões como o Alentejo, Algarve 
ou a Grande Lisboa. Importa referir que, a este nível, os resultados enunciados para a NUT III 
da Beira Interior Sul são exemplares. Assim, enquanto a distância viária desta NUT para o 
Baixo Mondego é mais do dobro da distância euclidiana, a diferença entre a distância viária e a 
euclidiana quando avaliado o percurso entre aquela região e a Grande Lisboa é agora de cerca 
de 20%. Este exemplo caracteriza a forma como o uso abusivo das distâncias euclidianas 
podem enviesar alguns resultados da análise das interacções dos agentes no território.  
 
5. CONCLUSÃO  
Os recursos tecnológicos inovadores tornam possível uma análise mais rigorosa de uma 
sociedade que tende a ser cada vez mais complexa. No âmbito da Ciência Regional, o 
conhecimento das variáveis de base espacial é indispensável, pelo que as Tecnologias de 
Informação Geográfica são fonte de modernização, permitindo aprofundar temas como as 
distâncias e acessibilidades apresentadas na presente comunicação.  
Como foi referido desde o início, os resultados apresentados nesta comunicação são para livre 
uso da comunidade científica portuguesa, sob o compromisso de revelação da sua autoria 
(Ferreira, Pina e Ramos, 2011), recomendando-se a remissão para esta comunicação. As 
tabelas completas estão protegidas por uma licença Creative Commons 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/) e podem ser solicitadas ao autor 
correspondente da comunicação ou para: distanciarodovia@gmail.com .  
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Anexo  
Quadro A1 - Distâncias físicas (em quilómetros) entre as regiões NUTS III do Continente (ponderador população) 
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Quadro A2 - Distâncias físicas (em quilómetros) entre as regiões NUTS III do Continente (ponderador poder de compra) 

 
Quadro A3 -Distâncias-tempo entre as regiões NUTS III do Continente (ponderador população)  
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Quadro A4 - Distâncias-tempo entre as regiões NUTS III do Continente  (ponderador poder de compra)  
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Anexo 5 – Mapa com os indicadores de 
acessibilidade concelhios em distância 
física (ponderado pela população)  

Anexo 6 – Mapa da Distância dos 
Concelhos aos Aeroportos ponderada por 
número anual de passageiros  
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RESUMO 
São diversos os trabalhos que defendem que a competitividade empresarial e os seus níveis 
de crescimento potencial está cada vez mais dependente da capacidade das empresas criarem 
e explorarem conhecimento e, dessa forma, aumentarem a sua capacidade de inovar. 
Contudo, a dimensão inovadora das empresas é bastante heterogénea em termos dos factores 
que a consubstanciam e condicionam, nomeadamente, em termos do tamanho das empresas, 
dos sectores e dos territórios a que pertencem. Nesta comunicação exploram-se duas 
hipóteses: em primeiro lugar testa-se a relação entre desempenho económico empresarial e 
desempenho inovador e, em segundo lugar, testa-se a possibilidade da relação entre a 
inovação empresarial e a sua performance económica não ser independente, nomeadamente, 
da dimensão das empresas, dos sectores económicos e do território. A análise baseia-se na 
estimação de vários modelos econométricos com dados obtidos num inquérito a 397 empresas 
estratificadas por dimensão (3 níveis), sector (5 níveis de intensidade tecnológica) e região (3 
Nuts III). 
Palavras-chave: Desempenho Empresarial, Desempenho Inovador, Intensidade Tecnológica, 
Território 
 
 
INTRODUÇÃO  
O objectivo desta comunicação passa, em primeiro lugar, por encontrar evidências da relação 
entre desempenho empresarial e desempenho inovador para uma amostra de 397 empresas e, 
em segundo lugar, qualificar essa relação à luz de diversos critérios diferenciadores: nível de 
intensidade tecnológico, dimensão e região.  
 
ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
A inovação entendida em termos gerais é um complexo sistema de informação, tipos de 
aprendizagem e criação de conhecimento que conduz os actores intervenientes a mudarem as 
suas posições nos mercados e na sociedade. As inovações são resultados de processos de 
aprendizagem, de diversa natureza, através da qual se acumula, produz e transforma 
conhecimento (também de diversa natureza) que será utilizado pelos diferentes actores 
económicos. Algum deste novo conhecimento, por si só, ou combinado com outro 
conhecimento existente permite às diversas organizações empreenderem actividades de 
inovação, embora as suas condições de materialização sejam altamente contingentes. Neste 
sentido, a inovação “pode ser entendida como resultado da articulação de recursos entre a 
empresa e o seu ambiente” (Crevoisier, 2004: 369). 
Segundo Pavitt (2005: 87), os processos de inovação “envolvem a exploração e o 
aproveitamento de oportunidades para produtos novos ou melhorados, processos ou serviços, 
baseados ou num avanço de uma prática técnica (know-how) ou numa alteração na procura de 
mercado, ou na combinação dos dois”. A inovação é essencialmente um processo de fazer 
coincidir um desejo com uma solução. Por outro lado, a inovação é necessariamente incerta, 
dada a impossibilidade de se prever com rigor o custo e o desempenho dos novos produtos e a 
reacção dos consumidores ao mesmo. É assim inevitável que envolva processos de 
aprendizagem através experimentação (tentativa e erro) ou melhorias de compreensão da 
génese e dos processos (teoria). Alguma desta aprendizagem é específica às organizações 
embora a sua maioria extravase claramente o seu âmbito interno, projectando-se para 
contextos externos que as condicionam fortemente. Conforme Antonelli (2003: 53) salienta as 
inovações são actualmente consideradas como “o resultado de complexas alianças a 
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compromissos entre grupos de agentes heterogéneos”. Espera-se, então, que para qualquer 
organização, a criação, difusão e utilização de novas ideias e conhecimentos decorra da 
articulação de conhecimento tácito e codificável gerado pela interacção dos contextos internos 
e externos à organização (Keeble e Wilkinson, 1999: 300; Antonelli, 2001, 2005a, 2005b). O 
processo de competição nos mercados capitalistas implica experimentação através da 
concorrência entre produtos, sistemas, serviços e processos alternativos.  
Segundo a Comissão Europeia (1996), a inovação é definida como “o sucesso da exploração 
comercial de novas tecnologias, ideias ou métodos através da introdução de novos produtos ou 
processos, ou através de melhorias nos existentes. A inovação é o resultado de um processo 
de aprendizagem colectiva que envolve diversos actores internos e externos às empresas”. É 
esta a definição de inovação que iremos adoptar ao longo desta comunicação. 
A inovação e os processos que a consubstanciam são altamente complexos. Esta qualificação 
decorre principalmente do facto dos processos de inovação diferirem de acordo com o sector 
económico, o campo do conhecimento, o modo de inovação, os modelos de regulação 
económica, o período histórico, o país e a região em causa. Em termos micro, dependem 
também do tamanho da empresa, das estratégias empresariais adoptadas e “com a 
experiência anterior em termos de inovação” (Pavitt, op. cit.: 87). Há alguns factores que 
contribuem e ajudam a explicar esta heterogeneidade e que, de forma breve, se enumeram de 
seguida. A relação entre a crescente especialização funcional do conhecimento e o 
desenvolvimento crescente das diferentes tecnologias disponíveis nos mercados é uma das 
causas mais relevantes da heterogeneidade dos processos de inovação (ver Pavitt, op. cit.: 
92). A produção de conhecimento alargou as fontes e passou a desenvolver-se paralelamente 
em três campos distintos: em laboratórios de investigação e desenvolvimento das grandes 
empresas, numa diversidade de pequenas e médias empresas através de inovações 
maioritariamente incrementais em produtos e serviços altamente especializados e, finalmente, 
resultante da integração, cada vez mais notória e profícua, entre o conhecimento produzido das 
universidades e nas instituições de investigação pública e o sector empresarial. Esta 
heterogeneidade nos processos de inovação tem consequências importantes que, segundo 
Pavitt (op. cit.: 95), se podem identificar em três níveis: 
• Dado a crescente especialização do conhecimento e da profissionalização das bases 
em que este se sustenta, a produção empresarial é path-dependent. Aquilo que as empresas 
procuram para o seu futuro é fortemente condicionado pela acumulação de conhecimento que 
fizeram no passado; 
• As empresas que se especializarem em determinados produtos e nas tecnologias 
relacionadas realçam diferentes aspectos dos processos de inovação, reflectindo precisamente 
as diferentes bases de conhecimento de que esses processos dependem; 
• Os processos de inovação diferem substancialmente face ao tamanho das empresas, 
nomeadamente na quantidade de agentes envolvidos, na natureza das relações entre os 
actores organizacionais, nos recursos envolvidos, nos modos de coordenação e governância, 
etc. Ao contrário da convicção geral já não são apenas as grandes empresas e multinacionais 
que se envolvem em actividades de inovação. Apesar de múltiplos aspectos diferenciadores, 
actualmente existem empresas de reduzida dimensão que exploram com sucesso 
oportunidades de inovação. 
A principal consequência do reconhecimento desta heterogeneidade dos processos de 
inovação é a de que não é possível adoptar uma única forma de tratar o processo de inovação, 
quer se trate da procura e a(re)plicação de uma “forma de inovar” do ponto de vista das 
empresas quer de fazer política do ponto de vista dos agentes políticos com competências 
nesse âmbito.  
A inovação pode revestir-se de diversas formas, nomeadamente podendo-se tipificar em 
inovação de produto e de processos. Relativamente à inovação de processo, podem tomar-se 
alguns exemplos: inovação organizacional, novas formas de organização do trabalho, novos 
sistemas de gestão, inovação de marketing, inovação no modelo de negócios, etc. A inovação 
também pode ser tipificada entre inovação incremental ou radical, embora essa classificação e 
utilização esteja fora do âmbito desta comunicação. 
Em termos diferenciadores, pode-se dizer que enquanto a inovação de processos apenas 
muda a forma como o produto é produzido (sem modificar o produto em si mesmo, podendo 
conduzir à alteração do seu preço) a inovação de produto cria um novo produto ou serviço (ou 
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melhora-o significativamente) para o mercado (Swan, 2009). Embora muitas vezes a distinção 
não seja clara, esta diferenciação é fundamental, principalmente ao nível dos seus efeitos 
económicos (ver fig. 1). Os efeitos económicos da inovação de processo consubstanciam-se 
fundamentalmente ao nível dos custos de produção enquanto a inovação de produto traduz-se 
ao nível das características do produto. Características, essas, que podem ser intrínsecas, de 
percepção e extrínsecas (ver desenvolvimentos em Swan, 2009) 

Preço

Qualidade

Processos

Produto

Capacidade  pagar do mercado

 
Fonte: adaptado de Swann (2009: 53) 

Figura 1 – Inovação de Produto e de Processo 
 
Os efeitos da inovação são múltiplos e geralmente profundos, embora a nossa preocupação 
presente passe pelos seus efeitos em termos de desempenho económico das empresas. A 
produção de conhecimento sem aplicação económica não é muito útil ao sistema económico, 
nomeadamente à competitividade empresarial. As empresas possuem orgânicas de eficiência 
muito diferentes umas das outras, o que se reflecte sobre os níveis de competitividade que 
revelam no mercado e face aos seus concorrentes. São múltiplos os factores condicionantes 
desses comportamentos e as empresas que mais inovam tendem a ser as que obtêm maiores 
níveis de eficiência e consequente competitividade. A capacidade de inovação é hoje entendida 
e amplamente reconhecida como um dos principais determinantes da competitividade das 
empresas, das regiões e dos países (ver, por exemplo, Porter, 1985; Tödtling e Trippl, 2005; 
Fagerberg et al., 2009) 
Em termos mais particulares, a relação entre inovação e desempenho empresarial tem sido 
estudada profundamente e existe abundante literatura sobre o estabelecimento e a 
fundamentação para essa relação (veja-se, por exemplo, Kemp et al., 2003; Kleinknecht e 
Mohnen, 2002; Cefis e Ciccarelli, 2005; Jefferson et al., 2006; Morone e Testa, 2008; 
Koellinger, 2008; Fagerberg et al., 2009; Cappellin e Wink, 2009; Hall, 2011) 
 
As hipóteses 
No âmbito da relação entre desempenho empresarial e desempenho inovador, pretende-se 
testar duas hipóteses. A primeira diz respeito à relação entre desempenho empresarial e 
desempenho inovador. Esta é uma hipótese fundamental uma vez que não sendo possível 
estabelecer esta relação fica a dúvida da razão de ser das actividades de inovação das 
empresas.  
h1 – O desempenho empresarial e o desempenho inovador das empresas não é independente 
A segunda hipótese procura evidências sobre a heterogeneidade da relação entre os dois tipos 
de desempenho. Diversa literatura aponta a complexidade do processo de inovação e admite-
se que o padrão desta relação será diferente em função das variáveis de controlo 
consideradas. 
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h2 – A relação entre desempenho empresarial e desempenho inovador das empresas não é 
independente do nível de intensidade tecnológico, do tamanho e do território em que as 
empresas estão inseridas 
 
 
ANÁLISE EMPÍRICA – DADOS E METODOLOGIA 
A população é constituída por 981 empresas que respeitaram os seguintes critérios: no ano de 
2008 tiveram um volume de negócios superior a 1 M€ e, simultaneamente, um crescimento do 
volume de negócios de pelo menos 5% entre 2007 e 2008. Pretendeu-se, desta forma, 
identificar um grupo mais dinâmico de empresas, do ponto de vista do seu desempenho 
económico. É possível diferenciar o universo pelas seguintes variáveis: 
• Níveis de intensidade tecnológica e serviços de conhecimento: Alta Tecnologia (AT), 
Média-Alta Tecnologia MAT), Média-Baixa Tecnologia (MBT) e Baixa Tecnologia (BT). Também 
são consideradas empresas do sector de Serviços de Conhecimento (SC). Esta tipologia de 
agregação resultou da classificação da Comissão Europeia. Tomou-se a CAE Rev. 3 (5 
dígitos); 
• Dimensão das Empresas – classificadas em Micro (0-9), PME (10-250) e Grandes 
empresas (> 250), através do N.º de trabalhadores (2008); 
• Nuts 3 (Grande Lisboa e Península de Setúbal, Pinhal Litoral e Grande Porto). 
Foi posteriormente desenhada uma amostra representativa do universo (afixação proporcional) 
que foi respectivamente inquirida – via telefone – durante o final de 2010 e início de 2011. O 
inquérito contemplava sete componentes que de acordo com o quadro teórico desenvolvido 
abrangeu sete componentes: caracterização da empresa, actividades de inovação, recursos 
internos e desempenhos, modos de inovar, recursos externos, proximidade e a crise no 
processo de inovação. O inquérito permitiu validar cerca de 300 variáveis para 397 
observações. 
 
Caracterização da amostra 
A BDT tem 397 observações e contempla variáveis de diversa natureza: razão, intervalo, 
ordinais e nominais. Apresentam-se, de seguida, as principais estatísticas descritivas da 
amostra. 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra (n.º empresas) 
 Micro  PME Grandes  Total 

N % N % N % N % 

Grande 
Lisboa e 
Península 
de 
Setúbal 

BT 1 5,6% 34 19,8% 11 28,9% 46 20,2% 
MBT 5 27,8% 37 21,5% 6 15,8% 48 21,1% 
MAT 2 11,1% 33 19,2% 5 13,2% 40 17,5% 
AT 2 11,1% 19 11,0% 7 18,4% 28 12,3% 
SC 8 44,4% 49 28,5% 9 23,7% 66 28,9% 
Total 18 100,0% 172 100,0% 38 100,0% 228 100,0% 

Grande 
Porto 

BT 2 40,0% 33 39,8% 3 23,1% 38 37,6% 
MBT 1 20,0% 22 26,5% 2 15,4% 25 24,8% 
MAT 1 20,0% 17 20,5% 4 30,8% 22 21,8% 
AT 0 0,0% 2 2,4% 1 7,7% 3 3,0% 
SC 1 20,0% 9 10,8% 3 23,1% 13 12,9% 
Total 5 100,0% 83 100,0% 13 100,0% 101 100,0% 

Pinhal 
Litoral 

BT 3 60,0% 15 24,2% 1 100,0% 19 27,9% 
MBT 2 40,0% 38 61,3% 0 0,0% 40 58,8% 
MAT 0 0,0% 8 12,9% 0 0,0% 8 11,8% 
AT 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
SC 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 1,5% 
Total 5 100,0% 62 100,0% 1 100,0% 68 100,0% 

Total BT 6 21,4% 82 25,9% 15 28,8% 103 25,9% 
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MBT 8 28,6% 97 30,6% 8 15,4% 113 28,5% 
MAT 3 10,7% 58 18,3% 9 17,3% 70 17,6% 
AT 2 7,1% 21 6,6% 8 15,4% 31 7,8% 
SC 9 32,1% 59 18,6% 12 23,1% 80 20,2% 
Total 28 100,0% 317 100,0% 52 100,0% 397 100,0% 

Fonte: elaboração dos autores  
 
Variáveis e especificações econométricas 
De forma a testarem-se as hipóteses explicitadas estimaram-se, inicialmente dois modelos: 
Modelo 1 e Modelo 1.1., com recurso à estimação por regressão linear (OLS). Na estimação do 
Modelo 1, escolheram-se as seguintes variáveis: como variável dependente – procurando 
operacionalizar o desempenho empresarial – tomou-se o logaritmo da variação do volume de 
negócios entre 2007 e 2008. Como variáveis independentes – procurando consubstanciar o 
desempenho inovador em termos de outputs da inovação – tomaram-se as seguintes variáveis: 
número de inovações de produto, processo e organizacionais introduzidas nos últimos cinco 
anos pela empresa.  
 

Quadro 1 – Variáveis utilizadas na estimação do Modelo 1 
Variável Dependente Variável Independente 
LnVarVN0708 N_Inov_Prod (β) 
  N_Inov_Proc (φ) 
  N_Inov_Org (ψ) 

Fonte: elaboração dos autores  
Tabela 2 - Estatísticas descritivas 

 N Min Max Mean Std. Dev Skewness Kurtosis 

  Stat Stat Stat Stat Stat Stat
Std. 
Error Stat 

Std. 
Error 

LnVarVn07_08 397 -3,00 7,3 -1,5 1,18 2,9 ,122 15,5 ,244 
N_Inov_Prod  397 0 200,0 5,0 11,0 14,4 ,122 250,6 ,244 
N_Inov_Proc  397 0 15,0 1,3 2,4 2,2 ,122 5,2 ,244 
N_Inov_Org 397 0 36,0 5,3 3,3 2,7 ,122 18,0 ,244 

Fonte: elaboração dos autores  
 
Após uma análise dos outliers relativamente às variáveis explicitadas decidiu-se retirar da 
amostra 4 observações (ver Quadro 2).  
 

Quadro 2 – Informação sobre Outliers 
ID Nome Empresa NIT NUTS Size 
4 Lisquímica MAT GL/PS Micro 
16 Metalomecânica MBT PL PME 
72 BE Artis SC GP Grande 
361 Tecnidata SC GL/PS Micro 

Fonte: elaboração dos autores  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS DO MODELO 1 
Começou por se testar o modelo escolhido para o conjunto das observações. Todos os outputs 
foram realizados com recurso ao software estatístico Stata 10.0. Apenas se apresentam os 
resultados estatisticamente significativos (1, 5 e 10%). 
 

Quadro 3 – Total Observações 
Coeficientes Valores (p-value) N 

   --   
  0,055 (0,028) 393

  --   
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Fonte: elaboração dos autores  
 
Tomaram-se como variáveis de controlo os estratos já referidos: NIT (Nível de intensidade 
tecnológica), Size (dimensão) e Região (Nuts 3). Conjugando as diversas possibilidades testou-
se a especificação referida, obtendo-se os seguintes resultados: 
 

Quadro 4 – NIT vs. Size vs. Região 
 Coef. BT MBT MAT AT SC 

Micro 
 -- -- -- -- 0,950 (0,056) 

N=7 
 -- -- -- -- -- 
 -- -- -- -- -- 

PME 

 -- --  -- -- 

 -- 
0,816 (0,003) 
N=22 
0,116 (0,032) 
N=37 

0,243 (0,003) 
N=33 
0,255 (0,094) 
N=17 

-- -- 

 -- -- -- -- -- 

Grandes 
 

0,171 (0,092) 
N=11 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- 

 
0,276 (0,055) 
N=11 -- -- -- -- 

Fonte: elaboração dos autores  
 
Com base na análise do quadro 4 (a cor verde representa os valores da GL/PS, a cor azul 
representa o GP e a cor vermelha representa o PL) pode-se concluir que é possível encontrar 
relações estatisticamente significativas da relação entre o desempenho empresarial e o 
desempenho inovador das empresas (quer seja de produto, processo, organizacional ou 
combinações) nas diversas regiões, sectores de actividade e dimensões. Apenas para o nível 
de Alta Tecnologia não se encontrou nenhum valor estatisticamente significativo.  
Procurando compreender melhor a relação entre a natureza dos processos de inovação e o 
desempenho empresarial neste sector (AT), estimou-se um modelo (Modelo 1.1) entre o 
desempenho empresarial – medido pela mesma variável dependente – e o desempenho 
inovador – medido pela tipificação da inovação organizacional em quatro componentes: novas 
práticas de negócios, novos sistemas de gestão, novos métodos de organização do trabalho e 
novos métodos de organização das relações exteriores. Questionou-se as empresas sobre o 
número de inovações que em cada componente tinham introduzido nos últimos cinco anos. Os 
resultados encontram-se no quadro 6. 
 

Quadro 5 – Variáveis utilizadas no Modelo 1.1 
Variável Dependente Variável Independente 
LnVarVN0708 N_NPN 
  N_NSG 
  N_NMOT 
 N_NMORE 

Fonte: elaboração dos autores 
 

Quadro 6 – Síntese do Modelo 1.1 (com variáveis de controlo) 
 Modelo 1.1 Modelo 1.1 com NIT Modelo 1.1 com Size Modelo 1.1 com NUTS
VARIABLES LnVarVN0708 LnVarVN0708 LnVarVN0708 LnVarVN0708 
     
NPNegócio 0.0219 0.0218 0.0299 0.0216 
 (0.0399) (0.0401) (0.0401) (0.0392) 
NSGestão 0.0245 0.0362 0.0247 0.0206 
 (0.0505) (0.0515) (0.0482) (0.0513) 
NMOrg. Trabalho -0.00907 -0.0109 -0.00211 -0.00861 
 (0.0428) (0.0496) (0.0414) (0.0415) 
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NMOrg_RelExternas -0.162** -0.170** -0.111 -0.167** 
 (0.0717) (0.0727) (0.0691) (0.0731) 
MBT  0.307**   
  (0.131)   
MAT  0.249   
  (0.165)   
AT  -0.160   
  (0.171)   
SC  0.660***   
  (0.213)   
PME   -1.251***  
   (0.398)  
Grandes   -1.291***  
   (0.444)  
Grande Porto    0.118 
    (0.152) 
Pinhal Interior    -0.0939 
    (0.127) 
Constante -1.358*** -1.607*** -0.288 -1.362*** 
 (0.137) (0.136) (0.422) (0.154) 
     
Observations 397 397 397 397 
R-squared 0.012 0.057 0.084 0.015 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Quadro 7 – NIT (AT) vs. Size (PME) vs. Região GL/PS 
 AT-PME-GLPS
VARIABLES LnVarVN0708 
  
N_NPNeg 0.00599 
 (0.0678) 
N_NSGest 0.0614 
 (0.149) 
N_NMOrg 0.543* 
 (0.259) 
N_NMOrg_RelExt -0.319 
 (0.260) 
Constant -1.757*** 
 (0.377) 
  
Observations 19 
R-squared 0.271 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: elaboração dos autores  
 
Da análise do quadro 7, apesar do reduzido número de observações (na AT apenas existem na 
amostra 21 empresas e 19 encontram-se no segmento analisado), encontra-se uma relação 
estatisticamente significativa entre o desempenho empresarial – medido pelo ln ΔVN – e a 
introdução de novos métodos de organização do trabalho, para o sector da Alta Tecnologia, 
nas PME e na região da Grande Lisboa e na Península de Setúbal. Da análise do quadro 6 
podemos constatar a relevância da consideração das diferentes variáveis de controlo. 
Apesar dos resultados obtidos apresentarem evidências que confirmem as hipóteses 
explicitadas, decidiu-se estimar três novos modelos (Modelo 2, Modelo 3 e Modelo 3.1.). Por 
um lado, algumas das estimações dos modelos anteriores (Modelo 1 e Modelo 1.1) foram 
realizadas com recurso a um número reduzido de observações. Por outro lado, tanto o 
desempenho empresarial como o desempenho inovador são fenómenos multidimensionais que 
dificilmente podem ser verdadeiramente estudados e compreendidos com recurso a uma única 
variável. Com o objectivo conferir maior robustez aos resultados e de recolher maior evidência 
da relação em estudo por via de outras dimensões do desempenho económico e inovador 
estimaram-se três outros modelos. Apresenta-se de seguida os Modelos 2, 3 e 3.1 e os 
resultados (estatisticamente significativos) síntese. 
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Modelo 2 – Variação da Quota Exportações (últimos cinco anos) vs. Resultados 
Qualitativos Inovação de Produto e de Processo (LOGIT) 
 

Quadro 8 – Variáveis utilizadas no Modelo 2 
Variável Dependente Variável Independente 
Quota Exportações (5 anos) Resultados Qualitativos Inovação de Produto 

• 1 – Aumentou Resultados Qualitativos Inovação de Proc/Org 

• 0 – Não Aumentou  
Fonte: elaboração dos autores 
 
Variável Dependente 
Quota Exportações das empresas (últimos 5 anos) – questionou-se as empresas se, nos 
últimos 5 anos, a sua quota de exportações tinha ou não aumentado. A variação da quota de 
exportações pretende captar a evolução da competitividade externa das empresas, factor 
fundamental para o seu desempenho empresarial. 
 
Variável Independente 
Como forma de captar outras dimensões, neste caso qualitativas, do desempenho inovador 
das empresas, pediu-se às empresas que classificassem através de uma escala likert (5 
pontos) as seguintes questões:  
• “Em que medida é que as inovações de produto contribuíram para: …”  
• “Em que medida é que as inovações de processo/organizacionais contribuíram para: 
…”  

Efeitos ao nível de: 
1. Melhoramento de Produtos e Processos 
2. Introdução Novo Produto 
3. Introdução Novo Processo 
4. Redução Custos 
5. Aumento Capacidade Produtiva 
6. Melhoria Tempos de Entrega 
7. Crescimento Vendas 
8. Crescimento Lucros 
9. Melhoria Relações Clientes 
10. Melhoria relações Fornecedores 
11. Melhoria Comunicação e Partilha Informação 
12. Penetração Novos Mercados 
13. Diversificação Actividades 

 
Procurou-se, desta forma, compreender qual a importância dos efeitos das inovações no 
desempenho empresarial das empresas (itens 4 a 13) e no próprio desempenho inovador (itens 
1 a 3). As variáveis explicativas utilizadas neste modelo resultaram da transformação destas 
questões numa única variável síntese, através da seguinte transformação: 
 

 
 
 

 

 
 
Quanto maior for a importância que a empresa atribui aos efeitos das inovações em cada uma 
das actividades identificadas mais próximo de 1 estará o seu valor agregado. Apresenta-se, de 
seguida o quadro síntese do Modelo 2, onde a cor representa significância estatística. 
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Quadro 9 – Síntese do Modelo 2 

RQ-Prod RQ-Proc/Org

Micro
PME

Grandes
BT

MBT
MAT
AT
SC

GL/PS
GP
PL

Micro PME Grandes
GL/PS

GP RQ-Proc/Org
PL

Variáveis Independentes

Geral

Size

NIT

Nuts

 
Fonte: elaboração dos autores 

 
Modelo 3 – “Escalão da variação do Volume de Negócios (07-08)” vs. “Número de 
Inovações de Produto” e “Número de Inovações de Processo” (Ordered Logit) 
 

Quadro 10 – Variáveis utilizadas 
Variável Dependente Variável Independente 
Esc_V_VN (07-08) N_Inov_Produto 
  N_Inov_Processo 

Fonte: elaboração dos autores 
 

Quadro 11 - Variável dependente – Escalão da variação do Vol. de Neg. (07-08) 
Escalão Limites dos Intervalos de Variação (%) 
1 5-10 
2 11-15 
3 16-20 
4 21-30 
5 30-50 
6 >50 

Fonte: elaboração dos autores 
 
Note-se que o facto de se ter categorizado a evolução do volume de negócios nestas seis 
categorias não nos deve levar a subvalorizar classes mais baixas classificação, uma vez que, 
por exemplo, nas três primeiras classes estão empresas que cresceram pelo menos 20%. Isto 
é particularmente relevante para a análise que se fará das empresas classificadas na dimensão 
“micro” e na dimensão “pequenas e médias empresas”. 
 
Variável Independente 
Como variáveis independentes – procurando consubstanciar o desempenho inovador em 
termos de outputs da inovação – tomaram-se as seguintes variáveis: número de inovações de 
produto e número de inovações de processo introduzidas nos últimos cinco anos pela empresa.  
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Quadro 10 – Síntese do Modelo 3 

Prod. Proc/Org

Micro
PME

Grandes
BT

MBT
MAT
AT
SC

GL/PS
GP
PL

Final BT MBT MAT AT SC

Proc/Org
Proc/Org

Prod. e Proc/Org

Size

Micro

NIT

PME

Grandes

Nuts

Variáveis Independentes

Geral

 
Fonte: elaboração dos autores 

 
Modelo 3.1. – “Escalão da variação do Volume de Negócios (07-08)” vs. “Novas Práticas 
de Negócio”, “Novos Sistemas de Gestão”, “Novos Métodos de Organização do 
Trabalho” e “Novos Métodos de Organização das Relações Externas” (Ordered Logit) 
 

Quadro 11 – Variáveis utilizadas no Modelo 3.1. 
Variável Dependente Variável Independente
Esc_V_VN (07-08) N_Inov_Produto 
 N_NPN 
  N_NSG 
  N_NMOT 
 N_NMORE 

Fonte: elaboração dos autores 
 

Quadro 12 - Variável dependente – Escalão da variação do Vol. de Neg. (07-08) 
Escalão Limites dos Intervalos de Variação (%) 
1 5-10 
2 11-15 
3 16-20 
4 21-30 
5 30-50 
6 >50 

Fonte: elaboração dos autores 
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Variável Independente 
Como variáveis independentes tomou-se “o número de inovações de produto” e a inovação 
organizacional tipificada em quatro componentes: novas práticas de negócios, novos sistemas 
de gestão, novos métodos de organização do trabalho e novos métodos de organização das 
relações exteriores.  
 

Quadro 13 – Síntese do Modelo 3.1 

Prod. 1 2 3 4

Micro
PME

Grandes
BT

MBT
MAT

AT
SC

GL/PS
GP
PL

Micro PME Grandes
GL/PS 2+4

GP 3
PL 3

BT MBT MAT AT SC
GL/PS Prod Prod + 4

GP 3
PL Prod + 1+2+3

BT MBT MAT AT SC
Micro
PME 3 3 4

Grandes

Final BT MBT MAT AT SC

Prod 3
3 Prod+1+2

Prod+1+3 3+4
PME

Grandes

Variáveis Independentes

Geral

Size

NIT

Nuts

Micro

 
Fonte: elaboração dos autores 
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Conclusões 
Face aos resultados encontrados, podemos apresentar, ainda que de forma preliminar, os 
seguintes elementos de síntese: 
• Todos os modelos estudados permitem confirmar a existência de uma relação entre 
desempenho empresarial e desempenho inovador; 
• Os resultados dos diversos modelos permitem evidenciar que essa relação não é 
exclusiva de nenhum sector de actividade, de nenhum tamanho empresarial e de nenhum 
território em que as empresas estejam inseridas, isto é, há diferenciações ao nível do tamanho 
das empresas, do nível de intensidade tecnológico e da região considerada. 
• A inovação reveste-se de diferentes tipologias: produto, processo e organizacional e 
combinações das tipologias anteriores, isto é, ambos os tipos de inovação – produto e 
processo – têm impactos positivos, embora diferenciados, no desempenho económico das 
empresas; 
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RESUMO 
A imunidade ou a tolerância a doenças e pragas propicia menor utilização de produtos 
químicos e, consequentemente, considerável economia para os produtores, além de sensível 
redução dos riscos relacionados à poluição ambiental e à saúde dos agricultores e consumidores. 
Consequentemente, as características inovadoras de cultivares com resistência a doenças e 
pragas atendem à demanda mundial crescente por produtos cultivados por meio de tecnologias 
que minimizem resíduos, desperdícios, custos desnecessários e que resultem em impactos 
positivos e significativos para a saúde de trabalhadores, produtores rurais e consumidores, 
contribuindo com o desenvolvimento rural sustentável. Esse estudo analisa os impactos 
sociais, ambientais e econômicos da adoção de cultivares resistentes a pragas e doenças no 
desenvolvimento sustentável de regiões cafeeiras com base na avaliação dos cultivares 
resistentes desenvolvidas no Instituto Agronômico (IAC): Tupi IAC 1669-33, Tupi RN IAC 1669-
13, Obatã IAC 1669-20 e Apoatã IAC 2258 (porta-enxerto). Essas cultivares apresentam 
elevado potencial de produtividade e boas características agronômicas e  tecnológicas e se 
destacam por serem utilizadas em cultivos convencionais ou orgânicos, familiares ou 
empresariais, em regiões com condições edafoclimáticas favoráveis à disseminação de 
doenças e pragas específicas. Ademais, a cultivar Tupi RN IAC 1669-13 apresenta resistência 
múltipla, o que proporciona vantagens adicionais em relação às demais cultivares resistentes.   
Palavras-chave: Desenvolvimento rural; Inovações tecnológicas; Produção sustentável. 
 
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil, o café é uma das lavouras mais importantes quanto à geração de empregos e 
divisas. Seu cultivo encontra-se disperso por grande parte do território brasileiro, porém 
concentra-se em certas regiões dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, 
Paraná, Bahia e Rondônia. Cada uma das regiões cafeeiras apresenta competitividade e 
custos de produção diferenciados, em função do desenvolvimento de pacotes e níveis de 
emprego tecnológico distintos. Dentre as principais inovações tecnológicas para a produção do 
café em grão se destacam cultivares adaptadas a diferentes condições de solo e clima, com 
boas características agronômicas e tecnológicas, além de boa qualidade de bebida. Entretanto, 
o impacto dessas cultivares ainda não foi adequadamente mensurado.  
Embora várias delas sejam frequentemente utilizadas pelos cafeicultores, na maior parte das 
regiões cafeicultoras do País, até o momento não está devidamente valorado, em termos 
numéricos, quanto eles realmente podem auxiliar na transformação da cafeicultura brasileira. 
Dentre as cultivares de café mais recentes, aquelas com resistência a pragas e doenças e, 
especialmente, com resistência múltipla, tem despertado grande interesse setorial.  
A imunidade ou a tolerância a doenças e pragas propicia menor utilização de produtos 
químicos e, consequentemente, considerável economia para os produtores, além de sensível 
redução dos riscos relacionados à poluição ambiental e à saúde dos agricultores e 
consumidores. Consequentemente, as características inovadoras de cultivares com resistência 
a doenças e pragas atendem à demanda mundial crescente por produtos cultivados por meio 
de tecnologias que minimizem resíduos, desperdícios, custos desnecessários e que resultem 
em impactos positivos e significativos para a saúde de trabalhadores, produtores rurais e 
consumidores, contribuindo com o desenvolvimento rural sustentável. O objetivo deste estudo 
é analisar os impactos sociais, ambientais e econômicos da adoção de cultivares resistentes a 
pragas e doenças no desenvolvimento sustentável da cafeicultura em várias regiões 
brasileiras. 
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METODOLOGIA 
Para avaliar os impactos de cultivares resistentes no setor cafeeiro, utilizou-se uma 
metodologia com base uma análise ex post dos impactos das tecnologias consideradas, na 
medida em que ela está sendo conduzida após a conclusão das pesquisas que lhe deram 
origem [1]. Cada aspecto da avaliação de impactos é contemplado por uma metodologia 
específica. 
Os aspectos socioeconômicos foram avaliados por meio do Sistema de Avaliação de Impacto 
Social de Inovações Tecnológicas Agropecuárias (Ambitec-Social). A avaliação de impactos 
ambientais utilizou o Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações Tecnológicas 
Agropecuárias (Ambitec-Agro). O “Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações 
Tecnológicas nos Segmentos Agropecuário, Produção Animal e Agroindústria (SISTEMA 
AMBITEC)”, encontra-se descrito a seguir [2] [3] [4]. O Sistema Ambitec vem sendo utilizado 
anualmente no contexto institucional de P&D na Embrapa, para a avaliação de impactos 
ambientais das inovações tecnológicas oferecidas por suas Unidades Descentralizadas. 
Sistema Ambitec 
O Sistema Ambitec baseia-se em uma experiência prévia de Avaliação de Impactos Ambientais 
(AIA) aplicada a projetos de pesquisa no âmbito institucional, na qual foi selecionado e validado 
um conjunto de indicadores direcionados à avaliação ex-ante da contribuição de uma inovação 
tecnológica para o desempenho ambiental de uma atividade agropecuária. O sistema de 
avaliação envolve três etapas [3]: 
• Coleta de dados gerais sobre a tecnologia, incluindo informações sobre seu alcance 
(abrangência e influência), delimitação da área geográfica e o universo de adotantes 
(definindo-se a amostra de adotantes). 
• Aplicação dos questionários em entrevistas individuais com os adotantes selecionados 
e inserção dos dados sobre os indicadores de impacto nas planilhas eletrônicas componentes 
do Sistema (plataforma MS-Excel®), obtendo-se resultados quantitativos dos impactos e 
índices parciais e agregados de impacto ambiental da tecnologia selecionada. 
• Análise e interpretação desses índices e indicação de alternativas de manejo e de 
tecnologias que permitam minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos 
positivos, contribuindo para o desenvolvimento local sustentável.  
O Sistema Ambitec é constituído por um conjunto de planilhas eletrônicas que permite 
considerar a contribuição dos diversos aspectos de uma determinada inovação tecnológica 
para melhoria ambiental, dependendo do segmento do agronegócio em avaliação [3]. No caso 
da agropecuária (expressão de impactos tecnológicos por unidade de área), são considerados 
os aspectos Alcance, Eficiência, Conservação e Recuperação Ambiental. Cada um destes 
aspectos é composto por um conjunto de indicadores organizados em matrizes de ponderação 
automatizadas, onde os componentes dos indicadores são valorados com coeficientes de 
alteração, conforme conhecimento pessoal do adotante/responsável da tecnologia. A aplicação 
do Sistema envolve uma entrevista/vistoria conduzida pelo usuário do sistema e aplicada ao 
adotante/responsável pela atividade do agronegócio. O objetivo da entrevista é obter o 
coeficiente de alteração do componente, para cada um dos indicadores de impacto, conforme 
avaliação do adotante/responsável, especificamente em conseqüência da aplicação da 
tecnologia à atividade, na situação vigente. 
A inserção desses coeficientes de alteração do componente diretamente nas matrizes e 
sequencialmente nas planilhas resulta na expressão automática do coeficiente de impacto 
ambiental da tecnologia, relativizada por fatores de ponderação devido à escala da ocorrência 
da alteração e ao peso do componente na composição do indicador. Os resultados da 
avaliação de impacto são expressos graficamente na planilha “AIA da Tecnologia”, após 
ponderação automática dos coeficientes de alteração fornecidos pelo adotante/responsável 
pelos fatores de ponderação dados.  
O procedimento de avaliação do Sistema Ambitec consiste em solicitar ao 
adotante/responsável pela tecnologia que indique a direção (aumenta, diminui, ou permanece 
inalterado) dos coeficientes de alteração dos componentes para cada indicador, em razão 
específica da aplicação da tecnologia à atividade e nas condições de manejo particulares a sua 
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situação. Durante a entrevista o avaliador informa ao adotante/responsável os aspectos e 
indicadores de impactos, e vistoria a unidade do segmento em avaliação com o intuito de 
averiguar a qualidade das informações. O resultado da avaliação depende dos coeficientes de 
alteração dos componentes, logo o rigor deve ser exercitado em sua obtenção. A subjetividade 
de avaliações baseadas em entrevistas deve ser reduzida, quando assim demande o objetivo 
da avaliação, pela padronização dos coeficientes, de um lado, e de sua interpretação de outro. 
A padronização da interpretação dos coeficientes é feita em duas etapas: a) seleção e 
formulação objetiva dos componentes e indicadores; e b) delimitação e definição desses 
componentes no contexto tecnológico. 
As matrizes automáticas incluem ainda fatores de ponderação que se referem à importância do 
componente para a formação do indicador e a escala geográfica de ocorrência da alteração no 
componente. Os valores dos fatores de importância variam com o número de componentes que 
formam um determinado indicador e somam um (1), constituindo fatores de normalização 
definidos no teste de sensibilidade. Os valores de importância dos componentes podem ser 
alterados pelo usuário do Sistema para melhor refletirem qualquer situação específica na qual 
certos componentes devam ser enfatizados, desde que o valor total de todos os componentes 
seja igual a um (1). A escala da ocorrência explicita o espaço no qual se processa a alteração 
no componente do indicador, conforme a situação específica de aplicação da tecnologia, e 
pode ser: a) Pontual: quando os efeitos da tecnologia no componente se restringem apenas ao 
local de sua ocorrência ou à unidade produtiva na qual esteja ocorrendo a alteração; b) Local: 
quando os efeitos se fazem sentir externamente a essa unidade produtiva, porém confinados 
aos limites do estabelecimento em avaliação; e c) No entorno: quando os efeitos se fazem 
sentir além dos limites do estabelecimento.  
Devido à característica muito localizada de alguns componentes de indicadores, algumas 
matrizes limitam a escala da ocorrência ao âmbito pontual, por exemplo, o uso de insumos, um 
dos componentes de indicadores de Eficiência Tecnológica. Os fatores para ponderação da 
escala de ocorrência são fixos, não podendo ser modificados pelo usuário do Sistema e 
expressam um valor proporcionalmente maior quando a tecnologia afeta um espaço, ou 
ambiente, que extrapola os limites da unidade de negócio (Tabela 1). A seguir os indicadores 
são considerados em seu conjunto, para composição do Índice de Impacto Ambiental da 
Inovação Tecnológica do respectivo segmento. A composição deste índice envolve ponderação 
da importância do indicador e os pesos relativos aos indicadores podem ser alterados pelo 
usuário do sistema, desde que o total seja igual à unidade (1).  
 
Tabela 1. Critérios e indicadores para avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos da 

atividade – Sistema Ambitec-Agro. 

Indicadores de impacto da atividade Peso do indicador Índices 
agregados 

 

Uso de Insumos Agrícolas e Recursos 0,05 
Uso de insumos 

Im
pa

ct
os

 
am

bi
en

ta
is

 

Uso de Insumos Veterinários e Matérias-primas 0,05 
Uso de Energia 0,05 
Atmosfera 0,02 Qualidade 

ambiental Qualidade do Solo 0,05 
Qualidade da Água 0,05 
Biodiversidade 0,05 
Recuperação Ambiental 0,05 Respeito ao 

consumidor 

Im
pa

ct
os

 s
oc

io
ec

on
ôm

ic
os

 Qualidade do Produto 0,05 
Ética Produtiva 0,05 
Capacitação 0,05 
Oportunidade de Emprego Local Qualificado 0,02 Emprego 
Oferta e Condição de Trabalho 0,05 
Qualidade do Emprego 0,05 
Geração de Renda 0,05 Renda 
Diversidade de Fontes de Renda 0,025 
Valor da Propriedade 0,025 
Saúde Ambiental e Pessoal 0,02 Saúde 
Segurança e Saúde Ocupacional 0,02 
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Segurança Alimentar 0,05 
Dedicação e Perfil do Responsável 0,05 Gestão 
Condição de Comercialização 0,05 
Disposição de Resíduos 0,05 
Relacionamento Institucional 0,02 
Averiguação da ponderação 1,0 Índice de 

impacto da 
cultivar 
 
 -15      0       15 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues e Buschinelli [4]. 
 
As planilhas do Sistema Ambitec são de utilização simples e flexível e permitem ao usuário 
adaptá-las a situações específicas de aplicação, escala, ambiente e variedade de tecnologias 
[3]. Na dimensão ambiental o método apresenta medidas da contribuição da tecnologia 
agropecuária para o desenvolvimento local sustentável. O Sistema permite ativa participação 
dos produtores ou responsáveis e serve para a comunicação e armazenamento das 
informações sobre impactos ambientais. A plataforma computacional é amplamente disponível, 
passível de distribuição e uso a baixo custo e permite a emissão direta de relatórios impressos 
e de fácil manuseio.  
A apresentação gráfica dos resultados de desempenho ambiental da inovação tecnológica para 
cada indicador individual oferece um diagnóstico para o produtor ou administrador, apontando 
a situação de conformidade com padrões ambientais em cada aspecto do impacto da 
tecnologia nas condições do estabelecimento. Os gráficos dos resultados agregados, para as 
diferentes dimensões ambientais, proporcionam uma visão das contribuições, positivas ou 
negativas, da tecnologia para o desenvolvimento local sustentável, facilitando a definição de 
medidas de promoção ou controle da atividade no âmbito da comunidade e proporcionam uma 
unidade de medida objetiva de impacto. 
 
Levantamento de dados 
A avaliação dos impactos utilizou dados primários, obtidos por meio de questionários aplicados à 
amostra de adotantes das tecnologias avaliadas. A seleção das propriedades rurais foi realizada 
mediante coleta de dados gerais sobre o alcance, a delimitação geográfica e o universo de 
adotantes da tecnologia. As tecnologias avaliadas foram as cultivares Tupi IAC 1669-33, Tupi 
RN IAC 1669-13, Obatã IAC 1669-20 e Apoatã IAC 2258. Suas características estão descritas 
na Tabela 2. Essas cultivares são consideradas recentes, quando comparadas às duas 
cultivares mais utilizadas nas regiões cafeeiras brasileiras – Mundo Novo e Catuaí. As 
cultivares Tupi IAC 1669-33, Obatã IAC 1669-20 foram registradas em 1999 e disponibilizadas 
oficialmente no ano 2000. O porta enxerto cv. Apoatã IAC 2258 foi registrado em 1999, mas é 
utilizado desde 1987.  A cv. Tupi RN IAC 1669-13, que é utilizada em alguns plantios 
comerciais desde 2001, foi encaminhada para registro em 2011. A cv. Mundo Novo é utilizada 
desde 1952, quando passou a substituir o Bourbon Vermelho, predominante de 1890 até a 
metade do século XX.  A cv. Catuaí é utilizada desde 1972. 
  

Tabela 2. Características dos cultivares de café IAC resistentes a pragas e doenças. 
Cultivar Características 

Obatã  
IAC 1669-20 

Porte baixo, vigorosa, internódios curtos, boa ramificação secundária, brotos 
novos com coloração verde, frutos vermelhos, maturação média a tardia, 
sementes com peneira média 17, altamente resistente à ferrugem. Exigente em 
nutrição e mais sensível à seca do que as cultivares mais utilizadas – Mundo 
Novo e Catuaí. Boa qualidade de bebida. Indicada para plantios adensados e ou 
em renque e em pequena escala. Ótima cultivar em plantios irrigados. 

Tupi  
IAC 1669-33 

Porte baixo, diâmetro da copa menor que a cv. Obatã, internódios curtos, brotos 
novos com coloração bronze, frutos vermelhos, maturação precoce, sementes 
com peneira média 17, resistente à ferrugem. Boa qualidade de bebida. 
Exigente em nutrição e mais sensível à seca do que as cultivares mais 
utilizadas. Indicada para plantios adensados ou em renque, em regiões altas e 
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em pequena escala. 

Tupi RN 
IAC 1669-13 

Porte baixo, frutos de vermelho intenso, maturação precoce, sementes com 
peneira média 17, resistência ao nematóide Meloidogyne exigua e à ferrugem, 
menor custo de produção, alta produtividade, sistema de produção orgânico ou 
convencional, qualquer escala de produção. Boa qualidade de bebida. Exigente 
em nutrição e mais sensível à seca do que as cultivares mais utilizadas. 

Apoatã 
IAC 2258 

Porta-enxerto resistente aos nematóides Meloidogyne exigua, M. paranaensis e 
a algumas raças de M. incognita.  Pertence à espécie Coffea canephora. 
Vigoroso e abundante sistema radicular.  Indicada como porta-enxerto para 
qualquer cultivar de café tipo arábica. 

Fonte: Centro de Café, Instituto Agronômico (IAC), 2011. 
 
Para aplicar os questionários foi definida uma amostra de propriedades rurais do universo de 
adotantes das tecnologias, com base no alcance e delimitação identificados para cada cultivar 
analisada. Essa delimitação esta indicada na Tabela 3. Em função dessa delimitação e do 
percentual estimado de suas respectivas participações na produção de café no Brasil, foram 
selecionados dez usuários para cada tecnologia, de diferentes perfis: produtores familiares e 
empresariais, produtores de mudas, consultores e extensionistas rurais. A participação dessas 
quatro cultivares no total de cafeeiros do tipo arábica cultivados no Brasil é estimada em 2,0%, 
enquanto as diversas linhagens dos cultivares IAC Mundo Novo e Catuaí, juntas, representam 
90,0%. Os 8,0% restantes representam mais de uma dezena de cultivares de café, 
desenvolvidas no IAC e em outras Instituições de Pesquisa. 
 

Tabela 3. Delimitação geográfica do universo de adotantes das tecnologias referentes às 
cultivares Tupi IAC 1669-33, Tupi RN IAC 1669-13, Obatã IAC 1669-20 e Apoatã IAC 2258. 

Intensidade de cultivo: 0 (não cultivada/cultivo experimental), 1 (pouco cultivada), 2 (cultivada) 
e 3 (muito cultivada). 
Fonte: Levantamento no estudo. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os índices de impacto das quatro cultivares analisadas estão apresentados na Tabela 4. Os 
índices obtidos indicam que, das cultivares analisadas, a cv. Tupi RN e o porta enxerto Apoatã 
são aquelas que resultam em maiores impactos nas regiões cafeeiras brasileiras. O Tupi RN se 
destaca na região do Cerrado de Minas Gerais, com índice de impacto médio igual a 3,99. O 
porta enxerto Apoatã se destaca nas seguintes regiões: Oeste Paulista (5,17) e Paulista (4,62), 
no Estado de São Paulo, e no Noroeste do Estado do Paraná (3,96). 
Nas Tabelas 5 a 7 são apresentados os índices integrados de impacto para as quatro cultivares 
analisadas. Os índices integrados são: uso de insumos, qualidade ambiental, respeito ao 
consumidor, emprego, renda, saúde e gestão. 
Na Tabela 5 são apresentados os índices integrados para as cultivares Tupi RN IAC 1669-13 e 

Regiões cafeeiras (arábica) Cultivar: intensidade de cultivo 
Tupi Tupi RN Obatã Apoatã

Minas Gerais Sul 1 0 1 1 
Cerrado 1 2 1 0 
Zona da Mata 0 0 0 0 
Jequitinhonha 0 0 0 0 

 São Paulo Nordeste (Mogiana) 1 0 2 0 
Oeste (Alta Paulista) 0 0 0 3 
Paulista (Garça-Marília) 1 1 2 3 
Médio Paranapanema (Ourinhos/Avaré) 1 0 1 0 

Paraná Norte 1 0 1 0 
Noroeste 0 0 0 1 

Bahia Vitória da Conquista (Planalto) 1 0 1 0 
Oeste (Barreiras) 0 0 0 0 

Espírito Santo Venda Nova do Imigrante 0 0 0 0 
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Apoatã IAC 2258 nas respectivas regiões de alcance (média simples dos questionários 
aplicados). Na Tabela 6 são apresentadas as médias dos índices integrados para a cultivar  
Obatã IAC 1669-20 e na Tabela 7 as médias para a cultivar Tupi IAC 1669-33, para as 
respectivas regiões de alcance. 
 
 
Tabela 4. Índice de impacto das cultivares Tupi IAC 1669-33, Tupi RN IAC 1669-13, Obatã IAC 

1669-20 e Apoatã IAC 2258, nas regiões cafeeiras brasileiras. 

Fonte: Resultados obtidos por meio de questionários aplicados no estudo (Ambitec-Agro). 
 
Tupi RN IAC 1669-13: Embora não tenha sido lançada oficialmente e ainda esteja em 
processo de registro, houve uma explosão no plantio dessa cultivar na região do Cerrado de 
Minas Gerais, principalmente nos últimos quatro anos. O primeiro plantio experimental nessa 
região data de 1994 e o primeiro talhão comercial de 2001. Grande parte dos talhões foi 
implantada a partir de 2007, portanto ainda são muito novos para que os cafeicultores possam 
avaliar seu potencial efetivo. Consequentemente, o índice obtido no estudo pode apresentar 
desvios em relação ao índice obtido no caso de cultivares tradicionais, a exemplo da cv. Mundo 
Novo e da cv. Catuaí. A aplicação dos questionários indicou, ainda, que os cafeicultores tem 
interesse pela cv. Tupi RN principalmente em função das suas boas características físicas e 
agronômicas: tamanho dos grãos (peneira alta), produtividade e bebida apropriada para 
composição de lotes. Grande parte dos produtores não tem conhecimento de sua resistência 
ao Meloidogyne exigua, inclusive muitos daqueles que já a cultivam. A maior exigência em 
água e nutrientes é relacionada à sua elevada produtividade. Quando irrigada é mais produtivo, 
entretanto não sente muito estresse com a seca. Alguns produtores observam resistência 
adicional à Phoma, além de boa resposta à poda. Também é reconhecida como tendo bom 
corpo, pouca acidez, peneira alta, formato dos grãos muito característicos, 1,5 a 2% de grãos 
muito grandes (peneiras 19 e 20), além de ser muito boa para composição com outros cafés 
(blends) e de ser aceita em todos os mercados. Mas a cultivar não tem se mostrado muito 
longeva, informação que deve ser avaliada com mais profundidade no futuro, pois os plantios 
são muito novos para observação mais efetiva. Os questionários indicam respostas 
homogêneas, principalmente entre entrevistados de mesmo perfil. Atualmente há poucas áreas 
com nematóides no Cerrado. Embora o problema ainda não seja tão sério, o nível de 
infestação cresce a cada ano. O índice de impacto da atividade, 3,99, é superior aos índices 
alcançados pelas cultivares Tupi e Obatã em todas as regiões de alcance dessas cultivares. A 
expectativa é de que em médio prazo a cultivar Tupi RN será estratégica para a sobrevivência 
da cafeicultura do Cerrado de Minas Gerais, com conseqüente expansão de sua área cultivada. 
Apoatã  IAC 2258: Utilizado como porta-enxerto, os entrevistados foram unânimes em 
considerá-lo extremamente importante para a sobrevivência dos cafeicultores em grande área 
do Estado de São Paulo, principalmente nos Escritórios Regionais Agrícolas (EDRs) de 
Dracena e Tupã, região conhecida por Alta Paulista, com área agrícola total de 805.180,4ha, 
onde o índice de impacto é 5,17. Na década de 1960 essa região apresentava cafeicultura 
rentável e sustentável, boa estrutura de beneficiamento, armazenamento e comercialização, 

Regiões cafeeiras (arábica) Índice de impacto da cultivar 
Tupi Tupi RN Obatã Apoatã 

Minas 
Gerais 

Sul 0,59 _ 0,52 _ 
Cerrado 1,51 3,99 0,57 _ 
Zona da Mata _ _ _ _ 
Jequitinhonha _ _ _ _ 

São 
Paulo 

Nordeste (Mogiana) 1,54 _ 1,24 _ 
Oeste (Alta Paulista) _ _ _ 5,17 
Paulista (Garça-Marília) 1,77 _ 2,35 4,62 
Médio Paranapanema (Ourinhos/Avaré) 2,42 _ 1,59 _ 

Paraná Norte  0,97 _ 0,62 _ 
Noroeste _ _ _ 3,96 

Bahia Vitória da Conquista (Planalto) 1,25 _ 0,60 _ 
Oeste (Barreiras) _ _ _ _ 
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inclusive para exportação, e economia muito desenvolvida, fundamentada na cafeicultura. Em 
25 anos, 1983-2008, a produção de café caiu de 611 mil sacas beneficiadas de 60kg para 104 
mil. A crescente infestação de seus solos por nematóides contribui consideravelmente para o 
decréscimo da produção de café, resultando em impactos negativos nos indicadores 
socioeconômicos regionais. O plantio de mudas enxertadas levou à renovação de grande parte 
dos cafezais da região, com menor utilização de produtos químicos. A cultivar utilizada como 
porta enxerto reacendeu as expectativas de cafeicultores quanto à possibilidade de se alcançar 
o desenvolvimento regional sustentável. Os impactos positivos dessa cultivar foram 
identificados também em parte da região da Paulista (região de Garça-Marília) e no Noroeste 
do Estado do Paraná (região do município de São Jorge do Patrocínio). 
Tupi IAC 1669-33: Quanto à cv. Tupi, as respostas dos questionários foram heterogêneas, 
principalmente com relação à qualidade de bebida, produtividade, vigor da planta e tamanho 
dos frutos. Em uma mesma região (Cerrado de Minas Gerais) a bebida é considerada tanto 
muito ruim, como boa para qualquer tipo de preparo e composição de lotes. A cultivar vermelha 
é considerada mais peliculada e com pouca acidez. O maior índice obtido para a cv. Tupi foi 
2,42, na região de Ourinhos/Avaré. Nessa região, o Tupi é bastante apreciado pelos 
cafeicultores, principalmente em função de sua produtividade. Entretanto, os cafeicultores 
reconhecem que essa cultivar não apresenta bom desempenho em concursos de qualidade de 
bebida. Alguns produtores observam na cultivar resistência adicional à Phoma e a Ascochyta. 
Por ser apresentar maturação precoce dos grãos, a cultivar é estratégica para escalonamento 
da colheita.  
Obatã IAC 1669-20: O Obatã é considerado extremamente produtivo e, consequentemente, 
exigente em nutrientes e água. Até a 5a- ou 6a- safra a cultivar costuma apresentar excelente 
desempenho, mas a seguir precisa ser renovada por meio de podas, às quais responde bem. É 
considerado campeão de qualidade de bebida em todas as regiões de alcance da tecnologia. 
Apresenta maturação mais tardia – segura o fruto por mais tempo – portanto é estratégica para 
escalonamento da colheita. O maior índice de impacto obtido foi 2,35 na região da Paulista 
(Garça-Marília). Em regiões que apresentam períodos de estiagem pronunciados, sua 
produtividade está diretamente relacionada à utilização de irrigação. 
Índices integrados de impactos 
Embora as cultivares analisadas resultem teoricamente em redução na utilização de produtos 
químicos para controle da ferrugem do cafeeiro e controle de nematóides, a redução no uso de 
químicos não ocorre na mesma proporção em que o produtor adota a cultivar.  
Como exemplo, ao se utilizar uma cultivar não resistente à ferrugem, o produto químico 
utilizado para controle da ferrugem também controla outras doenças do cafeeiro; entretanto, ao 
se utilizar a cultivar resistente, as doenças que normalmente seriam controladas juntamente 
com a ferrugem precisarão de controle químico específico, ou seja, os impactos positivos sobre 
o meio ambiente, saúde dos cafeicultores, respeito aos consumidores e renda, não ocorrerão 
na mesma proporção em que se reduz o controle químico da ferrugem. 
Os valores dos índices integrados referentes ao uso de insumos e qualidade ambiental também 
são afetados pela maior exigência em nutrientes e água que as cultivares analisadas 
apresentam, especialmente o Tupi e o Obatã. Dessa forma, o impacto positivo obtido por meio 
da redução no uso de produtos químicos é reduzido em função dos impactos negativos 
resultantes da maior utilização de nutrientes e água. 
 

Tabela 5. Índices integrados de impacto das cultivares Tupi RN IAC 1669-13 e Apoatã IAC 
2258 nas regiões cafeeiras brasileiras (média dos questionários aplicados). 

Índices Integrados 

Tupi RN Apoatã 
Cerrado Alta Paulista Garça-

Marília 
Noroeste 
Paraná 

Uso de insumos 2,07 1,97 1,79 2,17 
Qualidade ambiental 2,62 4,08 2,18 0,16 
Respeito ao consumidor 3,16 6,75 6,50 6,75 
Emprego 3,90 7,43 7,06 7,41 
Renda 5,69 8,37 8,25 7,83 
Saúde 8,32 6,42 6,45 4,70 
Gestão 4,13 2,73 2,92 2,25 
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Índice de impacto da atividade 3,99 5,17 4,62 3,96 
Fonte: Resultados obtidos por meio de questionários aplicados no estudo (Ambitec-Agro). 
 

Tabela 6. Índices integrados de impacto da cultivar Obatã IAC 1669-20 nas regiões cafeeiras 
brasileiras (média dos questionários aplicados). 

Índices Integrados 

Obatã  
Sul 
de 
Minas 

Cerrado 
de 
Minas 

Mogiana Garça-
Marília 

Ourinhos-
Avaré 

Norte 
Paraná 

Vitória da 
Conquista

Uso de insumos -0,25 0,25 0,46 1,33 1,17 0,42 -0,25 
Qualidade 
ambiental 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Respeito ao 
consumidor 

0,63 0,63 
   2,48 

6,76 2,25 0,63 0,63 

Emprego 0,75 0,69 2,53 10,70 3,40 0,75 0,72 
Renda 1,08 1,08 2,19 9,84 2,83 1,08 1,50 
Saúde 1,20 1,17 2,64 8,13 2,40 1,20 1,07 
Gestão 0,94 0,69 0,88 2,26 1,13 0,94 1,31 
Índice de impacto 
da atividade 

0,52 0,57 1,24 2,35 1,59 0,62 0,60 

Fonte: Resultados obtidos por meio de questionários aplicados no estudo (Ambitec-Agro). 
 

Tabela 7. Índices integrados de impacto da cultivar Tupi IAC 1669-33 nas regiões cafeeiras 
brasileiras (média dos questionários aplicados). 

Índices Integrados 

Tupi 
Sul 
de 
Minas 

Cerrado 
de 
Minas 

Mogiana Garça-
Marília 

Ourinhos-
Avaré 

Norte 
Paraná 

Vitória da 
Conquista

Uso de insumos 0,25 1,50 1,31 1,25 1,25 0,67 1,75 
Qualidade 
ambiental 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Respeito ao 
consumidor 

0,63 2,29 
2,13 

2,90 4,50 1,03 2,50 

Emprego 0,75 1,88 2,80 2,75 5,10 1,24 1,69 
Renda 1,08 2,00 2,21 2,83 3,25 1,92 1,17 
Saúde 1,20 3,53 2,88 3,80 4,50 1,17 2,90 
Gestão 0,94 1,41 1,47 1,81 1,31 1,56 0,69 
Índice de impacto 
da atividade 

0,59 1,51 1,54 1,77 2,42 0,97 1,25 

Fonte: Resultados obtidos por meio de questionários aplicados no estudo (Ambitec-Agro). 
 
 
CONCLUSÕES 
As cultivares Tupi e Obatã, apresentam  boas características agronômicas e tecnológicas na 
maior parte das regiões cafeicultoras brasileiras. A cv. Obatã se destaca ainda pela qualidade 
revelada em inúmeros concursos de qualidade. Ademais, são cultivares muito importantes para 
diversificação dos cafezais, com o objetivo de escalonamento da colheita.  Entretanto essas 
duas cultivares não resultam em impactos ambientais e socioeconômicos significativos para o 
desenvolvimento regional das regiões cafeeiras brasileiras.  
Porém as cultivares Tupi RN e Apoatã podem ser consideradas importantes para a 
sustentabilidade de importantes regiões cafeeiras. 
A cv. Tupi RN tem apresentado resultados bastante promissores, principalmente em regiões 
com infestação do nematóide Meloidogyne exigua e poderá se tornar estratégica para a 
expansão ou manutenção de extensa área cafeeira do Estado de Minas Gerais: o Cerrado.  
Mas, dentre as cultivares IAC resistentes à pragas e doenças, o porta enxerto Apoatã é a  
cultivar que resulta em impactos ambientais e socioeconômicos regionais mais significativos. 
Seus impactos são muito bem definidos nas regiões infestadas de nematóides dos Estados de 
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São Paulo e Paraná. Essa cultivar tem proporcionado a renovação de grande parte dos 
cafezais extremamente depauperados. Trouxe fôlego adicional aos cafeicultores e tem 
permitido que, uma região que no passado foi extremamente importante para a cafeicultura 
brasileira, voltasse a se destacar no cenário nacional, desta vez de forma sustentável. 
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RESUMO 
Em Portugal, o sistema de ensino superior conheceu alterações profundas nas últimas três 
décadas. Esta evolução provocou mudanças, na sociedade portuguesa, por via dos efeitos 
económicos, sociais e territoriais que as instituições de ensino superior provocam nos locais 
onde se inserem, e por via da alteração na estrutura de qualificações da população portuguesa. 
Neste estudo, propomo-nos alcançar dois objectivos: por um lado, verificar de que modo a rede 
de ensino superior instalada no país contribui para a promoção da coesão social; por outro 
lado, procurar verificar a existência de alguns indícios relativamente aos efeitos da crise 
económica que os países estão (estiveram?) a viver - e que se faz sentir em Portugal -, na 
procura e na frequência de ensino superior e, consequentemente, na deterioração da coesão 
regional do mercado de trabalho usando, para isso, metodologia econométrica. Os trabalhos 
desenvolvidos permitiram-nos concluir que, apesar da distribuição de instituições de ensino 
superior por todo o país, é nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que, 
proporcionalmente, se verifica uma maior concentração em termos do número de vagas 
disponíveis no ensino superior bem como de diplomados, no mercado de trabalho. A análise de 
sincronização, entre a evolução do ciclo económico e as entradas no ensino superior, confirma 
a correlação positiva destas variáveis.  
Palavras – chave: Coesão social; Desenvolvimento territorial; Ensino superior; Igualdade de 
género 
 
 
1 - INTRODUÇÃO  
“- Pastor (P): Quanto é que me está disposto a pagar para eu deixar vir o meu filho à escola? 
 – Técnico de desenvolvimento: Porque é que faz essa pergunta? 
- P: Porque se o meu filho for à escola, eu vou ter de contratar alguém que tome conta do 
rebanho e o professor terá emprego e um ordenado porque o meu filho e os filhos dos outros 
pastores vão estar na escola.” 
O diálogo anterior poderia ser apenas fruto da imaginação, mas aconteceu efectivamente. Teve 
lugar, já no século XXI, entre um pastor, residente numa comunidade rural, do planalto central 
de Angola, numa reunião com uma equipa de técnicos governamentais que procuravam saber 
do ‘interesse’ de uma dada comunidade em vir a usufruir de uma escola de ensino básico. Este 
excerto mostra várias coisas, entre as quais, por um lado, a percepção da importância da 
educação pela família e, por outro, a correlação positiva entre educação e desenvolvimento.     
O nível médio de educação que um determinado país atinge está intrinsecamente relacionado 
com o seu nível de desenvolvimento económico e social, verificando-se generalizadamente, 
entre estes domínios, correlações positivas e significativas, conforme a literatura de referência 
demonstra de forma exaustiva. A participação de cada geração, no sistema educativo, é antes 
de mais, uma responsabilidade das famílias. São os pais que determinam a quantidade e a 
qualidade da educação que desejam para os filhos. Assim, o investimento em educação é de 

                                                      
 
 
149 Este texto integra-se no projecto financiado pela FCT, Projecto PTDC/CPE-PEC/ 
103727/2008, intitulado “(Re)Definição de uma rede de ensino superior em Portugal: desafios 
decorrentes da demografia, do crescimento e da coesão regional” 
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natureza inter-geracional, sendo que os efeitos da permanência, da actual geração, no sistema 
educativo, apenas vai ter reflexos no futuro, quando as crianças e os jovens chegarem ao 
mercado de trabalho. No fundo, são os pais que determinam, à distância de uma geração, a 
intensidade na melhoria do capital humano da sociedade e, correlativamente, a maior 
capacidade para obter níveis mais elevados de produtividade, rendimento e qualidade de vida. 
A perspectiva de obter elevados prémios salariais – os quais serão tendencialmente mais 
elevados quanto mais elementar for o nível médio global de escolaridade da sociedade -, 
associados à formação académica, e em particular à educação universitária, influencia a 
tomada de decisão das famílias, assumindo por isso o ‘custo de oportunidade’ de permanência 
dos jovens no sistema educativo. É claro que este ‘custo de oportunidade’ é menor em épocas 
de recessão económica, na medida em que a probabilidade dos jovens acederem, de forma 
bem sucedida, ao mercado de trabalho é menor. Contudo, quando as economias estão em 
crise e o desemprego aumenta, a possibilidade das famílias continuarem a apoiar os filhos 
mantendo-os a estudar diminui. Estamos assim perante um ‘trade-off’ de natureza económica e 
social, com efeitos no presente mas também na qualidade de vida das gerações futuras que 
importa conhecer. 
Um dos aspectos mais relevantes associado à melhoria das qualificações da população passa 
pelo prolongamento da permanência no sistema de ensino, percorrendo toda a trajectória até 
ao ensino superior. Em Portugal, o sistema de ensino superior conheceu alterações profundas 
nas últimas 3 décadas. De um sistema elitista, concentrado geográfica e socialmente em 
poucos pontos e acedido apenas por um estrato populacional limitado e predominantemente 
masculino, o ensino superior em Portugal passou a estar generalizado ao longo de todo o país, 
com localizações dispersas, sendo acedido actualmente pela esmagadora maioria dos 
estudantes que terminam o ensino secundário. Esta evolução provocou alterações, a diversos 
níveis, na sociedade portuguesa, desde logo por via dos efeitos económicos, sociais e 
territoriais que as instituições de ensino superior provocam nos locais onde se inserem, mas 
também por via da alteração na estrutura de qualificações da população portuguesa. Contudo, 
a existência de um maior número de indivíduos qualificados não significa obrigatoriamente que 
o território passe a ter condições de desenvolvimento mais equilibrado. Além disso, é 
fundamental que os indivíduos mais qualificados, tal como a generalidade dos recursos, 
estejam distribuídos de forma equilibrada pelo território, o que é necessário para assegurar o 
equilíbrio inter-regional e contribuir para a melhoria dos indicadores de coesão e de 
competitividade territorial. 
A partir deste enquadramento, neste estudo, propomo-nos atingir 2 objectivos diversos: por um 
lado, verificar de que modo a rede de ensino superior instalada em Portugal contribui para a 
promoção da coesão social no país, designadamente avaliando de que modo permite aos 
jovens diplomados enfrentarem de forma mais ‘robusta’ o mercado de trabalho e procurando 
verificar se a existência de IES dispersas pelo território diminui as assimetrias na 
‘concentração’ de activos qualificados nos diversos pontos do país; por outro lado, procurar 
verificar a existência de alguns indícios relativamente aos efeitos da crise económica que os 
países estão (estiveram?) a viver - e que se faz sentir em Portugal -, na procura e na 
frequência de ensino superior e, consequentemente, na deterioração da coesão regional do 
mercado de trabalho usando, para isso, metodologia de natureza econométrica.  
De modo a cumprir estes objectivos, este texto, depois da introdução, organiza-se da seguinte 
forma: na secção 2 procedemos a uma breve revisão da bibliografia em que destacamos a 
importância da educação para o desenvolvimento e coesão territorial, realçando a importância 
das instituições de ensino superior neste processo. De seguida, na secção 3 discutimos 
algumas metodologias com o objectivo de medir a coesão – económica, social e política – e 
apresentamos indicadores publicados recentemente para o caso português. Na secção 4 
procura-se avaliar a importância das instituições de ensino superior para a coesão social 
através da conjugação de uma análise descritiva, que integra variáveis de ordem económica, 
social e educativa, com a posterior discussão da relevância do contributo da análise custo 
benefício. Na secção 5 procura-se a existência de evidência para a existência de (potenciais) 
efeitos da crise económica no ensino superior, através de uma análise de sincronização entre o 
ciclo económico e as entradas no ensino superior. A terminar, apresentaremos algumas notas 
finais e pistas para continuar a desenvolver este trabalho. 
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2 - REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA  
Assumindo os indivíduos um papel central no desenvolvimento, os seus níveis de qualificação 
são determinantes, pelo que a educação e a formação são estruturantes neste processo [25]. A 
teoria económica tem provado de forma evidente (por exemplo, [2], [19], [20]) que o 
desenvolvimento dos países está directamente relacionado com o seu nível de educação e de 
investigação e desenvolvimento (I&D): os países mais desenvolvidos são, de um modo geral, 
os que têm um nível de instrução mais elevado ou os que gastam relativamente mais com 
educação e I&D. Correlativamente, toda a insuficiência neste domínio constitui um obstáculo ao 
desenvolvimento. 
A acumulação de capital – físico e humano – é um factor fundamental para a existência de 
crescimento económico sustentável, a longo prazo, e para a diminuição das divergências de 
rendimento entre países. Em todas as regiões, em geral, e nas menos desenvolvidas, em 
particular, a apetência da população pela educação é fortemente influenciada – favorável ou 
desfavoravelmente – pela estrutura das actividades locais e pelas oportunidades por ela 
criadas [16]. Nestes espaços, o estímulo à educação decorre, fundamentalmente, do contexto 
sócio-produtivo que, por seu turno, influencia a procura de educação, reforçando assim o 
carácter fundamental da empregabilidade associado à formação. A qualificação dos recursos 
humanos orientada para as necessidades do mercado de trabalho constitui um dos traços 
distintivos do ambiente onde a competitividade e a capacidade inovadora das empresas são 
suportados pelo sistema de educação e formação, com destaque para o papel das instituições 
de ensino superior [13].  
A obtenção de níveis de desenvolvimento mais elevado, nos países e nas regiões, tem 
implícita a capacidade das estruturas económicas e sociais se tornarem mais competitivas e 
mais coesas. Deixemos por agora a questão da competitividade e procuremos discutir a 
importância da coesão para o desenvolvimento. A melhoria da coesão territorial, associada 
também à melhor coesão em termos económicos e sociais, tem vindo a ser fomentada com 
bastante acuidade entre os países membros da União Europeia. Efectivamente, a possibilidade 
de construir, de forma consolidada, uma União Económica e Monetária implica que entre os 
vários países membros se verifique uma convergência entre os níveis de qualidade de vida. A 
existência de fortes assimetrias de desenvolvimento, em espaços económicos com níveis de 
integração avançados - como é o caso da União Europeia – poderá ter como consequência a 
existência de processos de ‘resistência’ por parte dos países e das regiões menos 
desenvolvidas e onde os actores económicos e empresariais se sintam com menores 
possibilidades de tirar partido do mercado global. 
Os objectivos associados com a coesão - nas suas diversas vertentes - começam a ser 
enunciados de forma mais relevante a partir do Tratado da União Europeia, assinado em 1992 
(logo após a determinante queda do Muro de Berlim, em 1989). Nesse documento, a par da 
intenção de fazer evoluir a Comunidade Económica Europeia no sentido da construção do 
mercado interno, na direcção de uma União Económica e Monetária, foram também reforçados 
os objectivos de promoção da coesão económica e social, bem como a dimensão social da 
União Europeia. Estes objectivos traduziram-se na criação de um novo instrumento financeiro – 
o Fundo de Coesão – destinado a apoiar projectos nos domínios do ambiente e das redes 
transeuropeias de transporte, em países com PNB per capita fosse inferior a 90% da média 
comunitária – ao mesmo tempo que se reforçava o princípio de que todas as políticas 
comunitárias deveriam contribuir para a coesão económica e social. Em termos documentais 
foi, na ocasião, relevante a existência de um Protocolo anexo ao Tratado da União Europeia 
dedicado exclusivamente à questão da Coesão Económica e Social no qual os Estados 
membros reafirmaram a importância da coesão económica e social para ‘o pleno 
desenvolvimento e o sucesso duradouro da Comunidade’ [26].  
Mais recentemente, em 2008 e 2009, o debate em torno do tema da coesão foi relançado com 
a discussão pública do Livro Verde da Coesão Territorial [5]. Este documento chama a atenção 
para a perspectiva territorial da coesão económica e social. De acordo com este documento, “a 
coesão territorial procura alcançar o desenvolvimento harmonioso de todos estes territórios [do 
conjunto dos países da União Europeia] e facultar aos seus habitantes a possibilidade de tirar o 
melhor partido das características de cada um deles. Nessa medida, a coesão territorial é um 
factor de conversão da diferença em vantagem, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
sustentável de toda a U.E. [5]. De facto, toda a política estrutural que desde meados dos anos 
80 tem vindo a ser implementada tem sido insuficiente para promover a convergência real das 
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regiões entre elas. A noção de coesão territorial implica níveis de desenvolvimento mais 
equilibrados e sustentáveis, logo melhor capacidade para afectar de forma eficiente os 
recursos económicos. Questões como a densidade e as aglomerações, a distância, a divisão, a 
baixa densidade e o despovoamento colocam questões diversas aos decisores públicos e 
exigem medidas de política públicas distintas de modo a promover a convergência global no 
seio da União Europeia.   
Actualmente, a discussão em torno da coesão territorial, ao nível da União Europeia, reflecte 
ainda a integração dos países do centro e do leste da Europa, na medida em que o nível de 
desenvolvimento médio destes países, particularmente à data da adesão, era 
significativamente mais baixo que a média dos restantes países. 
Neste momento, quando a União Europeia já começa a preparar o período de programação 
após 2013, o debate em torno dos objectivos de coesão, parece centrar-se nos diversos 
desafios que a Política de Coesão deverá vir a enfrentar [15]. Estes estão ligados, no 
essencial, à maior diversidade que hoje caracteriza os países e as regiões da União Europeia. 
Desde os anos 80, quando começaram a ser implementadas as políticas de natureza regional 
e estrutural, a evolução das várias regiões foi muito distinta: enquanto algumas cresceram 
outras perderam importância económica e populacional; enquanto algumas atraíram jovens 
residentes, outras assistiram à emigração dos seus activos, pelo que as regiões da U.E. se 
tornaram mais ‘distantes’ [15]. A reforma da Política de Coesão [que se perspectiva] deverá vir 
a permitir que as regiões possam participar e concorrer no mercado interno europeu, o que, 
actualmente, será a melhor forma de ajudar as regiões e os países da Europa a enfrentarem o 
desafio da globalização, bem como a melhor forma de permitir que a Europa venha a alcançar, 
em 2020, um cenário de crescimento inteligente, equilibrado (verde) e inclusivo [15].  
De modo a ultrapassar este desafio, o autor sugere que, no futuro, a Política de Coesão venha 
a privilegiar o aumento das interligações entre as regiões europeias bem como o fortalecimento 
das redes urbanas policentricas e os efeitos de dispersão associados com a troca de 
conhecimentos. Neste domínio, as instituições de ensino superior desempenham um papel 
fundamental, desenvolvendo conhecimentos e competências necessárias à introdução de 
maiores níveis de inovação nos mercados (europeu e global). O fortalecimento das trocas de 
conhecimentos entre as universidades e as empresas (em particular as multinacionais) são a 
melhor forma de estimular o empreendedorismo e encorajar o crescimento das pequenas e 
médias empresas [15]. 
Como já afirmamos anteriormente, não pode ser negligenciado o papel das instituições de 
ensino superior (IES) na construção de um ambiente mais propício à melhoria dos indicadores 
de desenvolvimento e de coesão, nos países e nas regiões. Atentemos na seguinte transcrição 
[17]: ‘In the past, neither public policy nor the higher education institutions themselves have 
tended to focus strategically on the contribution that they can make to the development of the 
regions where they are located. Particularly for older, traditional HEIS, the emphasis has often 
been on serving national goals or on the pursuit of knowledge with little regard for the 
surrounding environment. This is now changing. To be able to play their regional role, HEIS 
must do more than simply educated and research - they must engage with others in their 
regions, provide opportunities for lifelong learning and contribute to the development of 
knowledge-intensive jobs which will enable graduates to find local employment and remain in 
their communities. This has implications for all aspects of these institutions’ activities - teaching, 
research and service to the community and for the policy and regulatory framework in which 
they operate’. A partir da afirmação anterior é evidente que a percepção do contributo das IES 
para o processo de desenvolvimento dos territórios onde se inserem é recente e processa-se 
através de mecanismos diversos. As principais contribuições foram sintetizadas recentemente 
em oito diferentes funções [6] ou outputs, das universidades actuais que podem dar origem a 
impactes ao nível do desenvolvimento económico: i) criação de conhecimento; ii) criação de 
capital humano, iii) transferência de know-how existente; iv) inovação tecnológica; v) 
investimento em capital; vi) liderança regional; vii) infra-estruturas de produção de 
conhecimento e viii) influência no meio envolvente local e regional. A forma como as IES e o 
território se podem inter-relacionar de forma bem sucedida tem vindo a ser sistematizada 
(figura 1) a partir de argumentos de natureza intangível.  
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Figura 1: A relação entre as instituições de ensino superior e as regiões 

Fonte: [17] 
 
A partir das funções desempenhadas pelas IES (do lado esquerdo da figura 1) e considerando 
as funções centrais para o desenvolvimento regional, como sejam a cultura da comunidade e a 
sustentabilidade, a inovação e os conhecimentos (lado direito da figura 1), a criação de inter-
relações entre estes domínios é a chave para gerar novas fontes de valor acrescentado, 
sustentáveis, para os territórios. Para cumprir este objectivo, as IES podem usar de forma 
privilegiada - devido ao modo como desempenham as suas funções, particularmente por via 
das relações internacionais que estabelecem -, os contactos existentes com o exterior e assim 
incentivar a integração global dos agentes económicos locais, condição essencial à melhoria 
da competitividade territorial. Este envolvimento local/regional das IES, naturalmente, acresce 
ao facto destas instituições fazerem parte integrante de uma rede nacional, com uma tutela 
também de âmbito nacional, pelo que têm subjacente um conjunto de objectivos que vão além 
do seu território de acolhimento.  
 
3 - Indicadores de coesão económica, social e territorial 
A utilização de indicadores tem vindo a adquirir uma importância crescente no âmbito das 
metodologias que visam resumir a informação técnico-científica e transmiti-la de modo 
sintético, preservando o essencial dos dados originais, ao utilizar só as variáveis que melhor 
respondem aos objectivos traçados para o efeito. 
Assim, nesta secção iremos desenvolver uma abordagem em torno dos diversos conceitos de 
coesão) assim como dos correspondentes indicadores. Para o efeito, e visando a apresentação 
de algumas metodologias de análise neste domínio, partir-se-á das propostas formuladas por 
organizações internacionais, designadamente o Banco Mundial e, posteriormente, 
apresentaremos o enquadramento metodológico desenvolvido por Augusto Mateus, 
particularmente para o caso português. 
    
3.1. Análise genérica de indicadores para medir a coesão 
A discussão em torno do papel da educação na promoção de maiores níveis de coesão tem 
vindo a ser objecto de análise nas principais instituições internacionais, designadamente pelo 
Banco Mundial. No passado dia 12 de Abril de 2011, em Washington, foi apresentada a 
estratégia para o sector da educação, para a próxima década, pautada pelo pressuposto de 
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que uma melhor aprendizagem para todos os estudantes a nível mundial deverá conduzir a um 
acréscimo dos níveis de desenvolvimento, sendo que estes dependem dos conhecimentos e 
aptidões que as pessoas adquirem e não apenas dos anos passados em sala de aula. A nova 
estratégia do Banco Mundial reafirma o seu compromisso de apoiar os países possibilitando 
que todas as crianças frequentem a escola até 2015 – prazo definido como meta para os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – e, de igual modo, alerta para a necessidade dos 
países estarem à altura de responder aos desafios que se lhes colocam perante a rápida 
mudança no mundo, em particular o aumento significativo de jovens, no Médio Oriente, nos 
níveis secundário e terciário de escolaridade, assim como o aparecimento em muitas 
economias emergentes de mecanismos para impulsionar a sua competitividade económica 
através da capacitação da força de trabalho mais qualificada e mais adaptável ao contexto de 
trabalho actual. Esta nova visão da educação para 2020 do Banco Mundial, tem como lema 
“investir antecipadamente, investir com inteligência e investir para todos”, tendo como 
designação global o objectivo “Aprendizagem para todos”.  
 

 
Figura 2 – Prioridades Estratégicas na Educação para 2020, do Banco Mundial 
Fonte: [28] 
 
Esta estratégia visa assegurar que todos os estudantes obtenham os conhecimentos e 
aptidões de que necessitam para conseguir emprego e ter êxito na vida, em suma para 
promover o desenvolvimento [12]. Com vista a procurar concretizar estes princípios, o Banco 
Mundial posiciona-se no domínio teórico da economia do conhecimento e da ‘learning 
economy’, privilegiando instrumentos de intervenção que actuem no sentido de melhorar os 
sistemas educativos e construir uma sociedade baseada no conhecimento avançado (figura 2). 
O conceito de ‘learning economy’ reconhece o conhecimento como recurso fundamental nas 
economias contemporâneas e a aprendizagem como o processo mais importante. 
As reformas agora identificadas como necessárias exigem um empenhado e alargado 
envolvimento dos governos, doadores, líderes comunitários e empregadores para recentrarem 
a educação na preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho e não no tempo que 
estes passam na escola. Para tal, a definição de objectivos (elaborada em 2000) definiu metas 
intercalares (cf. figura 1 em Anexo). Assim, se para o ano 2000 o objectivo passava pelo facto 
de que todos os indivíduos deveriam ter uma educação de qualidade, em 2005 esse objectivo 
evoluiu qualitativamente, acrescentando o facto de que a educação deveria ir ao encontro das 
necessidades da economia do conhecimento. Para o horizonte 2020 preconiza-se que todos os 
indivíduos tenham acesso à aprendizagem (learning for all), ou seja, admite-se que as 
sociedades evoluam no sentido de privilegiar os atributos da learning economy [7].De facto, de 
acordo com este conceito, conhecimento e aprendizagem implicam premissas diferentes: 
enquanto conhecimento pressupõe a replicação de tradições e rotinas passadas entre as 
gerações, a aprendizagem provoca o aumento do know how. A transformação de 
conhecimento em aprendizagem resulta da infra-estrutura de conhecimentos, na qual as IES 
assumem um papel fundamental. 
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Esta nova estratégia intitulada de “Aprendizagem para todos” assenta na premissa que a 
coesão económica e social de qualquer território só será bem sucedida se as “pessoas 
desenvolverem a sua aprendizagem, tanto dentro como fora da escola, desde os seus 
primeiros anos de vida até o ensino escolar e entrada no mercado de trabalho; para os países 
em desenvolvimento colherem plenamente os benefícios da educação precisam desenvolver o 
potencial da mente humana. E não há melhor ferramenta para conseguir isso do que a 
educação ” [29]. 
O debate metodológico acerca das medidas de coesão também tem vindo a ser feito no caso 
português, onde destacamos os trabalhos de Augusto Mateus [14]. No quadro da construção 
europeia, e mais especificamente aquando da definição dos objectivos das políticas estruturais 
de incidência regional, surge a referência difusa da associação entre coesão económica e 
social e convergência. “ A coesão económica e social (…) encontra-se deste modo, 
intrinsecamente relacionada com a verificação de progressos, seja em termos de desempenho 
económico, seja de melhoria das condições de vida, com expressão real ao nível dos agentes 
económicos, dos cidadãos e do próprio território, quer como espaço geográfico, quer como 
espaço institucional” [14]. 
A dupla dimensionalidade da coesão – económica e social – coloca questões metodológicas 
similares à abordagem genérica de articulação entre “crescimento” e “desenvolvimento”. Ou 
seja, a coesão económica corresponde a uma relativa homogeneidade da riqueza produzida 
nas diversas actividades económicas, enquanto a coesão social traduz o acesso equilibrado da 
população aos efeitos do progresso económico, designadamente no acréscimo dos níveis de 
esperança de vida e de escolaridade. Pelo desenvolvimento desta perspectiva analítica deriva 
a relevância das estratégias integradas, quer seja ao nível da promoção de competitividade 
territorial e coesão, quer de coordenação dos processos de construção das formas de coesão 
económica e social. Deste ponto de vista devem imperar as formas de sinergia cumulativa 
estabelecida entre os elementos de coesão com significativo retorno sobre a capacidade 
competitiva e ainda o uso dos benefícios competitivos na melhoria dos processos e das 
condições de coesão. Nesta perspectiva, os modos de articulação entre coesão económica e 
social e competitividade são um instrumento privilegiado de abordagem dos diversos “modelos 
de desenvolvimento”. 
 “O desenvolvimento económico de um determinado território, seja ele um bloco regional 
supranacional, uns pais, uma região ou uma cidade, corresponde ao aumento sustentado do 
bem-estar da população trabalhando e vivendo nesse espaço, conjugado com progressos 
estruturais numa multiplicidade de áreas que englobam, entre outras, os fundamentos da 
organização económica e a eficiência das redes de equipamentos e serviços gerais de suporte 
à actividade empresarial e à qualidade de vida (onde a saúde e a educação ocupam lugar 
relevante). No longo prazo, à medida que este acréscimo de desempenho económico evolui, 
também se alteram as normas sociais, políticas e culturais, consubstanciando uma mudança 
profunda e multidimensional das instituições e da própria sociedade onde ele ocorre” [14].  
        
3.2. Aplicação ao caso português 
Nos últimos anos, têm vindo a serem desenvolvidas diversas metodologias para análise das 
assimetrias inter e intra-regionais. No caso concreto deste estudo apresentamos os indicadores 
de coesão associados ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional [10], para o ano 2008. 
Este índice evidencia o resultado conjugado dos desempenhos da tripla dimensionalidade do 
desenvolvimento – competitividade, coesão e qualidade ambiental – aqui adoptada à escala 
regional. O ISDR baseia-se na selecção de indicadores para cada uma das 3 componentes 
relativos às 30 sub-regiões portuguesas NUTS III, sendo de realçar a diversidade de tais 
contextos territoriais, nomeadamente a especificidade das regiões autónomas, e das áreas 
metropolitanas, para além da acentuada discrepância da dimensão das 30 NUTS III 
portuguesas. O território português, no que respeita ao desempenho das sub-regiões NUTS III 
traduzido pelo cálculo do ISDR, evidencia uma notória disparidade das sub-regiões face às três 
componentes analisadas para além das fortes assimetrias entre sub-regiões no cálculo global 
de desenvolvimento regional. E que permite realçar que apenas 3 sub-regiões (Grande Lisboa, 
Pinhal Litoral e Minho-Lima) superam a média nacional, e em que a Grande Lisboa se destaca 
de forma muito notória; apesar do Baixo Vouga e a Beira Interior Sul se situarem 
marginalmente abaixo do valor nacional. Visando a identificação de um perfil mais comum, é de 
destacar que mais de um terço do total das sub-regiões denotam ser territórios menos 
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competitivos e coesos comparativamente ao total do país, e em termos de qualidade ambiental 
denotam níveis superiores à média nacional. 
No que respeita à componente da coesão em termos do desenvolvimento regional português, o 
índice adoptado tem por base indicadores que revelam: i) os perfis conducentes a uma maior 
inclusão social; ii) o grau de acesso da população a equipamentos e serviços colectivos 
básicos de qualidade; e ainda iii) à eficácia das políticas públicas traduzida no acréscimo do 
nível de qualidade de vida e no decréscimo das assimetrias regionais. A figura 3 ilustra um país 
relativamente homogéneo (particularmente se comparado com os resultados obtidos neste 
documento para o Índice de competitividade regional), ou seja na quase maioria das sub-
regiões NUTS III o seu desempenho situa-se em níveis superiores à média nacional sendo de 
destacar por ordem decrescente o Baixo Mondego, Beira Interior Sul e Grande Lisboa. Em 
geral, a perspectiva territorial que daqui deriva remete-nos para uma área continental central 
mais coesa em contraste com as NUTS III continentais do Norte e do Sul assim as sub-regiões 
autónomas.  
 

 
Figura 3 – Coesão (Portugal =100), NUTS III, 2008 
Fonte: INE, 2011: 2 
 
 
4 -A importância das instituições de ensino superior para a coesão social:  
4.1. Uma perspectiva descritiva 
A partir deste enquadramento, propomo-nos agora verificar de que modo a rede de ensino 
superior instalada em Portugal contribui para a promoção da coesão social no país, 
designadamente i) de que modo permite aos jovens diplomados enfrentarem de forma mais 
‘robusta’ o mercado de trabalho e ii) avaliar a hipótese de que a existência de IES dispersas 
pelo território possa diminuir as assimetrias na ‘concentração’ de activos qualificados nos 
diversos pontos do país. 
A rede de ensino superior em Portugal encontra-se dispersa ao longo de todo o território, 
sendo constituída por cerca de 150 estabelecimentos de ensino, entre os quais se contam 
instituições públicas e privadas, universitárias e politécnicas, nas quais estão matriculados 
cerca de 383627 estudantes (dados para o ano lectivo 2009/2010).  
Vejamos a representação territorial, ao nível das NUTS III, relativa à distribuição geográfica das 
IES, do rendimento regional e do Índice de Coesão (figura 4). A partir deste gráfico verificamos 
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que é semelhante, em termos da importância relativa, a oferta de ensino superior ao longo do 
território, embora se destaque a preponderância das NUTS de Lisboa e do Grande Porto. A 
análise da distribuição regional do rendimento, o qual pode ser entendido como proxy do nível 
de qualidade de vida nas várias regiões portuguesas, apresenta valores que manifestam uma 
proximidade relativa – predominantemente entre os 40% e os 60% da média comunitária – 
destacando-se, positivamente, a região de Lisboa e depois o Alentejo Litoral e a Região 
Autónoma da Madeira. Por seu turno, o índice de coesão revela-se muito equilibrado na 
generalidade das regiões portuguesas, sendo apenas de destacar as regiões autónomas dos 
Açores e da Madeira pelo facto de apresentarem valores mais baixos. Recorde-se que este 
indicador procura medir “grau de acesso da população a equipamentos e serviços colectivos 
básicos de qualidade, aos perfis conducentes a uma maior inclusão social e à eficácia das 
políticas públicas traduzida no aumento da qualidade de vida e na redução das disparidades 
regionais” [10]. Assim, a análise desta figura leva-nos a concluir, por um lado, que a diferente 
concentração de IES nas NUTS III portuguesas parece não influenciar o Índice de Coesão. Por 
outro lado, podemos verificar que as regiões associadas às áreas metropolitanas registam 
níveis de rendimento mais elevados e as IES registam aí uma concentração também mais 
elevada. Assim, dada a existência de IES localizadas ao longo do país, de modo relativamente 
equilibrado, o desenho de políticas públicas de promoção da coesão territorial deverá 
considerar o papel destas instituições e, eventualmente, tentar potenciá-lo no sentido de 
melhorar a criação de riqueza, de forma mais equilibrada, ao longo do território. 
 

 
Figura 4: Comparação, por NUTS III, entre o Índice de coesão, 

o rendimento regional e a localização da oferta de ensino superior 
Fonte: EUROSTAT, GPEARI e INE. Elaboração própria. 
Legenda: Vermelho – Vagas nas IES, por NUTS III, em % do total nacional (2008/09); Azul – 
PIB (a preços correntes); euro, per capita, em % da média da EU (2007); Verde – Índice de 
coesão (2008) 
 
A promoção do acesso, em condições de relativa equidade, ao ensino superior deve ser uma 
preocupação a considerar no estabelecimento da rede de ensino superior. De facto, a 
capacidade de melhorar os níveis de coesão, entre os diversos pontos do território, do ponto de 
vista da educação, pressupõe que os estudantes tenham verdadeiramente acesso aos 
estabelecimentos de ensino. De acordo com a teoria de localização dos equipamentos 
terciários (por exemplo, atenda-se à teoria dos lugares centrais de Christaller), o equilíbrio 
nestas localizações implica a existência de verdadeiro ‘acesso ao bem’, a par da necessidade 
de existência de uma área de mercado viável, ou seja, se por um lado não podemos admitir a 
localização de IES em todas as cidades, devido à necessidade destas instituições usufruírem 
de uma procura potencial mais intensa, por outro lado, é fundamental garantir, que os 
indivíduos, nos vários pontos do território podem, efectivamente, aceder, em condições de 
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razoável equilíbrio a este nível de ensino. Além disso, como a literatura de referência nos 
recorda, a presença de IES no território será tanto mais eficiente como instrumento de 
promoção da coesão territorial quanto melhor for a respectiva adequação às necessidades do 
mercado de trabalho.  
Para estudar estes tópicos recorremos ao quociente de localização (QL). Trata-se de um 
indicador que mede a concentração de uma variável por comparação com outra que serve de 
referência. Assim, quando o valor do QL é superior a 1, isso significa que, na região em 
análise, a variável considerada regista uma concentração relativamente mais elevada que a 
variável que é termo de comparação.  
 

Figura 5: Quociente de Localização – 
Proporção de vagas no ensino superior 
relativamente à população residente 

Figura 6: Quociente de Localização – 
Proporção da população empregada, com o 
ensino superior, na população activa 

 
Fonte: Dados INE. Elaboração própria. 
 
A figura 5 foi construída a partir das variáveis Proporção de vagas, no ensino superior, por 
NUTS III, por comparação com o total nacional (2008/09) e Proporção da população residente 
por NUTS III (2009), por comparação com o total nacional. A análise desta figura permite 
concluir que as vagas oferecidas pelas IES portuguesas em diversas regiões é mais do que 
proporcional ao peso relativo da população residente. Isto verifica-se em cerca de 1/5 das 
NUTS III portuguesas (QL >1). Nestes casos encontramos os centros universitários de Lisboa, 
Porto e Coimbra, mas também os novos pólos universitários de Castelo Branco, Covilhã e 
Bragança. A viabilidade destas IES pressupõe que as respectivas áreas de mercado, ou seja, o 
território de onde atraem os seus estudantes, sejam mais extensas do que as regiões de 
implantação. Estes resultados permitem concluir que, dada a diversidade da distribuição 
territorial da população e da oferta de ensino superior, as IES podem efectivamente, em 
diversos pontos do território, posicionar-se como entidades potencialmente atractivas de novos 
residentes, em primeiro lugar como estudantes e posteriormente como população activa.  
A figura 6, por seu turno, foi construída a partir das variáveis Proporção da população 
empregada por conta de outrem, com o ensino superior, nas NUTS III, por comparação com o 
total nacional (2007) e Proporção da população activa (grupos etários entre os 15 e os 64 
anos), por NUTS III, por comparação com o total nacional (2009). Da análise desta figura 
podemos concluir que, no domínio do mercado de trabalho, em geral, a proporção de 
indivíduos com o ensino superior é pequena (QL < 0,4), o que denota os baixos níveis de 
qualificação dos trabalhadores nas diversas regiões portuguesas. Neste cenário global, 
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destacam-se as NUTS III da Grande Lisboa (e a NUTS II de Lisboa), do Grande Porto e Baixo 
Mondego. Estes resultados evidenciam bem a maior concentração relativa de activos 
qualificados nas áreas metropolitanas e na região de Coimbra – o que decorre 
fundamentalmente da presença, nessas regiões, de actividades do sector terciário mais 
sofisticadas - para as quais são necessárias qualificações mais elevadas. Assim, a partir 
destes dados podemos concluir que, na generalidade do país, os mercados de trabalho, nas 
diversas regiões não têm capacidade para absorver os diplomados pelas IES. Este facto 
decorre, em boa medida, da forte assimetria na criação de emprego ao longo do território, 
sendo, nesta matéria, as áreas metropolitanas claramente predominantes. 
Ainda de acordo com a tese de que a promoção da coesão – aos seus diversos níveis – está 
relacionada com o contributo das IES para a melhoria da qualificação do mercado de trabalho, 
devemos recordar, brevemente alguns resultados, obtidos em estudos anteriores [22], [23] e 
[24], particularmente dedicados ao estudo do efeito da Universidade de Évora, nos quais 
evidenciámos o contributo das IES, por um lado, para a atracção e retenção populacional e, por 
outro lado, para um melhor comportamento dos diplomados, no mercado de trabalho, quer 
consideremos a capacidade de encontrar emprego como de resistir ao desemprego. Em 
síntese, verificámos que a localização da Universidade de Évora influencia, tal como seria de 
esperar, de forma negativa, a respectiva capacidade de atracção, ou seja, a procura dirigida a 
esta instituição diminui à medida que aumenta a distância ao distrito de residência do agregado 
familiar do estudante [23]. Este resultado evidencia a pertinência da localização de IES em 
regiões do interior, do ponto de vista da promoção da coesão territorial, atendendo ao papel 
desempenhado na retenção de jovens estudantes oriundos dos territórios contíguos, para além 
é claro da atracção de jovens provenientes de outras localizações, ainda que de forma menos 
intensa. Em termos do comportamento no mercado de trabalho local e regional, a distinta 
evolução cronológica, quer em termos concelhios quer em termos distritais, do número de 
quadros superiores empregados face ao volume total de emprego justifica, na nossa opinião, 
que se aceite ser a Universidade de Évora geradora de impactes, de natureza quantitativa, no 
mercado de trabalho mas também, pelas características particulares do mercado de trabalho 
dos quadros superiores, geradora de impactes de natureza qualitativa. O mercado de quadros 
superiores, no concelho e distrito de Évora, de cuja oferta a Universidade de Évora é uma das 
principais fontes, reagirá, de forma qualitativamente (e obviamente quantitativamente) diferente 
aos vários choques que afectarem o mercado de trabalho no seu todo. Assim, em nossa 
opinião, este é um dos impactes da UE cuja importância não deve passar despercebida na 
medida em que revela que o emprego dos diplomados resiste melhor às crises que afectam o 
mercado de trabalho [24]. De forma a complementar os resultados anteriores em termos do 
nível de emprego, assim como, de uma forma indirecta, verificar a sua robustez, considerámos 
os níveis de desemprego, em termos mensais, desde Janeiro de 2004 até Fevereiro de 2009, 
de acordo com os diversos níveis de escolaridade, para o concelho de Évora e região Alentejo 
[22] – a partir de dados provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profissional -, tendo 
sido, para o efeito, usadas técnicas não paramétricas. Com este ensaio verificámos que a série 
do desemprego para os indivíduos com nível de escolaridade correspondente ao ensino 
superior no concelho de Évora é a menos persistente, enquanto a série mais persistente é a 
correspondente aos indivíduos com outros níveis de escolaridade no concelho de Évora. Sendo 
certo que a Universidade de Évora não poderá ser considerada como a única responsável por 
esta diferença a favor do desemprego (por ser menos persistente) dos indivíduos com 
formação superior, é nosso parecer que certamente não pode ser excluída do conjunto de 
elementos com maior relevância na explicação do facto de o desemprego dos indivíduos com 
formação superior apresentar menor inércia que o correspondente aos outros níveis de ensino. 
A corroborar este nosso parecer apresenta-se o facto de, ao nível de toda a região Alentejo, 
onde a influência da Universidade de Évora ser, naturalmente, mais ‘diluída’ que no concelho 
de Évora, o nível de persistência no desemprego dos indivíduos com formação superior ser 
maior (mas menor que o nível de persistência do desemprego para os restantes níveis de 
escolaridade no concelho de Évora). 
 
4.2. O contributo da análise custo-benefício 
Como é sabido, as instituições de ensino superior (IES), em geral, e as universidades, em 
particular, exercem variados efeitos, os quais, regra geral, não se circunscrevem à região onde 
aquelas se situam. Por exemplo, sendo certo que as IES são reconhecidamente fundamentais 
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na formação qualitativa de recursos humanos, tal significa também que, para além da sua 
importância estritamente económica para a região onde se inserem, as IES, através da 
formação, são veículos essenciais ao desenvolvimento regional por via da difusão espacial de 
conhecimento adquirido pelos seus diplomados, os quais acabam por se fixar em regiões que 
não necessariamente aquela onde receberam a sua formação superior ([21]). 
Aquela difusão espacial de recursos humanos qualificados, sobretudo quando contribuinte para 
o acréscimo de assimetrias regionais associadas ao abandono, por parte dos diplomados, das 
regiões onde as IES se situam, não pode ser ignorada pelos diversos agentes decisores com 
responsabilidade nas políticas de coesão social. De facto, são evidentemente consideráveis os 
benefícios sociais associados à educação ([3]). 
De igual forma, não pode ser ignorado o facto de, mesmo em termos estritamente económicos, 
ou seja ao nível do produto, do rendimento e do emprego, as IES exercerem efeitos directos, 
os quais reflectem, efectivamente, a dimensão das mesmas, mas também efeitos indirectos 
subsequentes, os quais dependem da estrutura económica das regiões onde as IES se 
localizam. Deste ponto de vista, as políticas de coesão territorial não podem, simplesmente, 
ignorar o papel catalisador das IES sobre o seu território de envolvência. 
Assim, a natureza dos custos, mas sobretudo dos benefícios (directos/indirectos; 
internos/externos), associados às IES, enquanto projectos de investimento, no sentido lato do 
termo, exige uma análise social, i.e. de custo-benefício, enquanto suporte de qualquer decisão. 
Assim é porque somente a devida actualização (em termos sociais), para um horizonte 
temporal que vá para além da miopia, de todos os custos e benefícios associados à existência 
de uma universidade numa determinada região poderá suportar qualquer decisão de política de 
ensino superior, que se pretenda fomentadora da coesão social/territorial. 
De facto, a evidência do interesse ou, mesmo, da necessidade de utilização de técnicas de 
análise custo-benefício na determinação da (verdadeira) importância das instituições de ensino 
superior para, entre outros, se alcançarem objectivos de coesão social e/ou territorial está bem 
patente na posição de alguns organismos com importância política nestas matérias ([18]; [27]; 
[1]; [4]). Ainda assim, é paradoxal a (aparente) falta de interesse académico nestas matérias 
(ainda assim, veja-se [9]).  
Em suma, qualquer decisão de política de coesão social e/ou territorial, se for baseada 
meramente numa análise financeira, ignorará que para determinar, de forma apurada, os 
efeitos das universidades nas regiões, estes, pelo menos em teoria, se deveriam medir 
(temporalmente) em relação à situação em que se admite a extinção/inexistência dessas IES. 
[Esta situação, ainda que meramente teórica, mostra que a importância de algumas 
universidades localizadas em regiões demográfica e economicamente deprimidas permite que 
aquelas se assemelhem, metaforicamente, a árvores. Estas, de um modo geral, contribuem 
para o desenvolvimento da vida vegetal e animal, por exemplo, ao impedirem a erosão do solo 
e ao constituírem um habitat para outros seres vivos. De igual forma, uma universidade pode 
ser crucial para regiões em desertificação por impedir a perda de recursos humanos e 
económicos e/ou permitir a fixação de (novos) recursos daquela natureza. Assim, tal como para 
as árvores, é também verdade que uma universidade pequena pode ser relativamente (muito) 
mais importante para uma região desertificada do que uma grande universidade situada numa 
zona altamente povoada.] 
De facto, sendo de carácter multiplicador os efeitos das IES em termos de coesão social e/ou 
territorial, é bem conhecido, por via de uma análise input-output, o efeito particularmente 
negativo sobre os restantes multiplicadores quando, perante uma malha territorial já de si 
pouco densa, o seu ainda menor adensamento por via do desaparecimento de algum sector 
produtivo/institucional. 
 
 
5. Os potenciais efeitos da crise económica 
5.1. O ciclo económico e as entradas no ensino superior: Uma análise de sincronização 
Nesta secção procurar-se-á verificar a existência de algum tipo de evidência sobre os efeitos 
da actual crise económica sobre as entradas no sistema de ensino superior (público ou 
privado). Dado que a recente crise corresponderia às últimas observações na amostra e que os 
seus efeitos sobre aquela procura, muito provavelmente, surgirão com algum desfasamento 
prosseguiremos de forma cautelosa através de uma análise de sincronização do ciclo 
económico e do número de estudantes que ingressam no ensino superior em Portugal. 
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Como é habitual, considere-se a evolução do PIB como uma medida do ciclo económico (veja-
se a Figura 7). [A fonte destes dados é o Eurostat. Os valores estão medidos em milhões de 
euros, a preços (e taxa de câmbio) do ano 2000.] 
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Figura 7: A evolução do PIB em Portugal 
 
A Figura 7 mostra que, depois de um período de crescimento assinalável, Portugal registou um 
declínio no PIB, em 2003, e, particularmente, em 2009. 
Dados os nossos objectivos, consideramos também o número de novas inscrições nas 
instituições de ensino superior, distinguindo as públicas das provadas, bem como as 
universidades dos politécnicos (veja-se a Figura 8). [A fonte destes dados é o GPEARI 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).] 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Public Universities Public Polytechnics Private Universities Private Polytechnics

 
Figura 8: A evolução das novas inscrições nas instituições de ensino superior em 

Portugal 
 
A figura 8 mostra que, no período em questão, se registou um acréscimo no número de novos 
estudantes nas universidades públicas, apesar dos ligeiros decréscimos nos anos académicos 
de 2003-04 e 2004-05. O mesmo género de evolução registou-se para os politécnicos públicos, 
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apesar do declínio entre 2002-03 e 2005-06. No que concerne às universidades privadas, um 
razoável declínio pôde ser observado até 2005-06. Finalmente, a série temporal que 
apresentou uma evolução mais constante é a que diz respeito aos politécnicos privados. 
A simples observação dos dados mostra que a detecção dos pontos de inflexão/viragem - a 
partir da qual poderia ser verificada uma relação entre o ciclo económico e o número de novos 
estudantes do ensino superior - não tem qualquer utilidade. Assim, continuar-se-á utilizando a 
metodologia de [8], a fim de estudar a sincronização do ciclo económico e a entrada de 
estudantes no ensino superior. 
Para medir o grau de sincronização dos ciclos é necessária a determinação dos períodos de 
tempo em que a série temporal apresenta um valor acima/abaixo da tendência ou da média. 
Dada a natureza dos dados estatísticos, uma média móvel (no tempo) revela-se mais 
adequada do que a média simples para todo o período sob análise. No nosso caso, a fim de 
calcular esta média, entendida como tendência, usou-se o bem conhecido filtro de Hodrick-
Prescott (HP),  
Como é sabido, o filtro HP define a tendência ou média, gt, de uma série temporal, como a 
solução para o problema de minimização: 
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i.e. o filtro HP pretende minimizar a componente cíclica (ft – gt) sujeita a uma condição de 
'alisamento', que se reflecte no segundo termo da expressão anterior. Quanto maior for o 
parâmetro λ, mais 'suave' será a tendência e menos os desvios em relação à tendência serão 
'penalizados'. No limite, à medida que λ tende para infinito, o filtro escolherá (gt+1 – gt) = (gt – gt–

1), para t = 2,...,T – 1, o que significa uma tendência linear. Se, pelo contrário, λ = 0, obtém-se a 
série original. [Dada a natureza anual dos dados, os autores sugerem que se usem valores 
para λ entre 7 e 13. Os resultados mostraram-se robustos para esta amplitude de valores. Na 
produção das figuras foi considerado o valor λ = 10.] 
As Figuras 9 e 10 mostram os dados originais e as tendências HP, a partir das quais é possível 
inferir as fases distintas do ciclo, i.e. em que os valores observados se encontram abaixo/acima 
da tendência, associando-se a expansões/depressões. Este facto torna possível definir uma 
função indicadora, tal como se segue: 
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com j = 1,2,3,4,5, onde 1 ≡ PIB, 2 ≡ Universidades Públicas, 3 ≡ Politécnicos Públicos, 4 ≡ 
Universidades Privadas, e 5 ≡ Politécnicos Privados. 
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Figura 9: O ciclo económico em Portugal 
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Figura 10: O ciclo nas novas inscrições nas instituições de ensino superior em Portugal 

 
Um indicador de concordância entre os ciclos das séries temporais relevantes pode, então, ser 
definido como: 
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onde Ii,j (com i ≠ j) é definida por (1). 
 
Seguindo aquele procedimento, os resultados sugerem a existência de co-movimentos entre o 
PIB e o número de novos estudantes nas instituições de ensino superior (veja-se Tabela 1). O 
grau de sincronização é, aparentemente, maior para os politécnicos públicos e menor para os 
politécnicos privados.  
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Tabela 1: O índice de concodância 
Universidades Públicas vs PIB 60% 
Politécnicos Públicos vs PIB 73.3% 
Universidades Privadas vs PIB 60% 
Politécnicos Privados vs PIB 53.3% 

 
Dadas as características binárias da função indicadora, a determinação da correlação entre Ii,j 
(com i ≠ j) é possível de se determinar através do, chamado, coeficiente φ. Os resultados 
confirmam que as entradas nas instituições de ensino superior se encontram positivamente 
correlacionadas com o ciclo económico, em particular no caso dos politécnicos públicos (veja-
se Tabela 2). 
 

Tabela 2: O coeficiente de correlação 
Universidades Públicas vs PIB 21.8% 
Politécnicos Públicos vs PIB 46.4% 
Universidades Privadas vs PIB 21.8% 
Politécnicos Privados vs PIB 7.1% 

 
 
5 .Notas finais 
De entre as numerosas alterações sociais, económicas e políticas que têm vindo a caracterizar 
a sociedade portuguesa, nas últimas décadas, a expansão verificada no ensino superior foi, 
provavelmente, das mais relevantes. A bibliografia de referência na área de análise de 
impactes territoriais do ensino superior é unânime em considerar a relevância destas 
instituições para a melhoria da qualificação dos indivíduos e consequentemente dos mercados 
de trabalho. Em última análise, estes efeitos traduzem-se em melhores níveis de coesão – 
económica, social e territorial -, e de desenvolvimento. 
Os trabalhos que desenvolvemos permitiram-nos concluir que as áreas metropolitanas são as 
regiões onde se registam os melhores níveis de rendimento, bem como de qualidade de vida, e 
as maiores concentrações relativas em termos da oferta de ensino superior. O Índice de 
coesão revela um panorama relativamente equilibrado entre o conjunto das regiões 
portuguesas, o que significa a generalidade dos portugueses têm condições de acesso 
equivalentes aos bens e serviços colectivos básicos de qualidade. A existência de IES 
localizadas ao longo do país, generalizadamente de modo equilibrado, permite que as políticas 
públicas de promoção do desenvolvimento e da melhoria da coesão possam tirar partido dos 
impactes territoriais decorrentes da presença destas instituições, particularmente no que 
respeita à consolidação da melhoria dos níveis de capital humano e do funcionamento dos 
mercados de trabalho locais e regionais. Neste domínio, em concreto, verificamos neste estudo 
que são também as áreas metropolitanas onde, proporcionalmente se concentram os 
trabalhadores mais qualificados. Este facto traduz bem a diversidade de sofisticação nas 
funções desempenhadas nas várias regiões do país, sendo que as áreas metropolitanas são 
precisamente as que concentram maior número de funções do chamado ‘terciário superior’.  
Os procedimentos de análise estática e descritiva que deram origem aos resultados anteriores 
não são suficientes para abarcar o conjunto global dos efeitos territoriais das IES. De facto, a 
natureza dos custos, mas sobretudo dos benefícios (directos/indirectos; internos/externos) 
associados às IES, exige uma análise social, i.e., de custo benefício enquanto suporte de 
qualquer decisão. A devida actualização temporal, num prazo razoável, de todos os custos e 
benefícios associados à existência de IES num ponto do território, poderá suportar qualquer 
decisão de política de ensino superior que se pretenda fomentadora da coesão social/territorial. 
Sendo de carácter multiplicador os efeitos das IES, em termos de coesão social e/ou territorial, 
é bem conhecido, por via de uma análise input-output, o efeito negativo, sobre os restantes 
multiplicadores quando, perante uma malha territorial já de si pouco densa, o seu ainda menor 
adensamento por via do desaparecimento de algum sector produtivo/institucional. 
Dados os objectivos de avaliar o contributo das IES para a melhoria da coesão do território e 
sabendo-se que o nosso país tem vindo a sofrer os efeitos de uma significativa crise 
económica, procurámos perceber da existência de algum tipo de relação entre a evolução do 
ciclo económica e da procura de ensino superior. Como discutimos anteriormente, se por um 
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lado os períodos de crise económica poderão potenciar a permanência no sistema educativo, 
uma vez que o custo de oportunidade é menor, dadas as dificuldades de aceder ao mercado 
de trabalho, por outro lado, nestes momentos, a disponibilidade das famílias para manterem os 
filhos a estudar e prescindirem do seu contributo produtivo é menor. Os testes que realizámos, 
a partir da técnica de análise de sincronização sugerem a existência de co-movimentos entre o 
PIB (indicador de análise do ciclo económico) e o número de novos estudantes no ensino 
superior (ou seja, a procura anual de ensino superior). Além disso, os resultados obtidos 
reflectem um grau de sincronização mais significativo para os institutos politécnicos públicos e 
menor para os politécnicos privados. Estes resultados são significativos, na medida em que os 
institutos politécnicos públicos são, em geral, considerados como os principais responsáveis 
pela ‘democratização’ do sistema de ensino superior, na medida em que estão localizados de 
forma mais periférica, e aqueles que mais beneficiam de uma ‘procura de proximidade’. De 
facto, se persistir o cenário de deterioração do ambiente económico, as consequências de 
diminuição na procura de ensino superior parecem inevitáveis. Ora, como demonstrámos ao 
longo do texto, territórios menos qualificados são, consequentemente, menos desenvolvidos, 
menos coesos e com assimetrias mais evidentes. 
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Anexos 

Tabela 1: Destaques da Estratégia para a Educação Banco Mundial 

 
Fonte: Grupo Banco Mundial; 2011: 28 
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RESUMO 
O presente trabalho visa aprofundar reflexões a respeito de uma nova proposta de educação 
centrada no desenvolvimento de valores e habilidades comprometidas com um projeto de 
formação do ser humano que enfatiza os aspectos da afetividade, compaixão e solidariedade. 
Esta pesquisa partiu da demanda de uma escola particular de educação infantil na cidade de 
Sobral no ano de 2010, região norte do Estado do Ceará; relativa ao registro de suas 
experiências no decorrer de vinte anos de sua existência. Nesta perspectiva, realizou-se um 
conjunto de entrevistas com a equipe de gestão da escola com intenção de detalhamento a 
respeito da metodologia aplicada na instituição que a faz se comprometer com a construção 
efetiva de uma educação inclusiva.  Verificou-se na escola o desenvolvimentos de práticas 
educativas voltadas para a construção de vínculos afetivos e solidários tendo por base os 
valores do respeito e da preservação do ser humano e de suas relações com a cidade e o 
planeta. A partir dessa experiência, identificamos elementos concretos para ampliar nossa 
reflexão sobre os desafios, seus alcances e limites, da aplicação da proposta de uma educação 
centrada no desenvolvimento de valores no contexto da promoção de uma Cultura de Paz e as 
contribuições desse modelo educativo para a construção de cidades sustentáveis. Esta 
proposta educacional deve se deter na construção de relações pautadas no respeito às 
diferenças e no exercício democrático da participação coletiva. 
PALAVRAS CHAVES: Cultura de paz; Escola; Sustentabilidade. 
 
O conceito de paz em sua diversidade 
É válido discutir quais caminhos podemos construir para criarmos a paz. No entanto, hoje em 
dia, temos amplo conhecimento de que a cultura bélica é predominante, podendo ser 
considerada espalhada pelo mundo todo. Esta gira em torno do poder que pode ser traduzido 
por vontade de dominação do outro, da natureza, dos povos e dos mercados. Esse contexto 
traduz valores que se articulam estruturalmente para consolidar a cultura da violência que nos 
desumaniza a todos. A esse movimento há de se opor a cultura de paz. Sua promoção é tarefa 
de todos, hoje ela se torna imperativa (Boff, 2006). 
Este mesmo autor sugere como encaminhamento concreto para se promover a cultura de paz 
o cultivo da memória e do exemplo de figuras que representam o cuidado e a vivência da 
dimensão de generosidade que nos habita, como Madre Tereza de Calcutá, Gandhi, Dom 
Helder Câmara, Irmã Dulce de Salvador, Dalai Lama, Luther King e outros. 
Milani (2003) afirma que construir tal cultura significa promover as transformações necessárias 
e indispensáveis para que a paz se torne o princípio regente de todas as relações humanas e 
sociais. 
Promover a Cultura de Paz significa e pressupõe trabalhar de forma integrada em prol das 
grandes mudanças ansiadas pela maioria da humanidade – justiça social, igualdade entre os 
sexos, eliminação do racismo, tolerância religiosa, respeito às minorias, educação universal, 
equilíbrio ecológico e liberdade política. A Cultura de Paz é um elo que interliga e abrange 
todos esses ideais num único processo de transformação pessoal e social (Milani, 2003, p. 31). 
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Atualmente, podemos perceber o incremento da ação de vários atores sociais na direção ao 
clamor pela paz, o que contribui para o alcance de uma maior visibilidade ao tema da 
promoção de uma cultura de paz. “A paz deixou de ser um ideal abstrato nutrido por um 
punhado de sonhadores e poetas; tornou-se uma necessidade concreta para a maioria da 
população e meta prioritária para os governantes” (Milani, 2000, p. 51).  
Dessa afirmação queremos destacar a perspectiva de construção histórica da temática a ser 
aprofundada. O clamor pela paz pode ser verificado nos mais remotos tempos históricos. No 
entanto, acreditamos que cada época traga os traços que traduzem o que podemos entender 
como marcas das transformações sociais. Ou seja, as percepções sobre o desejo de paz vão 
se transformando a partir também da participação dos vários atores sociais.  
Nos dias atuais, desse movimento de transformação, fruto das ações concretas dos sujeitos, 
resulta paulatinamente a passagem do entendimento da paz como algo abstrato, individual e 
privado para algo também concreto, coletivo e público. Entendemos ser essa mudança, que 
ainda se encontra sendo construída, um marco diferencial indicador de um movimento que 
traduz novas possibilidades a serem aprofundadas por estudos e pesquisas sobre a paz. Isso 
se faz urgente e necessário e pode ser atingido através da problematização das compreensões 
que abordam a paz e da análise da complexidade que o estudo e a vivência da paz 
contemplam.  
Cada vez mais é possível encontrar vários setores da sociedade abordando a temática da paz 
como algo desejado e premente. Dessa forma, é crescente o número de pessoas que se 
encontram pensando e expressando o desejo de paz. A partir dessa constatação e inspirando-
me no referencial que Freire (2005) denominou como educação problematizadora, passamos a 
nos questionar sobre o porquê do visível aumento do interesse e do anseio de obtenção da 
paz. E, além disso, que tipo de paz passa a ser desejada? Para que e para quem promover 
debates e ações para a construção da paz? Principalmente, qual o papel da escola na 
promoção da paz? Tais indagações perpassam todo o conteúdo deste trabalho e tentaremos 
elaborar respostas ao longo do mesmo. 
Talvez uma razão significativa para o aumento do interesse pela paz resida no caso descrito a 
seguir. A humanidade se depara atualmente com muitas situações limites. Uma 
particularmente vem preocupando a todos de uma forma mais contundente. Estamos nos 
referindo ao fenômeno da violência. Nesse cenário, a necessidade de construção da paz surge 
com muita intensidade. É possível afirmar que tal anseio torna-se algo percebido e destacado. 
Superar a violência pode ser considerado como uma situação-limite que está impelindo o ser 
humano ao ato-limite de construir a paz. Fazendo com que a paz seja construída não mais 
individualmente, mas por um processo que implica a participação coletiva. Dessa maneira, 
devemos assinalar que esta só será obtida por meio de ações críticas, comprometidas com a 
promoção de valores humanos e com a justiça social. É com este referencial que se encontra 
comprometido o presente trabalho. 
Em análise dos cenários atuais dos movimentos sociais, Gohn (2003, p.21) considera a luta 
pela paz na categoria dos novos movimentos sociais, a partir da década de 90, pois “algumas 
dessas ações coletivas surgiram como respostas à crise socioeconômica, atuando mais como 
grupos de pressão do que como movimentos sociais estruturados”. 
Nesse momento em que tanto se discutem sobre os impactos da crise mundial e os caminhos 
que serão percorridos para superá-la, vale ressaltar que não se trata apenas de uma crise 
financeira, mas, sobretudo, de uma crise do paradigma civilizatório (Boff, 2006). Debate-se um 
novo consenso; muitos atores sociais afirmam não se tratar de mais um ajuste, aponta-se para 
o esgotamento do atual modo de produção e distribuição da riqueza. Como indicativo para se 
refletir sobre alternativas a esse processo de exploração que se encontra no seu limite, “não se 
pode mais pensar hoje em desenvolvimento sem pensar na perspectiva da paz, e da 
recuperação do sentido maior de ser humano, das relações entre os seres, do respeito pela 
vida em sua mais ampla concepção” (Chacon, 2008, p.142). 
Em concordância com essa dimensão sóciopolítica que não pode ser esquecida ao abordar a 
complexidade que o debate sobre a paz expressa, enfatizo a posição de Paulo Freire (2000), 
ao considerar a luta pela paz como uma exigência imperiosa de nossa época. Além disso, ele 
condiciona a atual luta para a promoção da paz à luta pela instalação da justiça social. “A paz, 
porém, não precede a justiça. Por isso a melhor maneira de falar pela paz é fazer justiça” 
(Freire, 2000, p.131). 



 
 

1506 
 
 

Finalizando nossas reflexões sobre a relação entre justiça e paz, queremos concluir essa 
primeira parte do texto reforçando a advertência formulada por Maurício Maia (2008, p.15), qual 
seja, “a paz é planta que só floresce no chão da justiça”. Importante enfatizar que a 
responsabilidade pelo cultivo da paz é coletiva. Cabe o questionamento: que tipo de paz nós 
estamos hoje cultivando? O autor expressa o seu desejo “Que cada um busque praticar a 
justiça consigo mesmo, para que a paz chegue, permaneça e cresça entre nós” (Maia, 2008, 
p.15). 
Ainda na direção da reflexão sobre a diversidade de entendimentos sobre o conceito paz, 
compreendemos como um ponto primordial a ser desenvolvido neste trabalho, a exploração da 
distinção entre o conceito negativo de paz e o conceito de paz positiva.  
Como assinala Jares (2002), a paz passa a ser um conceito negativo quando definida como 
ausência de conflito bélico ou apenas como estado de não-guerra. Além disto, associa-se 
também a este conceito a ideia de serenidade e passividade. Segundo esse autor, tal 
concepção é pobre, classista e interessada politicamente e até mesmo perversa, em certo 
sentido, pois mantém o status quo vigente. 
Segundo esse autor, essa concepção foi herdada do conceito de pax romana; um conceito 
pobre e insuficiente, que se apresenta no entendimento de que a paz seria fruto unicamente da 
ausência de conflitos bélicos entre estados. A capacidade de atuação em relação à paz é 
reservada ao Estado. Esse conceito revela um caráter restritivo, pois apresenta o Estado como 
único responsável pela paz, da mesma forma não implica os demais segmentos da sociedade 
no processo de construção da paz. 
Há uma outra consequência muito conhecida de tal posicionamento, revelada na expressão 
popular ‘deixe-me em paz’. Esta traz a compreensão de que a paz permanece ligada à ideia de 
viver sem conflito, ou seja, de uma tranquilidade obtida através da não convivência entre as 
pessoas e da ausência de conflito. Essa compreensão traz um desdobramento muito 
preocupante, pode gerar uma falta de conhecimento e inabilidade de conviver com o diferente 
em nome de não criar o conflito. Cabe aqui um questionamento: como aprender a lidar com os 
limites e desenvolver uma postura respeitosa e tolerante com o diferente, sem entrar em 
contato com as diferenças e sem vivenciar os conflitos dessa convivência? Além disto, é válido 
reconhecer que a diferença não está só no outro, mas ela está em mim que também sou 
diferente, e desse cenário se constrói a noção da diversidade. Dessa forma, podemos resumir: 
quanto mais hábeis em lidar com os conflitos e mais conscientes da diversidade 
existente nas relações humanas, mais capazes seremos de construir a paz. 
Por outro lado, o conceito de paz positiva desenvolvido por Jares (2002) não é o contrário de 
guerra, mas sim o de sua antítese, que é a violência, dado que a guerra é apenas um tipo de 
violência e não o único. “Com o surgimento da Pesquisa para a Paz, o conceito de paz adquire 
novo significado, ao associá-la não como antítese de guerra, mas de violência” (Jares, 2007, 
p.31).  
Ele explicita a necessidade de se trabalhar para ampliação da concepção de violência para se 
obter uma concepção ampla de paz. Aproveitamos para especificar um dos objetivos principais, 
para o projeto de educação para a paz, formulado por esse autor, qual seja, “tomar consciência 
das diferentes formas de violência para eliminá-las em maior ou menor medida” (Jares, 2007, 
p.35). 
Baseado na amplitude do conceito de paz, Jares (2002, 2007) relaciona tal conceito não só à 
ideia de justiça social e de desenvolvimento, mas também aos conceitos de direitos humanos e 
democracia. Fica, então, o entendimento de que a construção da paz é, portanto, um processo 
dinâmico que exige a participação de todos de maneira crítica e cidadã em sua construção. 
Veremos, a seguir, os pontos convergentes entre as propostas da educação para a paz e a 
educação ambiental seguindo a premissa estabelecida por Jares (2002), quando afirma que a 
educação para a paz é “como uma encruzilhada de uma educação afetiva, uma educação 
sócio-política e uma educação ambiental” (p.11). 
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Educação para a paz e sustentabilidade 
De acordo com o documento Carta da Terra153, a paz está definida como a plenitude que 
resulta de relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, com outras culturas, com 
outras vidas, com a Terra e com o Todo maior do qual somos parte. Tal definição nos convida 
a pensar que estar em paz é conseguir estar em relação harmoniosa e amorosa com todas as 
instâncias de convivência. Fica clara, então, a coerência deste posicionamento com os estudos 
que fundamentam as mais atuais correntes em educação para a sustentabilidade. 
Não acreditamos em nenhum esforço de educação para a paz sem que antes esteja instaurada 
a justiça social. Poderíamos acrescentar, contribuindo com tal reflexão, a seguinte ênfase: não 
seria possível um projeto de educação para a paz sem estar fundamentado em uma 
consciência ecológica que seja como diretriz para ações comprometidas com o conceito de 
sustentabilidade.  
A partir do que foi exposto, devemos ainda salientar que educar para a Paz requer a vivência 
da educação dialógica. Essa prática significa romper com o silêncio, pronunciando o mundo, 
ocupando o lugar de sujeitos críticos, capazes de promover transformações sociais, a partir do 
conhecimento dos processos dos quais homens e mulheres fazem parte (Freire, 2005).  
Chacon (2004) chama a atenção para a interligação dos problemas enfrentados atualmente 
pelos habitantes do planeta Terra. Ela ainda acrescenta que a discussão sobre tais problemas 
deve eleger como centro as relações do homem com os seus semelhantes e destes com a 
natureza. Desejo ressaltar uma palavra chave: interligação. Tal aspecto, bastante enfatizado 
pelos estudiosos da área ambiental, encontra-se também salientado nos posicionamentos 
balizadores da Educação para a Paz. 
Na ótica da Cultura de Paz, há claramente a construção de uma visão de homem em sua 
integralidade, segundo a qual todos os aspectos do seu ser de relação são compreendidos de 
forma interligada, ou seja, quebra-se com o posicionamento dicotômico responsável por uma 
visão dissociada da realidade.  
Um outro ponto também pertinente aos dois projetos de educação aprofundados neste espaço 
diz respeito ao poder que se atribui à tarefa da educação, nos seus aspectos formal e também 
informal, pois a qualidade do conhecimento e da formação que recebemos impregna nossa 
mente, nossas sensações e emoções, fazendo com que tenhamos comportamentos que, em 
maior ou menor grau, podem ser agressivos em relação à vida e ao ambiente.  
Os recursos naturais foram transformados pela sociedade industrial em bens materiais de 
consumo. Segundo Ribeiro (2006), a compulsão por consumir desenfreadamente bens 
materiais indica que em breve precisaremos de um outro planeta para suprir tamanha 
demanda. O autor afirma que ou rapidamente teremos de mudar para outro planeta ou então 
deveremos imprimir um movimento para que se reduzam voluntariamente as demandas 
supérfluas. 
Ribeiro (2006) acrescenta que se desejarmos investir nesta segunda opção isto implica que 
precisamos promover uma mudança estrutural de comportamento, em que os elementos como 
a simplicidade, o conforto essencial, a frugalidade devem ser revalorizados. 
Este mesmo autor afirma que “nossa qualidade como indivíduos e sociedade afeta a qualidade 
de nossas ações e condiciona os impactos que causam sobre o ambiente” (Ribeiro, 2006 p. 
61). Essa qualidade como indivíduo não se apresentará espontaneamente e tampouco será 
fruto do modelo educativo comprometido com a reprodução da informação, conteudista e 
bancária (Freire, 2005). Acredito que o ser humano conseguirá atingir um melhor 
desenvolvimento a partir de uma proposta de educação em que este passa a ser visto em sua 
totalidade. 
A mudança de comportamento dependerá da promoção de um conjunto de valores que 
possam ser cultivados pelo cidadão para que o orientem a estabelecer uma relação menos 
agressiva e mais cooperativa para consigo mesmo, o outro e a natureza. Um ser humano mais 
amoroso, sensível, cuidadoso e gentil com a Terra, para com sua espécie e com as demais 
espécies vivas.  

                                                      
 
 
153  Documento universal que se destina a salvaguardar a dignidade da Mãe Terra e de 
todos os ecossistemas, aprovado no ano de 2000, nos espaços da Unesco, em Paris. 
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Valores humanos elevados – como o altruísmo; a solidariedade; a tolerância para com a 
diversidade social e cultural; o sentido de justiça; a busca pela paz pessoal, social e com a 
natureza; bem como o desejo de servir ou a busca da verdade – tendem a gerar ações com 
menores impactos negativos (Ribeiro, 2006, p. 63). 
Com certeza, este homem estará mais capacitado para projetar e construir um ambiente 
saudável, vivenciando valores como a tolerância e o respeito com o diferente, concretizando o 
que também é defendido pela proposta da Educação para a Paz, lembrando que “paz é um 
processo e estado resultante da prática de uma cidadania democrática e pluralista, inspirada 
nos direitos humanos, com o objetivo de um desenvolvimento sustentável a longo prazo” 
(Serrano, 2002, p.13). 
O texto prossegue explicitando melhor como a vivência de valores e uma educação pautada no 
diálogo e na escuta ativa pode ser alvo da capacitação de professores para que, assim, esta 
proposta possa vir a ser viabilizada no espaço escolar. 
 
A escola como palco para a construção da paz 
Entendo que não basta ser contra a violência, temos que ser a favor da paz e contribuir para 
que esta seja construída. Compartilho com a idéia de que a paz precisa ser aprendida. Desta 
forma, o conceito de Cultura de Paz passa a ser muito apropriado, pois a ideia de cultura traz 
em si a necessidade do cultivo para que algo se desenvolva. A Paz precisa ser cultivada desde 
cedo, e participar do processo de formação humana desde sua origem. 
Nessa última parte do texto, queremos destacar um caminho que demonstra como podemos 
aprender a Paz, vivenciando-a. Sendo assim, neste espaço, queremos fortalecer um 
movimento crescente assumido por vários segmentos da sociedade comprometidos em 
mostrar os sinais de mudança de uma Cultura de Violência para uma Cultura de Paz.  
Acreditamos que caminhos estão sendo construídos para que a promoção da cultura de paz 
seja fortalecida e para que mais pessoas possam empoderar-se dela (Guimarães, 2006). 
A escola em questão tem 21 anos de existência e ao  longo de sua história vem assumindo 
conscientemente a responsabilidade de promover a paz em suas atividades cotidianas.  No 
caso desta pesquisa, observamos a viabilidade da proposta da cultura de paz num ambiente 
escolar. Algo que por muitos ainda é tido como da ordem do improvável. Com muita dedicação 
e ousadia, os sujeitos com os quais interagi apontam caminhos, alguns já vivenciados e outros 
em desenvolvimento, para a educação em valores e a preservação do planeta. 
A fase inicial da pesquisa se deu através de um estudo exploratório que teve como objetivo 
promover nosso conhecimento do ambiente escolar. O contato foi através da diretora da escola 
e posteriormente participação em reuniões de planejamento e capacitação com os educadores.  
A informações colhidas indicam que no ano de 1989, na cidade de Sobral Ceará, duas amigas, 
uma recém formada no curso de pedagogia da Universidade Vale do Acaraú e outra também 
recém formada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará  trabalhavam em uma 
escola  local. Cheias de ideais resolveram construir um projeto de escola onde pudessem fazer 
educação como acreditavam  que deveria ser. Onde as relações pudessem ser o mais 
democráticas  e saudáveis possíveis. Para tanto,  tem que ser prazerosa, adaptando-se ‘as 
necessidades de cada aluno, promovendo a integração dos aprendizes entre si, com a cultura 
e demais objetos de conhecimento. 
Em entrevista realizada com a diretora da escola, com relação à filosofia da escola, ela 
enfatizou que esta se expressa nas ações desenvolvidas no cotidiano escolar norteadas pela 
visão de homem ativo, construtor de saberes a respeito de si e do outro e das relações com a 
sociedade. A importância de promover a inclusão social foi sempre um premissa embasadora 
das ações educativas. Pensando assim a escola se posiciona aberta a todas as crianças, afinal 
o movimento de não excluir está implícito nos ideais democráticos, aceitos e proclamados, 
universalmente.  
As sócias fundadoras acreditavam que a aprendizagem acontece na interação com o meio, que 
a escola não “prepara” para a vida ela é a própria vida que flui devendo possibilitar do ponto de 
vista político, ético e estético, o desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade critica e 
construtiva dos alunos cidadãos que nela estão em qualquer etapa do fluxo escolar. Podemos 
destacar o posicionamento que privilegia a formação humana dentro de uma visão holística do 
ser, ou seja, rompe-se com a priorização da razão na formação dos educandos. 
A diretora declara ainda que iniciou os trabalhos na escola sem a princípio pensar que tipo de 
alunos teríamos. A  demanda de crianças com deficiência aconteceu de forma natural sem 
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planejarmos, as crianças chegavam  já passados alguns por outras escolas que não os 
receberam  por não estarem preparadas e resolvemos acolhe-las  deixando claro para as 
famílias  que não tínhamos pessoas especializadas  mas que iríamos no mínimo  fazer um 
trabalho de socialização e integração nos grupos. 
Nos  deparamos então com as primeiras dificuldades. O preconceito de alguns pais que 
demonstravam temor  de que a inserção de seus filhos em classes junto com alunos com 
deficiências não alcançasse a intensidade da aprendizagem desejada, alegando que o nível do 
ensino se prejudica, porque os professores precisam atender aos ritmos e limitações na 
aprendizagem dos alunos com deficiências, em detrimento de seus filhos “normais”. 
Outra dificuldade foi com relação aos professores, que alegavam não ter tido nenhuma 
formação especifica nos cursos. Apesar destas dificuldades resolvemos enfrentar o desafio 
acreditando na riqueza que representa o trabalho na diversidade e que segundo Freire (2001): 
Educador e educando são sujeitos da educação aprendem e ensinam. E que não existe 
ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais que diria se dissesse que o ato de 
ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e 
aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque 
reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, porque observando a maneira como 
a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para aprender o ensinado se, sem o que não 
aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívoco. (Freire, 2001, p.57) 
Algo que ainda gostaria de ressaltar do observado na escola refere-se ao encaminhamento dos 
trabalhos em sala de aula. Os alunos são incentivados ao trabalho em grupo. Essa experiência 
coloca o educando em contato direto com a diversidade presente em cada integrante da sala 
de aula. A vivência torna-se mais rica, pois a dinâmica de sala favorece o desenvolvimento dos 
vínculos sociais e que todos conheçam a todos. Esse aspecto é de extrema proximidade com a 
prática da educação para a paz. O educando desde o início de sua escolarização aprendendo 
a conviver com a diversidade e a trabalhar em equipe, vivenciando os valores da cooperação e 
respeito aos diferentes.  
Acompanhando a prática docente que atribuí tal relevância ao trabalho em grupo, lembro-me 
da contribuição de Jares (2006), quando este coloca que a escola, sobretudo, deve ser 
entendida como um espaço de convivência entre as pessoas em desenvolvimento, pessoas 
que devem ser estimuladas a construir sentidos sobre os conhecimentos já sistematizados e 
sobre a relação destes com a vida, nas instâncias do individual e do coletivo. “La mission de 
construir sociedades convivenciales compete al conjunto de la sociedad, por lo que en modo 
alguno ni se puede delegar exclusivamente esta responsabilidad en el sistema educativo, 
aunque la tenga y sea muy grande”. (Jares, 2006, p.11). Percebemos claramente que a escola 
pesquisada assume conscientemente a responsabilidade de colaborar na construção de 
sociedades com pessoas cada vez mais hábeis em conviver e sensibilizadas sobre o sentido 
disto. 
Da experiência do trabalho em grupo, posso ressaltar a grandeza desta aprendizagem 
principalmente por representar uma oposição concreta ao modelo tradicional de educação 
pautado em relações que estimulam a competitividade. Ao aprender a trabalhar em grupo, o 
educando vivencia uma situação de aprendizagem colaborativa baseada em relações de 
cooperação e solidariedade. A vivência desses valores desde o início do processo de 
escolarização faz com que os sujeitos possam se tornar cada vez mais capazes para o 
exercício democrático e se tornem mais comprometidos com a promoção do bem comum.  
Na perspectiva ainda do aprender a conviver com as diferenças não poderia deixar de 
assinalar a prática da educação inclusiva. A escola pesquisada é uma das pioneiras no cenário 
educacional local na perspectiva de promoção da integração de alunos especiais ao sistema 
regular de ensino. Pudemos perceber a boa convivência entre todos os alunos e o quanto eles 
se sentem pertencentes àquele local. Sei o quanto ainda devemos avançar na promoção da 
inclusão social e acredito que a escola oferece uma ampla contribuição para o 
desenvolvimento de ações afirmativas nessa direção. O caminho não está todo ele construído, 
mas acredito ser a experiência da escola pesquisada de extrema relevância para a reflexão 
sobre os novos rumos para a educação. 
Os caminhos não serão pré-concebidos, terão que ser trilhados por cada aventureiro, em seu 
caminhar individual ou coletivo. Não haverá mapas, bússolas, nem manuais que possam nos 
ensinar a chegar a um mundo melhor. As experiências inovadoras nesse sentido, devem ser 
divulgadas para servirem, não de referenciais estagnados para serem seguidos cegamente, 
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mas, sobretudo, de fonte inspiradora para o próprio caminhar de outros educadores ou 
instituições de ensino. 
 
 
Conclusões 
Compartilho da crença de Brenes (2006) sobre a necessidade e possibilidade que tem o povo 
de gerar transformações culturais e com isso criar estratégias de reforma educativa 
comprometidas com a edificação de sociedades justas e solidárias. Além disto, é necessário 
que todos nós estejamos implicados, assumindo o papel ativo na garantia e promoção do 
desenvolvimento sustentável; dos direitos e liberdades humanas; a igualdade, justiça, paz e 
não- violência.  
Neste texto construímos um diálogo com alguns autores que vêm se destacando por 
importantes contribuições na tarefa de viabilizar o que podemos chamar de utopia, de acordo 
com Freire (2005). Adotamos a premissa de denunciar a realidade em que nos encontramos 
por vezes tão submersos que passamos a acreditar que nada pode ser transformado. 
Rompendo com esta tendência, tentamos anunciar novos caminhos, propondo alternativas 
para o que está posto como imutável.  
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RESUMO  
Espaço emblemático, a Região Demarcada do Douro (RDD) é não só o espaço privilegiado 
onde se produzem vinhos excelentes, designadamente o Vinho do Porto, mas também um 
conjunto paisagístico que reflecte um valioso historial. Ao longo dos seus 250000 hectares de 
extensão, multiplicam-se os socalcos repletos de vinhedos, realçando-se um quadro 
paisagístico classificado em 2001 como Património Mundial da Humanidade. Com efeito, a 
RDD sobressai pelas suas potencialidades que se fundamentam não só num cenário cativante, 
mas também num património arquitectónico, sócio-cultural, gastronómico e enológico que, no 
entanto, urge dinamizar. Para tal objectivo multiplicam-se, contudo, os obstáculos, sendo de 
destacar não só os de âmbito demográfico, mas também os de cariz vitícola, particularmente 
os fundiários. Com efeito, são as pequenas explorações de estrutura familiar que dominam na 
paisagem, sobretudo no “Baixo Corgo”, a subregião mais ocidental, onde se insere Cambres, 
uma freguesia do concelho de Lamego que exemplifica nitidamente este enquadramento. 
Neste contexto e numa conjuntura em que cada vez mais se realça a vertente turística nas 
dinâmicas a implementar, como apostar num desenvolvimento rural que não subestime nem 
desvirtualize as potencialidades locais e regionais? Sendo a RDD considerada “pólo turístico 
prioritário” de acordo com o PENT, como assegurar a sua competitividade e, conjuntamente, 
incrementar a sustentabilidade destas paisagens e dos seus valores patrimoniais?  
Palavras chave: desenvolvimento rural, património paisagístico, turismo, sustentabilidade  
 
 
1-INTRODUÇÃO  
Apesar de Portugal abranger apenas cerca de 92 000 Km

2
, ostenta uma inegável diversidade 

paisagística, económica e social, que muito valoriza o país. Na realidade, exemplificando com 
um indicador genérico, a densidade demográfica, facilmente se constata que a uma região 
Norte fortemente povoada, onde as densidades populacionais ultrapassam com facilidade os 
250 hab/Km

2
, contrapõe-se uma região alentejana com valores densitários inferiores a 30 

hab/Km
2
. Não obstante, e independentemente dos indicadores em análise (paisagísticos, 

económicos, sociais, culturais, ou outros), há, sobretudo, que realçar a forte litoralização das 
actividades económicas e da população, mas num quadro complexo e diversificado, decorrente 
das múltiplas potencialidades e debilidades endógenas. Neste artigo, privilegia-se a Região 
Demarcada do Douro (RDD). Espaço paradigmático, de renome mundial, situado no vale do 
Rio Douro, aqui se produzem vinhos de elevada qualidade, com destaque inegável do Vinho do 
Porto. Trata-se de uma região periférica onde, apesar das suas potencialidades, a começar 
pelas paisagísticas, culturais e enológicas, sobressaem também alguns dos indicadores mais 
problemáticos de âmbito social e económico. Refira-se, a título de exemplo, o progressivo 
declínio demográfico, associado a um nítido envelhecimento populacional, para além da 
degradação do quadro económico e institucional da região. Interessa, porém, neste artigo, 
aprofundar o sector produtivo da Região Demarcada do Douro. Ocupando cerca de 250 000 
hectares, dos quais apenas 45 000 ocupados pela vinha contínua (IVDP, 2010), a RDD tem 
início em Mesão Frio, seu extremo oeste, prolongando-se até à fronteira com Espanha. 
Espraia-se pelos vales do rio Douro e principais afluentes, muito encaixados, onde se sucedem 
os socalcos repletos de videiras, de castas específicas regionais. Espaço com um historial que 
já ultrapassa os 250 anos, não é, contudo, homogéneo. Na realidade, embora seja a vinha e o 
vinho que possibilitam a sua individualidade e que sustentam este património, a diversidade 
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paisagística impõe-se, mas num contexto que aumenta as suas  potencialidades, surgindo três 
subregiões: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior (Fig. 1). Assim, no Baixo Corgo, a 
subregião mais ocidental, onde o clima de cariz mediterrâneo, comum a todo o espaço 
regional, apresenta, porém, maior grau de humidade e temperaturas médias anuais menos 
elevadas, produzem-se os vinhos menos encorpados, os mais valorizados nos anos mais 
secos (Foto 1). Subregião com maior historial e transformação antrópica, aqui se situam os 
principais núcleos urbanos durienses e a dominância dos vinhedos tradicionais, de estrutura 
familiar.  

 
Fonte: Plano Interm. De Orden. Territ. Do Alto Douro Vinhateiro, UTAD  

Figura 1: A Região Demarcada do Douro e a freguesia de Cambres. 
 

 
Foto 1-A importância da vinha tradicional no Baixo Corgo, com o domínio da pequena 

propriedade familiar mas onde a biodiversidade está assegurada. 
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Prosseguindo para leste, segue-se o Cima Corgo (Foto 2), subregião onde se inscrevem as 
principais quintas que fazem parte do património fundiário das firmas exportadoras. Aqui se 
localizam as quintas mais extensas e afamadas, apoiadas num quadro laboral com elevada 
formação técnica, que desenvolvem vinhedos recentes e mecanizados, conducentes à 
produção dos mais destacados vinhos do Porto.  

 
Foto 2-O Cima Corgo com as suas grandes quintas empresariais, onde se apostou na 

renovação da vinha e na mecanização, dada a existência de forte capital humano, financeiro e 
técnico. 

 
Continuando para leste, rumo à fronteira com Espanha, surge a subregião mais oriental, o 
Douro Superior (Foto 3), onde o historial vitícola é mais recente e onde, dados os acentuados 
problemas hídricos, é a oliveira e a amendoeira que dominam na paisagem. No entanto, é 
nesta subregião que a expansão da vinha mecanizada mais se dilatou desde a década de 
setenta do século passado.  
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Foto 3 -O Douro Superior, em Barca de Alva, onde a oliveira e a amendoeira dominam. 
 
Resta acrescentar que, em qualquer das subregiões, o grau de humidade aumenta quando se 
ascende em altitude, enquanto a temperatura diminui, o que justifica as diferentes tipologias de 
vinhos existentes, quer entre os Vinhos do Porto, quer entre os não licorosos, 
independentemente de serem DOC, VQPRD, ou outros vinhos regionais (Pina, 2007). Apesar 
deste potencial paisagístico, implantado em solo do complexo xisto-grauváquico ante-
ordovícico, na região acumulam-se problemas diversos que incluem o deficiente escoamento 
dos vinhos, o declínio demográfico e o envelhecimento dos residentes. Acrescem as precárias 
acessibilidades internas, nomeadamente as vicinais, a incipiente manutenção do património 
arquitectónico, ou o progressivo esmorecer dos festejos tradicionais e do artesanato. Assim se 
coloca em causa a preservação e a revitalização do património duriense. Quando se privilegia 
a escala local, o quadro antecedente ainda se enegrece, como é o caso de Cambres, freguesia 
inscrita no concelho de Lamego (Baixo Corgo). Há, porém, que realçar esta escala e as 
dinâmicas e fragilidades que encerra, visto que, sem a colaboração interventiva da população 
autóctone, a efectiva preservadora dos bens patrimoniais, embora interligada com os restantes 
agentes do ordenamento territorial, será impossível obter-se um desenvolvimento regional 
sustentável. Para se atingir tal objectivo existem diversos mecanismos de apoio financeiro 
decorrentes das instituições europeias e transcritos para os planos estratégicos nacionais. 
Assim acontece com o “Programa de Desenvolvimento Rural 2007-2013” (PRODER), através 
do qual se privilegia não só o aumento da rentabilidade do sector agrícola e florestal, sobretudo 
em sectores estratégicos, como é a vinha e o vinho, mas também a diversidade e a qualidade 
dos produtos, num quadro multifuncional que tem por objectivo dinamizar os espaços rurais e 
assegurar a sua sustentabilidade (MADRP, 2007a). Neste contexto, o turismo é uma aposta 
emergente no espaço duriense, sobretudo após a classificação destas paisagens pela 
UNESCO, em Dezembro de 2001, como Património da Humanidade, podendo os candidatos 
concorrer ainda ao “Programa ON.2” e ao “Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do 
Douro” (CCDR-N, 2006), para além do PROVERE (Programa de Valorização Económica de 
Recursos Endógenos). Por outro lado, o Vale do Douro é um dos destinos turísticos envolvidos 
na criação de uma rede mundial de turismo que perspectiva a “excelência”, rede esta 
reconhecida pela Organização Mundial de Turismo. Na sequência de um aprofundado 
diagnóstico, abrangente das múltiplas componentes do território (ambientais, económicas, 
sociais e culturais), quadro necessário para a avaliação feita pelo Centro Mundial de 
Excelência dos Destinos, a região duriense, num total de 14 parâmetros, obteve sete 
“excelentes” (segurança, saúde e bem-estar, alimentação e bebidas, acessibilidades 
extraregionais, ambiente e paisagem, vinhas, cultura e património), dois de nível “elevado” 
(arqueologia e acolhimento), enquanto no alojamento e nos serviços o grau atingido foi “médio” 
(Bédard, 2008). Há, pois, que analisar estes parâmetros mais deficitários. Para tal desiderato, 
neste estudo basear-nos-emos na informação obtida quer através de inquéritos e entrevistas 
que incidiram nas diversas unidades turísticas situadas na freguesia, independentemente de 
elas corresponderem a ofertas disponibilizadas pelas quintas locais, ou a pequenas unidades 
hoteleiras perfeitamente inseridas na paisagem, quer num amplo trabalho de campo decorrente 
de uma prévia pesquisa documental. Num e noutro caso privilegia-se a análise do sector 
turístico local, nas suas diversas componentes, perspectivando-se a dinamização da economia 
na sua globalidade, num quadro sustentável e responsável. Subentende-se também a 
manutenção das especificidades territoriais, independentemente de serem paisagísticas, 
ambientais, económicas, sociais ou culturais. Assim se aposta na qualidade distintiva, mas num 
contexto apelativo, abarcando nestas dinâmicas as entidades públicas e privadas, para além 
da população autóctone, os efectivos depositários e conservadores do património local.  
 
 
2-A RDD E CAMBRES, UMA FREGUESIA VITÍCOLA DO BAIXO CORGO  
A Região Demarcada do Douro corresponde, efectivamente, a um espaço paradigmático, 
repleto de paisagens diferenciadas e inesquecíveis, onde o socalco impera. Sendo este a única 
técnica conhecida para vencer o forte declive das vertentes que envolvem o rio Douro, aqui 
incidiu a primeira delimitação e regulamentação do espaço autorizado a produzir este néctar, 
ainda em 1756, proporcionando uma forte intervenção numa paisagem agreste, em que se 
substituiu a floresta que emoldurava as águas do Rio Douro por uma paisagem em socalcos 
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onde a vinha é soberana. Neste cenário, outro aspecto a destacar relaciona-se com a 
diversidade paisagística interna, decorrente do diferente grau de incidência e das 
características morfológicas dos vinhedos, distintas de acordo com o período em análise. 
Efectivamente, se o recurso ao socalco constituiu a única técnica utilizada para a armação dos 
vinhedos no espaço duriense durante séculos, a partir do final dos anos setenta do século XX 
as novas tecnologias e os imperativos económicos, designadamente a necessidade de se 
mecanizar a vinha, proporcionaram o surgimento de novos tipos morfológicos de vinhedos na 
paisagem. Desta forma, os tradicionais socalcos, com muros em pedra solta, foram sendo 
substituídos pela “vinha ao alto” ou pela “vinha em patamares”, diversificando-se o cenário, já 
que enquanto no Baixo Corgo persiste uma percentagem significativa da vinha tradicional, no 
Cima Corgo e no Douro Superior as novas morfologias dominam na paisagem. Mas muitos 
outros motivos de interesse se observam ao longo das margens do rio Douro. Na verdade, 
embora a vinha seja sempre o sustentáculo económico da região, outras potencialidades 
despontam, aproveitando de uma forma holística as diferentes componentes espaciais (Pina, 
2010a). É o caso do vasto e diversificado património cultural e construído. Com efeito, quando 
se acede à Região Demarcada do Douro, dispersas pelas vertentes, multiplicam-se as casas 
senhoriais dos séculos XVII a XIX, inseridas nas quintas e envoltas por vinhedos, enquanto em 
alguns lugares sobressai um notável quadro arquitectónico, decorrente de uma maior 
concentração de edifícios dos referidos séculos. Sucedem-se também os núcleos urbanos, 
detentores de um valioso património arquitectónico, a que ainda se reúnem as áreas 
classificadas e as protegidas. Assim pontuam núcleos como Vila Real, sede distrital que se 
desenvolveu no cruzamento das principais acessibilidades regionais e onde só na década de 
setenta do século passado se registaram acentuadas dinâmicas desenvolvimentistas, 
decorrentes da implantação do Instituto Politécnico, actual Universidade de Trás os Montes e 
Alto Douro. Aqui se multiplicam os exemplares religiosos (igrejas, capelas) de diversas épocas, 
para além do Palácio de Mateus, expoente máximo da arquitectura barroca no norte de 
Portugal, construído sob a égide de Nicolau Nazoni. Aproximando-nos do rio Douro, mas 
permanecendo na sua margem direita, ainda no Baixo Corgo, surge a cidade do Peso da 
Régua, designada a “capital do Vinho do Porto”. Já no Douro Superior, encontramos Torre de 
Moncorvo e o Vale da Vilariça, ou, mesmo, Freixo de Espada à Cinta, vila manuelina 
implantada no espaço raiano. Na margem esquerda do rio Douro, por seu lado, deparamos 
com Lamego, cidade episcopal, detentora de um longo historial e de um património notável, 
abrangente de diferentes períodos. Caminhando para Leste, sobressaem Tabuaço e S. João 
da Pesqueira, com os seus solares e a sua riqueza cultural. Por último, não podemos ignorar o 
Parque Arqueológico do Vale do Côa, também classificado pela UNESCO, e o Parque Natural 
do Douro Internacional, com as suas arribas e promontórios, onde se tenta preservar uma 
fauna e uma flora específicas. É uma valiosa diversidade paisagística e arquitectónica que 
sobressai, de facto, na RDD, multiplicando-se os atractivos, mas, infelizmente, também as 
debilidades. Neste contexto, que estratégias adoptar, dinamizando, mas preservando e 
rentabilizando um território onde a sustentabilidade também esteja presente? Para responder a 
esta questão há que privilegiar a escala local. Analisemos um caso exemplificativo, a freguesia 
de Cambres. Freguesia do concelho de Lamego, com cerca de 11,16 Km

2 
de área, instalada na 

margem esquerda do rio Douro, ostenta um quadro paisagístico privilegiado. Implanta-se em 
vertentes xistosas, onde se sucedem os socalcos tradicionais, muito exigentes em mão-de-
obra, mas também os socalcos que recentemente sofreram uma reestruturação conducente à 
sua mecanização, uma das formas de ultrapassar a carência de assalariados. Neste cenário 
idílico há, contudo, diferenciações visíveis, quer na tipologia dos lugares habitados, quer na 
estrutura dos vinhedos, ou ainda na preponderância da vinha, mas sempre integradas num 
quadro onde está patente um soberbo património ambiental, arquitectónico e cultural que 
espelha a ascendência que a vitivinicultura ostenta. Assim se multiplicam as casas solarengas 
dos séculos XVII a XIX, dispersas pelas quintas, ou mais concentradas em alguns dos lugares 
habitados, para além de outro património vernacular e religioso. São, porém, as pequenas 
explorações que dominam no Baixo Corgo, e, obviamente, em Cambres, sucedendo-se os 
vinhedos, mas numa paisagem onde persiste a biodiversidade, dada a manutenção da oliveira 
e das árvores de fruto a delimitarem os blocos vitícolas (Foto 4). Por outro lado, se a conjuntura 
paisagístico-cultural de Cambres é extremamente atractiva, possui também uma óptima 
localização, visto situar-se entre dois núcleos urbanos polifuncionais da maior relevância 
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regional, Lamego e Peso da Régua. Acresce que a freguesia é ainda favorecida por boas 
acessibilidades extrarregionais, sobretudo após a abertura da A24, encontrando-se também a 
menos de cinco minutos da estação ferroviária da Régua, bem como do cais da Régua, onde 
se recepciona milhares de turistas que demandam o património duriense. Este quadro 
apelativo ainda dilatou as suas virtualidades após a classificação parcial da paisagem duriense 
pela UNESCO como “Património Mundial da Humanidade”, em Dezembro de 2001. Este 
destaque induziu, inclusivamente, à aposta estratégica na RDD, considerada como pólo 
turístico prioritário de acordo com o “Plano Estratégico do Turismo”, perspectivando-se 
transformar o “Douro num pólo turístico de projecção internacional, fazendo do sector do 
turismo uma alavanca para o desenvolvimento económico-social da região” (MEI, 2008: 84). 
Cambres inscreve-se na área classificada. Apesar das potencialidades de Cambres, são 
notórias as debilidades, designadamente as que incidem no sector vitivinícola, aquele que 
sustenta a economia local, mas num alinhamento indissociável do declínio demográfico e do 
envelhecimento da população autóctone (Pina, 2009b).  
Acresce a fragilidade dos acessos internos, muito estreitos, sinuosos e nem sempre bem 
conservados, sobretudo os caminhos vicinais. Estas vias são, contudo, um repositório de 
histórias, pois incluem troços dos caminhos de Santiago, para além de vias romanas muito 
declivosas, mas com um enquadramento paisagístico excelente, ou ainda uma das estradas 
pombalinas. E como ignorar a via de caminho de ferro entre Régua e Lamego, projectada no 
século XIX e que nunca chegou a funcionar, na sequência de novas apostas estratégicas 
entretanto adoptadas (Pina, 2004)? No entanto, persistem alguns troços que interligam o vale 
encaixado do Varosa e a secção aplanada da freguesia onde se concentram as quintas mais 
extensas, de tipologia empresarial, e o extremo S e SE da freguesia, o mais declivoso, onde, 
ocasionalmente, a vinha é mesmo suplantada pelo pomar, pelo olival contínuo, ou por 
resquícios de espaços florestados nas vertentes úmbrias, vestígios da ocupação territorial 
anterior à expansão vitícola dos séculos XVII a  
XIX. É uma viagem no tempo e no espaço que se proporciona, ficando patente a diversidade 
cultural, morfológica e paisagística da freguesia e do Baixo Corgo.  
 

 
Foto 4-Cambres, uma freguesia vitícola onde a biodiversidade está assegurada (vinha, olival, 

árvores de fruto). 
 
Uma outra carência detecta-se a nível do alojamento. Na realidade, tradicionalmente, a 
subsistência das freguesias durienses de índole rural, designadamente Cambres, apoiava-se 
na vitivinicultura, associada apenas a um sector comercial básico do ramo alimentar e à função 
residencial. Após as décadas de cinquenta e sessenta do século passado, quando se 
intensificaram os fluxos demográficos rumo ao espaço europeu e às áreas metropolitanas de 
Lisboa e do Porto, se, por um lado, diminuiu a pressão demográfica que incidia nestes 
espaços, o que poderia facilitar uma melhoria técnica do quadro residencial, por outro lado, 
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apenas depois dos anos oitenta este cenário se foi alterando. Com efeito, só a necessidade de 
alojar os turistas nacionais e estrangeiros e na sequência da melhoria do nível de vida, para 
além da urgência em dilatar os rendimentos dos autóctones, induziu à multifuncionalidade das 
explorações agrícolas, sucedendo-se então as adesões ao Turismo em Espaço Rural (TER). 
Complementarmente, introduziram-se inovações, apostas mais exigentes de âmbito turístico, 
ultrapassando-se, desta forma, a falta de alojamento de qualidade. Assim se potenciam 
algumas das especificidades distintivas da freguesia, e da região, nomeadamente as 
paisagísticas e as enológicas, conducentes à sua efectiva internacionalização (Bédard, 2008). 
Por seu turno, na sequência dos fluxos demográficos já referenciados, instalou-se um nítido 
declínio populacional, particularmente desde a década de sessenta do século XX. A título de 
exemplo, registe-se que, enquanto em 2001, em Cambres, apenas se contabilizaram 2651 
habitantes (Censos 2001, INE), em 1940, ano em que se atingiu o seu máximo populacional, 
tinham sido recenseados 4675 indivíduos. Entretanto, no início do terceiro milénio a população 
agrícola encontrava-se envelhecida (24% dos autóctones já tinham ultrapassado os 65 anos de 
idade), enquanto os jovens exerciam prioritariamente actividades terciárias nos núcleos 
urbanos envolventes, se bem que residindo na freguesia e auxiliando em regime pós-laboral os 
seus familiares na execução dos trabalhos agrícolas (Pina, 2007). Se o declínio demográfico e 
o envelhecimento populacional são factos indesmentíveis é, contudo, a vitivinicultura que 
sustenta o tecido económico local e regional. E, neste âmbito, as problemáticas também se 
sucedem, embora sobressaindo as fundiárias, já que Cambres se situa na subregião onde 
dominam as pequenas explorações de estrutura familiar. Recorde-se que, embora a dimensão 
média das explorações agrícolas fosse, em 1999, de 3 hectares, 46% nem 1 hectare atingiam 
(Pina, 2005). Acresce que esta área se encontra dividida entre 2 a 3 blocos, dispersos e com 
acessos centenários muito estreitos, o que dificulta até a passagem de um pequeno tractor. 
Contrastando com estas minúsculas explorações familiares, surgem alguns prédios melhor 
infraestruturados, de maior dimensão. Correspondem às “quintas”, propriedades que incluem 
uma residência da família, para além de uma área de vinhedos que se espraia entre 15 e 40 
hectares. Mas na freguesia estas quintas são em número limitado e concentram-se no seu 
extremo norte, a marginar o rio Douro. Assim se confirma a existência de uma forte dicotomia 
económica e social, já que, enquanto as unidades bem dimensionadas renovam os seus 
vinhedos e dilatam o grau de mecanização, as de estrutura familiar continuam num 
alinhamento técnico tradicional (Pina, 2005). Sabendo que Cambres corresponde a um 
exemplo regional, facilmente se compreende a debilidade da conjuntura duriense, razão pela 
qual havia que implementar dinâmicas de desenvolvimento que incluíssem uma forte aposta na 
modernização / reestruturação dos vinhedos, para além da formação do quadro humano, tendo 
em vista um desenvolvimento não delapidador do quadro local. Posteriormente apostou-se no 
TER e, desde o início do terceiro milénio, despontaram também unidades turísticas de elevada 
qualidade, que, apoiadas na promoção e num marketing territorial bem alicerçado (Osório et al, 
2008), recepcionam visitantes de elevado nível económico. Neste contexto, qual o impacte 
destes investimentos? Que outras dinâmicas se devem associar, tendo em vista um 
desenvolvimento sustentável?  
 
 
3-O IMPACTE DO TURISMO NA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO  
3.1-O Turismo em Espaço Rural (TER): alguns apontamentos  
Entre as estratégias adoptadas tendentes a assegurar uma maior rentabilidade deste espaço, 
há que realçar efectivamente o TER, se bem que, após 2001, adicionando-lhe o turismo de 
“charme” e o de luxo. Com efeito, dadas as potencialidades da região duriense, quadro que foi 
reconhecido pela Organização Mundial do Turismo e pela “Agenda Regional do Turismo”, 
perspectiva-se transformar o desenvolvimento turístico num factor de dinamização da 
economia regional (Fazenda et al, 2008). Assim se sucedem as adesões ao turismo, 
particularmente ao TER. Actividade que despontou na região duriense no início dos anos 
oitenta, o TER registou um acentuado incremento na década seguinte, mas, sobretudo, após a 
classificação deste espaço pela UNESCO como “Paisagem evolutiva viva, Património da 
Humanidade”. Ostenta uma progressiva dispersão territorial, se bem que sempre com a 
ascendência do Baixo Corgo, como era visível em 2010 (Fig.2). E Cambres é, 
indiscutivelmente, um exemplo a salientar, já que, em 2010, existiam nesta freguesia 9 quintas 
associadas ao enoturismo/agroturismo e três ao turismo de habitação (Pina, 2010a). No 
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seguimento das suas estratégias empresariais, estas quintas que, por tradição, até ao início 
dos anos oitenta apenas desenvolviam trabalhos adstritos aos vinhedos e à produção dos 
vinhos, com a divulgação dos apoios comunitários, associados à necessidade de dilatar os 
rendimentos e de ultrapassar a progressiva carência de assalariados, começaram por 
reestruturar os vinhedos e só no final do século XX, ou no início do terceiro milénio, 
incrementaram a vertente turística. Assim sucedeu com a “Quinta dos Varais”, ou com a 
“Quinta da Azenha”, implantada numa propriedade de 13 hectares, detentora de uma casa 
solarenga, cujas origens remontam ao século XVII, ou ainda com a “Quinta do Mourão”, já 
referenciada no século XVIII (Azevedo, s/d: 306) e com a “Quinta de Tourais”, que aposta no 
enoturismo, mas também nas compotas, na gastronomia e na produção de vinho com 
rotulagem personalizada.  
Entre os investimentos no TER há, porém, que destacar a “Quinta da Pacheca”, uma das 
primeiras explorações durienses a engarrafar vinho com a designação do nome da quinta, 
produzido nos seus 37 ha de vinhedos mecanizados. A aposta no turismo tem já uma década, 
mas é de tal forma valorizada, que, para além da quinta se integrar na “Rota do Vinho do 
Porto”, os seus proprietários colaboram com empresas turísticas de implantação nacional e 
criaram o “Hotel Rural Quinta da Pacheca”, que iniciou funções em 2009.  
Outro caso de sucesso é o da “Quinta da Casa Amarela”. Apesar de ter sido instituída em 
1885, só a partir de 1994, passou a conjugar a produção de vinhos com a designação da quinta 
com o engarrafamento e a comercialização do vinho generoso e outros DOC Douro. É 
associada da “Rota do Vinho do Porto”, proporcionando aos visitantes uma multiplicidade de 
eventos de âmbito cultural, económico e lúdico, dos quais sobressaem almoços/jantares 
temáticos, provas de vinhos comentadas, ou a confecção de “Cabazes de sabores do Douro”.  

 
Figura 2 -O impacte do Turismo em Espaço Rural na Região Demarcada do Douro em 2010. 

 
Na generalidade, estas unidades TER inserem-se em propriedades de média dimensão e 
prosseguem as suas actividades sob coordenação familiar, oferecendo aos hóspedes a 
possibilidade de conhecerem a quinta, a vitivinicultura, a região e o património sedeado nos 
principais núcleos urbanos, para além das áreas protegidas envolventes (Parque Biológico das 
Meadas, Parque Natural do Alvão e Parque Natural do Marão). Através de protocolos firmados 
com empresas regionais, proporciona-se ainda a participação em cruzeiros no Rio Douro, 
viagens no comboio histórico e até a prática de desportos náuticos. Apesar do seu impacte em 
termos económicos, a capacidade de alojamento destas unidades é reduzida, para além de a 
ocupação ser sazonal. Na verdade, embora esta actividade não possa ser negligenciada, ela 
concentra-se entre Maio e Outubro, e, com maior incidência ainda, entre Agosto e Setembro, o 
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que não é suficiente para a criação e manutenção de dinâmicas endógenas sustentáveis. Por 
outro lado, embora o seu impacte em termos de assalariados tenha de ser realçado, aqui 
radica outra das fragilidades destas iniciativas empresariais, já que o seu grau de 
empregabilidade é limitado, sendo preferencialmente sazonal, ou mesmo ocasional (quando 
recebem grupos extensos). Os assalariados permanentes, quando existem, limitam-se a 1 ou 
2, sendo, na generalidade, do sexo feminino, possuindo 30 a 50 anos de idade e a 
escolaridade e formação básicas. Em síntese, embora as unidades TER implantadas em 
Cambres dinamizem a exploração agrícola em que se inserem e facilitem a divulgação da 
paisagem, do historial, da gastronomia e das tradições locais e regionais, o seu impacte é 
limitado e complementar da vitivinicultura.  
 
3.2-O impacte do turismo de luxo, de “charme”  
Adicionadas às anteriores iniciativas e após a classificação patrimonial pela UNESCO das 
paisagens durienses, despontaram outros projectos de carácter privado, muito ambiciosos e 
que implicaram grandes investimentos. Referimo-nos a iniciativas na área do turismo de 
elevada qualidade, como é o “Douro River Hotel”, a que se associa outra unidade inscrita no 
turismo de luxo, o “Aquapura Douro Valley”. Inicie-se esta abordagem pelo “Douro River Hotel”. 
Unidade hoteleira de quatro estrelas, corresponde a um avultado investimento de um cidadão 
duriense há décadas radicado entre a área metropolitana de Lisboa e o Algarve, mas que 
pretende regressar às origens. Num percurso de reaproximação faseada à RDD, foi adquirindo 
habitações degradadas, fronteiriças à cidade do Peso da Régua. Perante este cenário, o actual 
proprietário, que quando adquiriu a primeira habitação, em 1999, tinha como objectivo a 
construção de uma residência secundária, com a percepção das oportunidades que a 
classificação da UNESCO facultava, adquiriu mais quatro edifícios, construindo o hotel que 
ficou concluído em 2009 (Foto 5). Com 38 quartos, design inovador e serviços de elevada 
qualidade, onde se destaca um Spa, o “Douro River Hotel” é, desde então, membro de “Style 
Hotels – Trendy and Elegant Hotels”, o que lhe facilita a sua internacionalização.  
 

 
Foto 5-Hotel Douro River, unidade hoteleira de 4 estrelas com Spa, concluído em 2009. 

 
Por seu lado, o “Aquapura Douro Valley”, hotel de cinco estrelas localizado a cerca de dois 
quilómetros de distância do primeiro, conjugou, para a sua implantação, um enquadramento 
paisagístico privilegiado, já que se encontra perfeitamente integrado entre vinhedos e o Rio 
Douro (Foto 6) com um invólucro histórico, pois instalou-se num solar do século XIX. Iniciou as 
suas actividades em 2007.  
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Foto 6 -Aquapura Douro Valley, hotel de cinco estrelas, com SPA, instalado num Solar do 

século XIX, Iniciou funções em 2007. 
 
Correspondendo ao mais importante investimento turístico concretizado no vale do Douro, 
resultou de um novo conceito de hotelaria de luxo, que privilegia unidades de pequena 
dimensão (até 50 quartos), inseridas num enquadramento paisagístico apelativo, como é o da 
RDD, para além da proximidade de núcleos urbanos detentores de um soberbo património. 
Como todo o empreendimento, o “Aquapura Douro Valley” tem como foco centralizador a água 
e as suas potencialidades: o elemento catalizador do hotel é um grande Spa de 2200 m

2
, 

voltado ao rio Douro e às vinhas, onde se oferece uma diversidade de tratamentos inspirados 
na época do ano e nas especificidades regionais. Assim se aposta na conjunção da 
autenticidade com a sofisticação, envoltas num design de assinatura e numa decoração em 
cuja paleta cromática sobressaem os tons do xisto, dos solos e do vinho, numa aposta 
diferenciadora das existentes na região. Esta unidade hoteleira é membro de “Small Luxury 
Hotels”. Eis dois investimentos de cariz económico que também pretendem revitalizar um 
espaço cheio de potencialidades como é a RDD. Estas iniciativas empresariais induziram ainda 
à inovação, sem degradar o quadro paisagístico, para além de tentarem mitigar outro 
problema, o da recessão demográfica, através da criação de 107 postos de trabalho, 
qualificados e jovens. Efectivamente, se para o desenrolar dos serviços no “Douro River Hotel” 
são necessários 22 assalariados, preferencialmente autóctones (15 funcionários são naturais 
da região, com especial destaque para os concelhos de Lamego e Peso da Régua) (Douro 
River Hotel, 2010), o quadro laboral de “Aquapura Douro Valley” é constituído por 85 
funcionários, valor de facto significativo no quadro territorial em que se insere. Para a selecção 
destes também não se descuraram os recursos humanos endógenos, razão pela qual 48 são 
naturais do concelho de Lamego ou dos envolventes, designadamente Peso da Régua, Mesão 
Frio e Vila Real, embora, neste empreendimento seja notória uma maior dispersão territorial 
dos trabalhadores, visto que 12 provêm da área metropolitana do Porto, 14 de outros 
concelhos da região norte e centro e, ocasionalmente, da área metropolitana de Lisboa, do 
Alentejo e do Algarve, sobretudo os mais especializados. Por último, 7 funcionários são 
estrangeiros, exercendo funções muito específicas ou cargos directivos (Aquapura Douro 
Valley, 2009). Quando se analisa a actual área de residência dos funcionários dos dois 
estabelecimentos hoteleiros, facilmente se constata que o impacte é visível, visto que, em 
2010, 20 dos assalariados do “Douro River Hotel” residiam já nos núcleos urbanos envolventes, 
ou nas freguesias de onde são originários (Fig.3), sobejando apenas dois técnicos 
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especializados que, ainda assim, residem em concelhos contíguos à RDD (Douro River Hotel, 
2010). No que concerne a “Aquapura Douro Valley”, o cenário apresenta muitas similitudes, 
pois mais de 75% (61 indivíduos) transferiram a sua residência para os concelhos de Lamego e 
Peso da Régua, ou para os envolventes, se bem que privilegiando as sedes concelhias. Neste 
grupo de trabalhadores, a residência actual alastrou também ao principal núcleo urbano 
regional, Vila Real (Fig. 4), persistindo, pontualmente, residentes noutros concelhos da região 
Norte e Centro.  
 

 
Figura 3-Residência oficial dos trabalhadores do Hotel Douto River, em 2010. 

 
Outro aspecto a destacar relaciona-se com as funções exercidas por estes assalariados e a 
respectiva formação técnica. Na realidade, e independentemente do hotel em análise, as 
funções menos exigentes são exercidas pelos naturais dos concelhos de Lamego e Peso da 
Régua, ou dos contíguos, coincidindo, na generalidade dos casos, com os trabalhadores de 
mais idade, enquanto as actividades mais especializadas (Spa, entre outras) são executadas 
pelos mais jovens, com formação técnica assinalável e que provêm dos principais núcleos 
urbanos regionais, ou do Porto, no caso do hotel de cinco estrelas.  
Já no que se refere aos serviços de gestão, administração e direcção, se no “Douro River 
Hotel” a gestão é familiar, mas apoiada em técnicos licenciados ou com pós-gradução na área 
de gestão turística e hoteleira, em “Aquapura Douro Valley” aos quadros portugueses 
associam-se os estrangeiros com formação superior. Apenas nos serviços de apoio técnico e 
nos mais específicos se realçou a experiência, razão pela qual, por vezes, estes colaboradores 
se integram nos grupos etários mais avançados e residem a maiores distâncias.  
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Fonte: Aquapura Douro Valley, 2009  

Figura 4-Residência oficial dos assalariados do hotel “Aquapura Douro Valley”, em 2009. 
 
Sobressai, efectivamente, nos dois empreendimentos um quadro laboral muito favorável, jovem 
e com acentuada formação técnica, já que, se no “Douro River Hotel” 17 dos seus assalariados 
possuem entre 21 e 35 anos de idade e elevada formação técnica (7 possuem a 
licenciatura/mestrado, ou um curso técnico, enquanto 6 atingiram o 12º ano de escolaridade), 
no “Aquapura Douro Valley” 75% dos assalariados possuem 21 a 35 anos de idade e apenas 
6% ultrapassam os 45 anos. Acresce que 34% têm o 12º ano de escolaridade, enquanto 28,2% 
concluíram cursos profissionais ou superiores que abarcam todas as áreas técnicas 
indispensáveis à gestão e manutenção do empreendimento. Estamos, de facto, diante de 
investimentos que induziram não só à permanência de quadros endógenos, mas também à 
mobilidade de activos para a região. O impacte social destas iniciativas turísticas é, pois, 
significativo num meio onde o declínio demográfico é indisfarçável. Apesar de estes 
investimentos hoteleiros serem insuficientes para despoletar e manter dinâmicas de 
desenvolvimento regional notórias, eles são de referenciar, já que evitam a fuga de quadros 
endógenos jovens e com elevada formação técnica, para além de atraírem outros. Por outro 
lado, com estes investimentos hoteleiros não só se preservou o património existente, como se 
propagaram outras actividades conexas, uma vez que para além do Spa, os hotéis possibilitam 
a degustação de vinhos e da gastronomia regionais, visitas a quintas com as quais têm 
convénios, passeios no comboio turístico e viagens fluviais, o que favorece o conhecimento da 
região, designadamente o seu património arquitectónico, o artesanato e o património imaterial, 
como as festas e tradições, a cultura popular, em síntese, o historial distintivo da paisagem. 
Outra aposta estratégica destas unidades é o acolhimento de eventos científicos, técnicos, ou 
artísticos, facto que favorece a recepção de diferentes tipologias de hóspedes de acordo com o 
período do ano em análise. Assim, se nas férias, na Páscoa ou nas vindimas dominam as 
estadias familiares, quando a análise incide nos grupos técnicos organizados, constata-se que 
mais de 50% estão associados a farmacêuticas, ou a associações médicas, pretendendo 
qualquer das unidades aprofundar esta vertente, de modo a minimizar a sazonalidade dos 
fluxos. Na sequência de estratégias implementadas nesse sentido, é também indiscutível uma 
ascendência crescente de estadias de estrangeiros, sobretudo de espanhóis, a que se reúnem 
franceses, belgas e norte americanos. Assim se divulga uma região, um património 
excepcional, e se despoletam dinâmicas que potenciam a preservação e a revitalização deste 
espaço.  
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4-CONCLUSÃO  
Espaço privilegiado, de renome mundial, a RDD corresponde a um território idílico onde se 
sucedem os socalcos repletos de videiras, que ascendem nas vertentes declivosas do rio 
Douro e principais afluentes a montante da barreira de condensação constituída pelas serras 
do Marão e Montemuro. Tal cenário proporcionou mesmo a classificação destas paisagens 
como Património da Humanidade, pela UNESCO, em Dezembro de 2001.  
Apesar das suas potencialidades, a região evidencia também múltiplos problemas, dos quais 
se realçam a estagnação económica decorrente da degradação do sector vitivinícola, onde 
pontua uma deficiente estrutura fundiária e o débil perfil do agricultor. Acresce um acentuado 
declínio demográfico, indissociável de um progressivo envelhecimento dos autóctones a que se 
juntam as deficientes acessibilidades internas e um enquadramento jurídico-institucional que 
não facilita o despoletar de novas dinâmicas, nem a revitalização deste espaço. Para tal 
desiderato, surgem algumas estratégias, entre as quais a multifuncionalidade das explorações 
agrícolas, sobretudo as de média e grande dimensão. Estas começaram por renovar os 
vinhedos, mecanizando-os e melhorando-os em termos técnicos e varietais, enquanto 
adicionavam à produção vitícola a comercialização dos vinhos e o acolhimento de turistas no 
seio familiar. Desta forma se expandiu o TER, incidindo a sua acção sobretudo entre Maio e 
Setembro, se bem que mais incisivo no período das vindimas. Para além do TER, surgiram 
também unidades hoteleiras mais sofisticadas, empreendimentos de pequena dimensão, mas 
de elevada qualidade, que dispensam aos seus hóspedes um serviço excelente, para além do 
conhecimento e da divulgação de um património distintivo. No seu conjunto, quer o TER, quer 
estas unidades hoteleiras, mas numa perspectiva indissociável da vitivinicultura, caminham no 
sentido de auxiliar na sustentabilidade regional, favorecendo a permanência de uma população 
jovem e com elevada formação, para além de cativar um quadro dinâmico e atractivo para o 
espaço duriense, como se constatou através dos exemplos aqui apresentados. Existem, 
contudo, potencialidades endógenas que estão completamente subaproveitadas e que 
poderiam reduzir a sazonalidade dos fluxos turísticos, para além de dinamizarem de uma forma 
sustentável a freguesia e a região. A título de exemplo, há que aproveitar a persistência de 
árvores de fruto, para facilitar a participação nas colheitas e a confecção de compotas e licores, 
além de se dever valorizar a apanha da azeitona e a produção do azeite, dinâmicas que 
incidem na época baixa. Acresce a necessidade de investir na complementaridade entre as 
distintas ofertas, para além de valorizar outras potencialidades, designadamente as 
patrimoniais e a cultura imaterial (Pina, 2010b), num cenário onde a revitalização é urgente. Há 
também que criar trilhos integrados nos “percursos no tempo e no espaço”, já referenciados, 
aproveitando a diversidade técnica e histórica dos acessos e o seu enquadramento 
paisagístico. Recorde-se que em Cambres ainda se encontram preservados troços de vias 
romanas, para além de um dos caminhos de Santiago e uma das vias pombalinas; acresce a 
projectada linha de caminho de ferro, curvilínea que atravessa as distintas unidades 
paisagísticas da freguesia. E como ignorar as festas tradicionais, com as suas especificidades, 
ou o artesanato que, entretanto, esmorece? Só desta forma se dinamizará este espaço, 
invertendo as tendências menos positivas que actualmente pontuam. O turismo, nas suas 
diversas vertentes, é de facto uma aposta estratégica a privilegiar, mas sem esquecer o sector 
vitícola, o sustentáculo económico e social desta unidade paisagística. Neste contexto, só 
numa perspectiva multifuncional e abrangendo todos os estratos sociais, se bem que 
privilegiando os autóctones, os efectivos guardiães e conservadores do património local e 
regional, se criará um quadro sustentável. Em síntese, são múltiplas as estratégias que 
realçam a sustentação da economia regional, tendo em vista atingir-se um desenvolvimento 
sustentado, assente na qualificação, na inovação e na competitividade. Para tal, há que 
intensificar a qualificação dos recursos humanos, incrementar as infra-estruturas, para além de 
diversificar a animação e aumentar a oferta de alojamento de qualidade e de serviços de apoio, 
designadamente os lúdicos. Cambres constitui um exemplo onde a revitalização e o 
desenvolvimento sustentável se conjugam de uma forma que se espera harmoniosa. Por outro 
lado, exige-se também um trabalho em rede para a projecção internacional do espaço 
duriense, criando interligações designadamente com a Organização Mundial do Turismo e com 
a Associação Europeia Vintur, perspectivando estratégias conjuntas que valorizem a cultura do 
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vinho e do turismo no espaço europeu.  
A Região Demarcada do Douro, um espaço idílico a preservar, dinamizando-o!  
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RESUMO 
Neste trabalho estuda-se um ensaio de 34 proveniências de Quercus suber L. oriundas da 
bacia mediterrânica, com 7 anos de idade, com vista à definição da sua adaptabilidade às 
condições edafo-climáticas do Nordeste Transmontano, uma vez que a maioria da variação das 
características relacionadas com a adaptabilidade é ao nível da proveniência. Avalia-se a 
variabilidade inter-proveniência e a plasticidade fenotípica do crescimento, sobrevivência e 
estrutura morfológica. Os resultados obtidos mostram que existe variabilidade na 
adaptabilidade entre as várias proveniências analisadas, para todas as características em 
estudo. As populações marroquinas apresentam o maior crescimento médio em altura, 
seguidas de duas populações espanholas. Relativamente aos diâmetros, há três proveniências 
espanholas que se destacam das restantes por possuírem um maior crescimento médio em 
diâmetro. Os resultados evidenciam ainda que a Quercus suber L. é uma espécie capaz de 
gerar populações muito diversas e com indivíduos diferenciados em que existe uma elevada 
variabilidade genética. Assim sendo, é necessário estar atento à escolha das populações a 
utilizar no futuro para acções de repovoamento, com vista a seleccionar os indivíduos que terão 
mais hipóteses de sucesso na sua adaptação e desta forma aumentar o potencial produtivo do 
sobreiro com especial relevo para a produção de cortiça e criar condições para o fornecimento 
abundante e regular de material reprodutivo de provada qualidade genética. 
Palavras-chave: Sobreiro, ensaio de proveniência, sobrevivência, estrutura morfológica, 
variabilidade.  
 
 
INTRODUÇÃO  
As florestas em Portugal ocupam actualmente cerca de um terço da superfície do território do 
Continente. De acordo com o Inventário Florestal Nacional, publicado em 2001, baseado na 
cobertura aerofotográfica de 1995, as florestas possuem uma área de 3 201 000 ha, sendo as 
principais espécies o pinheiro bravo, o eucalipto, o sobreiro e a azinheira, que representam, em 
conjunto, 88% do total. Segundo a mesma fonte, o sobreiro ocupa cerca de 713 mil hectares da 
superfície nacional, ou seja, 22% da área florestal nacional, o que faz dele a segunda espécie 
de maior representatividade no país, logo a seguir ao pinheiro bravo. Corresponde a cerca de 
um terço da área ocupada pelo sobreiro a nível mundial (somos o país com maior área de 
sobreiro). O sobreiro é a única espécie capaz de produzir cortiça, com o valor económico que 
lhe está associado. De facto, os bens directos e indirectos propiciados pelo sobreiro e pela 
exploração económica da cortiça fazem dele muito mais que uma espécie florestal, mas um 
sistema produtor de bens económicos, ecológicos, culturais e sociais insubstituíveis (1). Os 
sobreiros de Portugal originam cerca de 50% da cortiça consumida no mundo (2). Segundo os 
dados da DGRF (3), no comércio externo de produtos florestais de 2001, os produtos de cortiça 
representaram 34% das exportações, ocupando o 1º lugar no que respeita às exportações. 
Sendo a cortiça um produto florestal de grande importância para a economia nacional, devem 
efectuar-se todos os esforços no sentido de melhorar e aumentar a sua produção. Dado que a 
UE produz 80% da cortiça (Portugal 50%, Espanha 25% e França e Itália 5%), e dado também 
o interesse ecológico dos montados e sobreirais como componente dos ecossistemas 
mediterrânicos e o seu interesse socioeconómico por situar-se em zonas deprimidas com 
tendência ao despovoamento, a silvicultura e o ordenamento dos sobreirais converteu-se numa 
matéria de grande interesse (4). Através destes quatro países, a União Europeia alcança a 
posição de líder na produção, processamento industrial e mercado de cortiça. Inteiramente 
baseado na tecnologia e conhecimentos internos, enfatizado por uma falta de concorrência 
dentro do cenário florestal, a cortiça beneficia de uma rara posição no défice da economia 
florestal da U.E. (5). Toda a importância e atenção atribuída ao sobreiro deve-se não só ao 
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factor económico mas também porque, actualmente, a mortalidade dos sobreiros se tornou 
preocupante, quer através de doenças quer pela destruição massiva provocada pelos 
incêndios, pelo que urge encontrar soluções para salvaguardar esta enorme valia ambiental, 
ecológica e cultural. A conservação da diversidade biológica florestal, incluídos os recursos 
genéticos florestais, é fundamental para suster os valores produtivos dos bosques, para manter 
o estado sanitário e a vitalidade dos ecossistemas florestais e, deste modo, manter as suas 
funções protectoras e ambientais (6). Como se verifica ao longo dos anos, a política aponta 
para o incentivo à arborização, pelo que a instalação de estudos aprofundados de onde se 
possa retirar informação faz todo o sentido. O esforço de arborização, com o sobreiro em 
particular, que se tem verificado nos últimos anos e a importância económica da fileira da 
cortiça justificam plenamente um investimento continuado no melhoramento genético desta 
espécie (7). Seguindo esta linha de pensamento, tendo por base a conservação genética das 
árvores, foi criado o EUFORGEN, European Forest Genetic Resources Programme. Este 
programa é um mecanismo de colaboração europeia que promove a conservação e 
sustentabilidade do uso dos recursos genéticos florestais e do qual a maior parte dos países 
europeus são membros (8). Em 1998, integrado no EUFORGEN, o projecto “European network 
for the evaluation of genetic resources of cork oak for appropriate use in breeding and gene 
conservation strategies” promoveu a instalação de ensaios de proveniências de Quercus suber 
L. usando sementes de 35 populações dos sete países onde a espécie é autóctone: Portugal, 
Espanha, Itália, França, Marrocos, Argélia e Tunísia. Os ensaios foram instalados em 3 locais 
em Portugal: Quinta da Nogueira, no concelho de Mogadouro, Monte da Fava, na Azambuja, e 
Mata Nacional das Virtudes, nas Ermidas do Sado. Os ensaios de proveniência dão a 
possibilidade de avaliar a variabilidade adaptativa das espécies através da análise de 
parâmetros, como a sobrevivência e o crescimento. Também podem dar informações sobre 
populações que podem ser relevantes para a conservação futura de genes (8). Nesta 
perspectiva desenvolveu-se esta trabalho, que tem como principal objectivo dar continuidade 
ao estudo da adaptabilidade das 34 proveniências de Quercus suber L., oriundas da Bacia 
Mediterrânica, no Nordeste Transmontano. A área onde se encontra instalado o ensaio de 
proveniências, objecto deste estudo, é uma parcela com 11,81 ha da Quinta da Nogueira, 
situada no concelho de Mogadouro, constituindo nesta região uma colecção única de material 
genético de sobreiro. O trabalho realizado consistiu na avaliação da variabilidade inter-
proveniências e plasticidade fenotípica do crescimento, sobrevivência e estrutura morfológica 
da Quercus suber L..O objectivo final do ensaio é determinar qual ou quais as proveniências 
que melhor se adaptam às condições edafo-climáticas do Nordeste Transmontano, ou seja, 
que apresentam as melhores características, em termos de crescimento, futura produção e 
qualidade de cortiça com vista à identificação da melhor proveniência para arborização desta 
região. Pretende-se, deste modo, que o ensaio dê informação acerca de qual a melhor fonte de 
semente para as condições ambientais do Nordeste Transmontano. O estudo da 
adaptabilidade é de grande utilidade à subericultura nacional, uma vez que as baixas taxas de 
sobrevivência do sobreiro que frequentemente ocorrem são devidas a técnicas de viveiro e 
instalação inadequadas, bem como ao uso de material geneticamente desajustado. Assim, 
espera-se que o acompanhamento deste estudo contribua para a constituição duma base de 
informação que nos permita a escolha da proveniência ou proveniências mais adequadas ao 
Nordeste Transmontano.  
 
Melhoramento Florestal do Sobreiro 
O esforço de arborização com sobreiro que se tem verificado nos últimos anos e a importância 
económica da fileira da cortiça justificam plenamente um investimento continuado no 
melhoramento genético desta espécie (7).  
Atendendo a esta realidade, Portugal, através da Estação Florestal Nacional, apresentou ao 
programa FAIR da União Europeia, onde foi aceite, uma acção concertada denominada 
“European network for the evaluation of genetic resources of cork oak for appropriate use in 
breeding and gene conservation strategies” – Ref. FAIR 1 CT 95 0202, complementada pela 
Micro-Acção B7/4100, que decorreu no período de 1996 – 2000, dentro do programa 
EUFORGEN, financiado a 100% pela Comissão Europeia, para o estabelecimento de uma rede 
de ensaios de proveniências e descendências de toda a Bacia Mediterrânica onde o sobreiro 
prospera (5). Este projecto teve como participantes os seguintes países: Portugal, Espanha, 
França, Itália, Suécia e Alemanha. A participação de Marrocos e Tunísia nesta rede de ensaios 
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foi conseguida através dum projecto específico de apoio, intitulado “Concerted Action of 
Member State Cork Oak Program with Morocco, Tunísia and Algeria- Evaluation of Genetic 
Resources of Cork Oak”. Referência da Microacção DG IB/A B7-4100. A Argélia, apesar de ter 
logrado a colheita e envio de semente para Portugal, não instalou nenhum ensaio devido à 
complexa situação política (5). O estabelecimento dos ensaios de campo, na Primavera de 
1998, não financiado pela acção concertada FAIR 1 CT 95 0202, foi suportada em Portugal 
através do financiamento do Projecto Praxis 2100/95 e IFAFAP – PAMAF 4027 – 
“Melhoramento da produção e qualidade de sobreiros” e programa de arborização 2080 e 
assistido cientificamente pelas seguintes instituições: Estação Florestal Nacional, Escola 
Superior Agrária de Bragança e Instituto Superior de Agronomia (5). Iniciaram-se assim, com o 
apoio de fundos nacionais, tarefas de avaliação da variabilidade genética desta espécie e do 
controle genético através do estabelecimento de testes genéticos. Esta acção forneceu meios 
excelentes para iniciar uma base de dados na pesquisa genética da Quercus suber L. através 
da possibilidade de maior troca de dados entre os investigadores, onde a informação é 
facilmente disseminada pelos países participantes e os esforços de conservação podem ser 
conjuntos, criando oportunidades de analisar necessidades e desenvolver métodos. (9; 8). Pela 
primeira vez na investigação do sobreiro levou-se a cabo um programa de investigação à 
escala Mediterrânica, harmonizado e baseado em instituições de grande prestígio científico 
para estudo da variabilidade genética e adaptação do sobreiro. O projecto levou a efeito a 
selecção de 34 proveniências e, em cada uma delas, de árvores-mãe onde ocorreu a colheita 
de lande. Encontra-se toda a informação acerca dos ensaios de campo e acerca deste projecto 
no livro “European network for the evaluation of genetic resources of cork oak for appropriate 
use in breeding and gene conservation strategies” (5). A rede de ensaios de campo 
estabelecida (13 ensaios de proveniência e 5 de descendência) utilizando bolota colhida em 35 
populações dos 7 países de distribuição do sobreiro (Portugal, Espanha, Itália, França, 
Marrocos, Tunísia e Argélia) permite uma visão abrangente da evolução e comportamento do 
sobreiro na sua área de distribuição natural. Estes ensaios funcionam também como um 
valioso esforço para a conservação ex-situ dos recursos genéticos do sobreiro (5). Neste 
estudo, pretende-se avaliar a adaptabilidade do sobreiro ao Nordeste Transmontano. Portugal 
tem regiões de proveniência demarcadas para a Quercus suber L. (Figura 1). Esta delimitação 
foi baseada em parâmetros ambientais (litologia, orografia, zonagem ecológica e modo de 
exploração da espécie). Estes ensaios são fundamentais para diferenciar populações, estimar 
o comportamento das mesmas em diferentes condições ambientais, contribuindo para o 
delineamento das possíveis regiões de proveniência da espécie (10). Neste estudo pretende-se 
precisamente continuar a analisar as diferenças entre as várias proveniências e, com base no 
melhoramento florestal, se obterem árvores ecologicamente melhor adaptadas, com cortiça de 
melhor qualidade e com maior resistência a factores adversos. A importância a nível 
económico, ambiental e social que representam os montados e a cortiça extraída justifica 
plenamente o investimento continuado no estudo e execução de projectos na área do 
melhoramento genético do sobreiro.  
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Figura 1: Regiões de proveniência da Quercus suber L. e localização dos povoamentos 
portugueses amostrados assinalados segundo o código nacional utilizado (11). 
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Figura 2 – Localização das proveniências, ao longo da área de distribuição natural do sobreiro 
(12). 

 
Na Figura 2, estão identificadas as localizações das proveniências ao longo da área de 
distribuição natural do sobreiro, no entanto a proveniência FR4, na Córsega, não se encontra 
representada no ensaio de proveniências da Quinta da Nogueira, por falta de sementes 
aquando da instalação do ensaio, tendo sido substituída pela proveniência FR2. No Quadro 1 
estão descritos os códigos internacionais das proveniências e a localidade mais próxima. 
 
Quadro 1: Códigos nacionais e internacionais das diversas proveniências instaladas no ensaio 

de Mogadouro. 

Código 
Internacional 

Código 
Português 

Região de 
Proveniência Povoamento Localidade 

mais próxima 

ES5 1 Montes de Toledo Cañamero Cañamero 

ES6 2 Sierra Morena Oriental Fuencaliente Fuencaliente 

ES7 3 Sierra Morena Occidental El Carbajo Jerez de los Caballeros 

ES8 4 Parque de los Alcornocales La Almoraima Castellar de la Frontera 

ES9 5 Cataluña Litoral Santa Coloma de Farnés Santa Coloma de Farnés 

ES10 6 Sierra de Guadarrama El Pardo Madrid 

ES11 7 Alpujarras Haza de Lino Haza de Lino 

IT12 8 Lazio Sughereta Tuscania 

IT13 9 Puglia Lucci- S.Teresa Brindisi 

IT14 10 Sicília Zotte Catania 

IT15 11 Sardegna Nuraghe Arcu de Mesu Cagliari 

IT16 12 Sardegna Puttu addes de Subra Sassari 

PT17 13 Vale do Tejo e Sado Soc. Agrícola Igreja Velha Chamusca 

PT18 14 Vale do Tejo e Sado Herdade da Palma Alcácer do Sal 
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Parte Experimental 
Metodologia da Recolha de Dados 
Descrição do Ensaio 
Antes de se realizar uma experiência deve estudar-se o procedimento a utilizar para tirar o 
máximo de informação, realizando o mínimo de ensaios possíveis. Esse estudo deve 
compreender o delineamento da experiência, implementação e execução, de modo a que os 
erros sejam os menores possíveis e que permitam o tratamento adequado dos resultados (13). 
Aquando da instalação do ensaio, em 1998, todos os princípios a considerar num delineamento 
experimental (repetições, aleatoriedade, blocos) foram considerados, tendo resultado de uma 
reunião conjunta entre todos os investigadores envolvidos, nacionais e estrangeiros, com vista 
à definição do delineamento mais adequado aos objectivos do ensaio. O delineamento 
experimental utilizado no ensaio de proveniências de Mogadouro foi do tipo blocos 
casualizados completos. No total consideraram-se 30 blocos, cada bloco com 70 parcelas, 
sendo cada parcela constituída por duas plantas da mesma proveniência, à excepção da 
proveniência 32 (FR2- Les Rimbault), que possui quatro parcelas, devido à falta de semente da 
proveniência FR4. Cada parcela encontra-se repetida casualmente duas vezes dentro de cada 
bloco. Cada bloco possui sete colunas por dez linhas, como se exemplifica na figura 3. No total 
do ensaio, foram instaladas 4200 plantas.  
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             

Legenda: - Uma planta  - Uma parcela 

PT19 15 Vale do Tejo e Sado Quinta da Serra Azeitão 

PT20 16 Vale do Tejo e Sado Herdade de Vale Covo Ponte de Sôr 

PT21 17 Sudoeste S. Brás de Alportel S. Brás de Alportel 
PT22 18 Alentejo e Beira Baixa Herdade do Paço de Camões Azaruja 
PT23 19 Sudoeste Monte Branco Santiago do Cacém 

PT35 20 Sudoeste Monte Fava Ermidas do Sado 

PT24 21 Trás-os-Mon. e Beira Int. Casa de Meneres Romeu 

MA26 22 Rif Atlantique I.1 Boussafi Larache 

MA27 23 Rif Occidental I.2 Ain Rami Chefchaouen 

MA28 24 Maâmora III.1 Canton A, B Kenitra 

MA29 25 Maâmora III.1 Ain Johra Allal Baharoui 

MA30 26 Platéau Central III.2 Oulmés Oulmés 

MA31 27 Rif Oriental Bab Azhar Taza 

TU32 28 Mekna Tabarka Ain Sobh 

TU33 29 Fernana Fernana Ain el Baya 

AL34 30   Guerbès 

FR1 31 Var Les maures Bornes les Mimosas 

FR2 32 Pyrenees Orientales Le Rimbault Collioure 

FR3 33 Landes Soustons Soustons 

PT+ES25 35 Alentejo e Beira Baixa + 
Sierra de San Pedro Valle de Mouro + La Tojera Besteiros + Albuquerque 
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Figura 3: Esquema representativo de cada um dos blocos casualizados completos. 
 
O compasso utilizado foi de 6 m x 6 m, constituindo a distância entre as parcelas. As duas 
plantas da mesma proveniência estão distanciadas entre si por 1 m, como está representado 
na figura 4. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Esquema representativo da distribuição das parcelas. 
 
Na altura da plantação, as plantas foram protegidas com Tubex, com 60 cm de altura. Os 
resultados obtidos por Cerrillo et al. (1996), parecem indicar que os tubos protectores 
produzem um incremento no crescimento e na sobrevivência das repovoações de azinheira e 
sobreiro, o que faz que estes produtos se apresentem como uma alternativa interessante para 
o êxito das repovoações florestais com estas espécies. Na instalação do ensaio colocaram-se 
2 plantas, lado a lado, pertencentes à mesma proveniência, com uma distância de 1 m, com 
vista à selecção futura do melhor exemplar da mesma proveniência. Por esta razão, e para que 
não ocorresse desbaste genético, os “pares” de plantas pertencem à mesma família (14). 
Assim, as plantas instaladas são provenientes de semente colhida em 34 populações de 
sobreiros distribuídos por toda a zona natural da espécie, sendo 3 das populações 
provenientes de França, 7 de Espanha, 5 de Itália, 9 de Portugal, 6 de Marrocos, 2 da Tunísia, 
1 da Argélia e 1 comum a Portugal e Espanha, obtidas no âmbito do projecto financiado pela 
União Europeia FAIR 1 CT 95 0202, coordenado pela Estação Florestal Nacional. Bariteau 
(2003) refere que a escolha do número de proveniências é necessariamente mais uma base de 
trabalho do que um aspecto preciso do protocolo. No entanto, o número final de 34 
proveniências foi justificado pelo seguinte: 
 1) Dimensão dos ensaios: o pequeno tamanho dos blocos nos ensaios de campo 
Mediterrâneos é um pré-requisito básico para controlar os enormes níveis de variabilidade 
ambiental, conduzindo a uma limitação de genótipos testados. Além disso, os sobreiros 
precisam de grande espaçamento entre as árvores na plantação.  
 2) Avaliação de variabilidade genética – 34 também foi considerado uma boa amostra, 
baseado em considerações focadas na ecologia do sobreiro, distribuição geográfica e 
arquitectura genética.  
 3) Meios humanos e materiais – o número de proveniências foi baseado nestes dois 
factores, sendo o custo total das ‘colecções’ limitado (15).    
 
Recolha de Dados 
As experiências de campo são meios para estimar os parâmetros genéticos de rasgos 
mensuráveis, mas não podem dar informação nem sobre que genes em particular e quantos 
deles estão implicados na adaptação, nem tão pouco se pode explicar a quantidade de 
variação fenotípica pela variação genética destes genes (16). Neste estudo apenas se avalia a 
adaptabilidade, a variabilidade inter-proveniências e plasticidade fenotípica do crescimento em 
diâmetro e altura, a sobrevivência e a estrutura morfológica. O ensaio foi instalado no ano de 
1998. No ano 2000 foi avaliada a sobrevivência e o crescimento em altura das plantas 
instaladas. No ano de 2005, no período de Abril a Maio, foram de novo avaliados os 
crescimentos em altura (h) e os crescimentos em diâmetro a 10 cm de altura, d0,10, bem como 
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sobrevivência. Estes parâmetros, para além de permitir avaliar e comparar crescimentos das 
proveniências, são importantes na gestão do povoamento, porque, por um lado estão na base 
de outras avaliações, como sejam a determinação de áreas basais, altura dominante, volumes, 
acréscimos, etc., por outro lado são variáveis dendrométricas que definem o momento da 
aplicação do plano orientador de gestão, ou seja, as operações silvícolas a realizar (cortes 
culturais, como podas de formação e desbastes) de acordo com o desenvolvimento do 
povoamento, ou ainda definir o momento da retirada da cortiça a comercializar. Para além dos 
parâmetros quantitativos referidos efectuou-se uma análise do ensaio com base em 
características qualitativas do fuste (vigor do fuste, rectitude do fuste e vigor da árvore) 
inclinação e dominância de cada uma das proveniências. 
 
Variáveis dendrométricas 
A altura é a distância vertical entre dois planos considerados, constituído juntamente com o dap 
(diâmetro à altura do peito), as características mensuráveis mais importantes da árvore (17). 
Há vários tipos de alturas, a destacar a altura total (h), que vai desde o nível do solo à flecha; a 
altura do fuste (hf), desde o nível do solo até à zona dos primeiros ramos vivos e a altura 
mercantil (hm), que vai do cepo até um determinado diâmetro de desponta (17). A medição das 
alturas das árvores do ensaio foi efectuada com a vara telescópica. Neste caso a medição 
executou-se estendendo a vara até ao nível do topo da árvore, considerando como referência 
superior o gomo terminal. Quando as árvores apresentavam uma altura inferior a 1,42 m, altura 
mínima da vara telescópica, efectuava-se a medição com uma fita métrica aplicada numa vara 
de madeira e seguindo o mesmo critério. Nos indivíduos com tronco pouco lenhificado e 
inclinados pelo vento, a medição da altura efectuou-se medindo o comprimento do “tronco” 
principal até ao gomo terminal. A leitura faz-se directamente na graduação marcada na vara. O 
diâmetro mediu-se a 10 cm de altura do solo, d0,10, em todas as árvores, com uma fita de 
diâmetros graduada em múltiplos de π. A fita de diâmetros proporciona uma leitura directa do 
diâmetro correspondente ao perímetro da secção em análise (17). Não se efectuaram 
medições dos diâmetros à altura do peito (130 cm) devido à maioria das árvores não 
satisfazerem esta condição. A sobrevivência é outro parâmetro avaliado neste estudo. É 
determinada como a proporção de árvores sobreviventes em cada unidade experimental (18). 
É um parâmetro que serve para avaliar a adaptabilidade das plantas às condições físicas locais 
(14). Segundo Cerrillo et al. (1996), a escassa sobrevivência e a falta de crescimento tem sido 
justificada pelo diferente temperamento e pela incapacidade desta espécie em se adaptar a 
condições de crescimento iniciais de insolação, o que implica que o estabelecimento inicial é o 
momento crítico para o êxito destas instalações. No nosso caso, como se verificará no ponto 5, 
o estabelecimento inicial foi bem conseguido, visto a sobrevivência total do ensaio ser de 68%, 
7 anos depois da plantação.   
 
Dados Morfológicos 
As plantas de sobreiro instaladas no ensaio de proveniências da Quinta da Nogueira foram 
avaliadas qualitativamente de acordo com o protocolo estabelecido entre as Instituições que 
instalaram ensaios de proveniências no país, a saber o ensaio da Mata Nacional das Virtudes e 
o ensaio do Monte da Fava. O método mais comummente utilizado para a análise morfológica 
das plantas consiste em atribuir uma pontuação subjectiva à árvore, ou seja, em fazer uma 
estimativa subjectiva sobre uma escala arbitrária. Este método, utilizado neste estudo, 
apresenta as vantagens óbvias de simplicidade, rapidez de medição e economia, permitindo 
deste modo avaliar um grande número de árvores (19). Como desvantagens há que mencionar 
que a experiência do observador influencia as suas pontuações. É inevitável que as avaliações 
sejam relativas. Como exemplo, uma mesma árvore será considerada “pior” num povoamento 
de árvores com características óptimas na forma do fuste, ao contrário do que se crescer entre 
árvores com fustes sinuosos e torcidos, onde será considerada nestas condições considerada 
“melhor” (19). Os métodos que implicam medições são, relativamente aos anteriores, mais 
precisos, e dependem em menor escala de apreciações subjectivas, evitando a relatividade a 
respeito do povoamento em estudo, mas, em geral, levam mais tempo e consequentemente 
são mais dispendiosos (19). As características morfológicas avaliadas neste estudo são, como 
já se referiu, o fuste, a inclinação e a dominância. Relativamente ao fuste (F), foram avaliadas 3 
características: o vigor (F1A), a rectitude (F2A) e o vigor da árvore (F3A). Consideramos o fuste 
como o eixo principal da árvore ou ramo que se diferenciará dos restantes por ter maior vigor. 
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A avaliação foi atribuída numa escala de 1 a 6 valores, para cada uma das características, 
onde o valor 1 é considerado o pior da parcela (neste caso do ensaio) e o valor 6 o melhor. No 
caso particular da rectidão do fuste teve-se em atenção a presença ou ausência de fustes 
sinuosos, torcidos e com diversas deformações (rectidão e cilindricidade).  
No que diz respeito à inclinação (INC), esta característica foi estimada pela observação directa 
do ângulo de inclinação do fuste relativamente à horizontalidade do solo. Avaliou-se também 
com pontuação de 1 a 6. O valor 1 foi atribuído aos exemplares com porte rasteiro e o valor 6 
aos exemplares que possuam porte arbóreo, seguindo o mesmo critério. No que se refere à 
dominância (DOM), esta característica foi avaliada igualmente com pontuações de 1 a 6. Esta 
característica refere-se ao crescimento contínuo do fuste ao longo dos anos, tendo sido 
avaliada de acordo com os seguintes aspectos morfológicos: existência de ramo principal, 
densidade de ramos no tronco e perda de guia principal, Ao maior número de perdas de guia é 
atribuída a menor nota.  
 
 
Resultados e Discussão 
Crescimento em altura 
Os valores do teste de F para a análise de variância apresentada no Quadro 2, revelam 
existirem diferenças significativas entre o crescimento em altura quer entre proveniências, quer 
entre blocos (p <0,0001 para ambas). 
 

Quadro 2: Resultados da ANOVA para o crescimento em altura total (h). 
 

 
Uma vez que se verificaram diferenças significativas entre proveniências e entre blocos, 
efectuou-se o teste de comparações múltiplas, LSD, para determinar quais os pares de 
proveniências e blocos que diferem entre si. Na sua representação gráfica, as médias unidas 
por um traço não diferem significativamente do ponto de vista estatístico, para as condições em 
que o teste LSD foi realizado. 
 
Crescimento médio em altura por proveniência 
Numa primeira análise os resultados do teste LSD revelam que as proveniências com maior 
crescimento médio em altura, nomeadamente as marroquinas, 24 (MA28), 25 (MA29), 26 
(MA30) e 2 espanholas, 4 (ES8) e 3 (ES7), diferem significativamente das restantes. Este 
resultado está em concordância com Nunes (2004), num estudo idêntico realizado nos ensaios 
de proveniências estabelecidos na Mata Nacional das Virtudes e no Monte da Fava, onde as 
populações marroquinas possuíam os valores mais elevados para a altura por proveniência. As 
proveniências com menor crescimento médio em altura são as proveniências 9 (IT13), 7 
(ES11), 33 (FR3), 11 (IT15) e 2 (ES6), que diferem também significativamente das restantes 
médias da população. Regista-se ainda que os valores extremos da população, proveniência 9 
(IT13) e a proveniência 24 (MA28), diferem significativamente do resto da população. O 
coeficiente de variação calculado foi de 27%. No gráfico 1 estão representados os valores 
médios das alturas para cada uma das proveniências. De facto, constata-se que algumas das 
proveniências marroquinas são as que possuem valores mais altos, contrariamente à 
proveniência italiana (IT13) e espanhola (ES11) que possuem os valores mais baixos para esta 
variável.    

Fonte de variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Proveniência 33 176, 5710155 5, 35 2, 64 <0, 0001 

Bloco 29 470, 9414179 16,24 8, 02 <0, 0001 

Total 928 2397,420063    
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Gráfico 1: Altura média por proveniência, aos 7 anos. 

 
Crescimento médio em altura por bloco 
Relativamente ao crescimento médio em altura por bloco, numa primeira análise, verifica-se 
que os blocos cujas médias de alturas têm os valores mais elevados, nomeadamente os blocos 
24, 20, 14, 23, 21, 22, 28, 25, 13, 3, 7 e 18, diferem significativamente das restantes médias da 
população. Idêntica observação se pode fazer relativamente aos blocos cujas médias de 
alturas representam os valores mais baixos, nomeadamente os blocos 12, 9, 17, 16, 10, 4, 8, 
15, 11, 19, 30, 29, 27 e 1.Este dois grupos de blocos devem estas diferenças significativas 
entre eles devido ao seu posicionamento no ensaio, relativamente à exposição, declive, etc., 
podendo dizer-se que a altura média das árvores é influenciada pelos factores ambientais a 
que se encontram sujeitas durante o seu crescimento. Além destas diferenças mais evidentes, 
existem ainda grupos homogéneos representados, cujas médias não diferem significativamente 
entre si, nomeadamente o grupo constituído pelos blocos 16, 10, 4, 8, 15, 11, 19, 30, 29, 27, 1, 
2, 6, 5, 26, 18, 7 e 3, entre outros que se observam. O coeficiente de variação calculado foi de 
27%. No gráfico 2 estão representados os valores médios das alturas das plantas para cada 
um dos blocos, onde se verifica que os blocos 24, 20 e 14 são os que possuem plantas com os 
valores médios de altura mais elevados. O bloco 12 possui o valor médio de altura mais baixo 
para as plantas lá instaladas, seguido do bloco 9.  

 
Gráfico 2: Altura média por bloco, aos 7 anos. 
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Crescimento em diâmetro 
Os valores do teste F para a análise de variância apresentada no Quadro 3, revelam existirem 
diferenças significativas entre o crescimento médio em diâmetro (d0,10) para as proveniências e 
para os blocos (p <0,0003 e p <0,0001, respectivamente). 
 

Quadro 3: Resultados da ANOVA para crescimento em diâmetro d0,10. 

  
Uma vez que se verificaram diferenças significativas entre proveniências e entre blocos, 
efectuou-se o teste de comparações múltiplas, LSD, para determinar quais os pares de 
proveniências e blocos que diferem entre si para esta variável.  
 
Crescimento médio em diâmetro por proveniência 
Pela análise efectuada ao crescimento médio em diâmetro por proveniência, verifica-se que a 
proveniência 5 (ES9) difere significativamente das restantes médias da população, sendo a que 
possui o valor médio mais elevado para esta característica. A proveniência 7 (ES11) difere 
também significativamente das restantes médias da população, sendo a que tem o valor médio 
de diâmetro mais baixo. As restantes médias não diferem significativamente entre si. No gráfico 
3 estão representados os valores dos diâmetros médios por proveniências, podendo verificar-
se que os diâmetros variam entre 3 cm a 5 cm aproximadamente, sendo as proveniências 
espanholas 5 (ES9), 4 (ES8) e 3 (ES7) as que possuem maior diâmetro médio nas suas 
plantas, muito embora o crescimento em diâmetro d0,10 destas duas últimas não possa ser 
considerado diferente das restantes.  
 

Gráfico 3: Diâmetro médio por proveniência, aos 7 anos. 
 
 

Fonte de variação Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Proveniência 33 114.6047730 3.4728719 2.11 0.0003 

Bloco 29 467.7817373 16.1304047 9.79 0.0001 

Total 928 2005.146408    
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Crescimento médio em diâmetro por bloco 
Numa primeira análise verifica-se que os blocos cujas médias de diâmetros têm os valores 
mais elevados, nomeadamente os blocos 20, 24, 21, 14, 23, 30, 22, 28, 7, 13 e 27, diferem 
significativamente das restantes médias da população. Idêntica observação se pode fazer 
relativamente aos blocos cujas médias de diâmetros constituem os valores mais baixos, 
nomeadamente os blocos 12, 17, 8, 9, 10, 16, 19, 4, 29, 11, 15, 2, 26, 6 e 5. Estes dois grupos 
devem estas diferenças significativas entre eles devido ao seu posicionamento no ensaio, 
relativamente à exposição, declive, etc., podendo dizer-se que o diâmetro médio das árvores é 
influenciado pelos factores ambientais a que se encontram sujeitas durante o seu crescimento. 
Além destas diferenças mais evidentes, existem ainda grupos homogéneos, cujas médias não 
diferem significativamente entre si, nomeadamente os blocos 17, 8, 9, 10, 16, 19, 4, 29, 11, 15, 
2, 26, 6,5, 3, 18, 25 e 1, entre outros. 

 
Gráfico 4: Diâmetro médio por bloco, aos 7 anos. 

 
Relação entre crescimentos médios em altura e diâmetro 
Na análise geral efectuada às alturas e aos diâmetros constata-se que existem diferenças entre 
proveniências para estas variáveis, ou seja, a proveniência é muito significativa. A altura ou 
diâmetro atingido por uma determinada planta está relacionada com a sua proveniência. A 
ocorrência de comportamentos significativamente diferentes entre as 34 proveniências para as 
alturas e diâmetros põe em evidência a existência de variabilidade que pode ser explorada com 
fins de selecção. O crescimento em altura é uma característica, geralmente com heritabilidade 
baixa, ou seja, depende fortemente das condições ambientais. É de referir que as 
proveniências marroquinas são as que têm maior altura e as proveniências espanholas 5 
(ES9), 4 (ES8) e 3 (ES7) as que possuem maior diâmetro médio nas suas plantas. Os elevados 
coeficientes de variação apresentados nas alturas indicia também a possibilidade de obter 
progressos genéticos a partir de selecções efectuadas nas proveniências. Nos gráficos 5.5 e 
5.6, representam-se as relações existentes entre as alturas e os diâmetros médios para as 
proveniências e para os blocos, respectivamente.  
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Gráfico 5: Crescimento médio em altura e diâmetro por proveniência, aos 7 anos. 
 
Na análise do gráfico 5, verifica-se que existem determinadas proveniências, nomeadamente 
as espanholas ES7, ES8 e ES9 e as marroquinas MA28, MA29 e MA30, cujas alturas e 
diâmetros possuem os valores mais elevados.  

Gráfico 6: Alturas e diâmetros médios por bloco, aos 7 anos. 
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No gráfico 6 podem destacar-se os blocos 20 e 23, como os que possuem valores altos para a 
altura e para o diâmetro e o bloco 12 para os valores mais baixos das duas variáveis. Nos 
anexos III e IV encontram-se os valores das alturas e diâmetros, ordenados por proveniências 
e por blocos.  
 
Sobrevivência 
O ensaio de proveniências da Quinta da Nogueira apresenta no total uma taxa de 
sobrevivência de 68,02 %, correspondente a 2857 árvores vivas. Pela análise da 
sobrevivência, verificou-se que o modelo ajustado foi pouco explicativo (p <0,0001). 
Relativamente às variáveis proveniência e bloco, estas são altamente significativas no modelo 
ajustado (p <0,0027 e p <0,0001, respectivamente). 
 

Quadro 4:Análise da variância para a sobrevivência. 
Fonte de variação Graus de liberdade Soma dos 

quadrados 
Probabilidade 

Proveniência 33 60,03    0,0027 

Bloco 29 643,23 <0,0001 

Likelihood Ratio 957 1506,83 <0,0001 

 
Existem cinco proveniências que apresentam diferenças significativas, sendo elas: 4 (ES8), 19 
(PT23), 24 (MA28), 25 (MA29) e 29 (TU33) (Anexo V, Quadro 1). Constata-se que as 
proveniências 19 (PT23), 24 (MA28) e 25 (MA29) diferem significativamente das restantes 
proveniências e estão associadas a uma grande probabilidade de sobreviver. Por sua vez, as 
proveniências 4 (ES8) e 29 (TU33) diferem significativamente das restantes mas estão 
associadas a uma menor probabilidade de sobrevivência. No gráfico 7 apresentam-se os 
valores de sobrevivência para todas proveniências.  
 

Gráfico 7: Taxa de sobrevivência por proveniência, aos 7 anos. 
 
Relativamente à análise efectuada para o bloco, todos os blocos apresentam, à excepção dos 
blocos 1, 2, 11 e 28, diferenças significativas. Os blocos onde as plantas têm maior 



 
 

1540 
 
 

probabilidade de sobreviver são o 4, 5, 7,10, 13, 14,15 16,17, 21, 22, 23 e 30. Por sua vez os 
blocos associados a uma menor probabilidade de sobrevivência são os blocos 8, 9,12, 18 e 20. 
O gráfico 5.8 indica a taxa de sobrevivência para todos os blocos do ensaio, onde se verifica 
que o bloco 12 tem claramente a pior taxa de sobrevivência, seguida do bloco 9.  

 
Gráfico 8: Taxa de sobrevivência por bloco, aos 7 anos. 

 
Sendo a sobrevivência uma das formas de avaliar a adaptabilidade das árvores às condições 
edafo-climáticas locais, ao compararmos esta variável categórica relativamente às plantas das 
34 proveniências, verificamos a influência que o ambiente exerce sobre elas. 
As proveniências 25 (MA29), 19 (PT23) e 24 (MA28) apresentam uma taxa de sobrevivência de 
80%, 77,5% e 75,8%, respectivamente. Consideram-se as plantas destas proveniências as 
melhor adaptadas ao ensaio, pois a sua probabilidade de sobreviver é maior. A proveniência 
que apresenta uma taxa menor de sobrevivência é uma proveniência espanhola 4 (ES8), com 
57,5%, seguida de uma proveniência tunisina 29 (TU33), com 59,2%.  
Na análise efectuada a nível dos blocos, verificam-se diferenças muito significativas ao nível da 
sobrevivência para a maioria dos blocos, onde, por exemplo, no bloco 12 há apenas 2,8% de 
sobrevivência, no bloco 30 existe uma sobrevivência de 95%. Estes resultados podem dever-se 
à localização geográfica destes blocos dentro do ensaio, ou seja, devido a diferenças 
ambientais, nomeadamente maior ou menor competição, com a vegetação arbustiva ou 
herbácea. Os valores da sobrevivência por proveniência e por bloco encontram-se no anexo VI.   
No ano 2000, Patrício & Maia (2000) avaliaram neste ensaio os crescimentos em altura e a 
mortalidade. A mortalidade verificada nesse ano correspondeu a 115 árvores, o que perfaz 
2,8% de mortalidade, ou seja, 97,2% de sobrevivência. As proveniências adaptaram-se às 
condições edafo-climáticas do ensaio. A análise estatística ao crescimento em altura revelou 
existirem diferenças significativas entre as diversas proveniências e blocos. A comparação de 
médias efectuada pelo Teste de Tukey evidenciou existirem diferenças significativas no 
crescimento em altura para os pares de proveniências estudados. Na actualidade, através 
deste estudo, também se constataram essas diferenças, apesar dos pares de médias terem 
sido comparadas pelo método LSD. É interessante analisar a adaptabilidade ao longo dos 
anos, permitindo um estudo contínuo das proveniências ao longo das suas vidas.   
 
PARÂMETROS MORFOLÓGICOS 
Os valores do teste F para a análise de variância, revelam existirem diferenças significativas 
para a proveniência e para o bloco (p <0.0001 em ambas) relativamente a todas as variáveis 
morfológicas estudadas. No quadro 5 apresentam-se os valores relativos aos coeficientes de 
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correlação parciais existentes entre todos os parâmetros morfológicos analisados, onde se 
constata a maior correlação entre a variável F1A e F3A (0,963549), que são o vigor do fuste e 
o vigor da árvore, respectivamente.  
 

Quadro 5: Coeficientes de correlação parciais entre as variáveis 
 F1A F2A F3A INC DOM 

F1A 1.000000 0.772142 0.963549 0.844066 0.609888 

F2A 0.772142 1.000000 0.801882 0.841412 0.584595 

F3A 0.963549 0.801882 1.000000 0.868056 0.625005 

INC 0.844066 0.841412 0.868056 1.000000 0.638221 
DOM 0.609888 0.584595 0.625005 0.638221 1.000000 

 
No tratamento dos dados efectuado através do software “CANOCO 4.1 for Windows”, 
obtiveram-se os gráficos que seguidamente se apresentam, relativos à análise multivariada de 
componentes principais e de redundância (PCA e RDA). Optou-se pelos métodos lineares e 
não pelos métodos unimodais. Isto acontece em função do resultado da execução de uma DCA 
preliminar, onde se determina maior gradiente dos dados. A DCA revelou a existência de 
poucos gradientes (lineares), inferiores a 3 desvio padrões (20). Logo, optou-se pela análise 
das componentes principais e de redundância. De relembrar que as componentes principais 
são combinações lineares das variáveis originais, que representam gradientes de máxima 
variação dentro do conjunto de dados, com a particularidade da PCA ao ser realizada, eliminar 
o ruído num conjunto de dados. (21; 22). O primeiro eixo de ordenação da análise de 
componentes principais é responsável pela explicação da maior parte da variância encontrada. 
Esse eixo está relacionado principalmente com as variáveis inclinação (INC), vigor do fuste 
(F1A), rectitude do fuste (F2A) e vigor da árvore (F3A), como se pode constatar no gráfico 9. 
Portanto, no primeiro eixo, temos uma melhoria das propriedades do fuste da esquerda para a 
direita do eixo. Assim, a componente principal é uma combinação linear sobretudo destas 
quatro variáveis.  
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Gráfico 9: Triplot da análise das componentes principais. 

 
 
Pode verificar-se, continuando a análise ao gráfico 9, que as proveniências que se encontram 
relacionadas com a primeira componente de forma relevante, ou seja, com melhores 
características do fuste são as marroquinas, MA28, MA29 e MA30, e as espanholas, ES8 e 
ES9. Pelo contrário, as proveniências ES6 e FR3 apresentam as piores características do fuste 
e as proveniências IT12 e IT13, apresentam a pior dominância. Associadas à segunda 
componente, encontram-se as proveniências MA30, PT21, ES10 e PT24, em certa medida. As 
proveniências MA29, ES8 e ES9 apresentam um bom comportamento para as variáveis do 
fuste (F1A, F2A e F3A) e para inclinação (INC), o que demonstra que estas proveniências se 
caracterizam por um bom fuste com um ângulo de inclinação do fuste relativamente à 
horizontalidade do solo na proximidade dos 90º. Outras proveniências, nomeadamente ES6 e, 
em certa medida, as TU32, TU33 e AL34, já possuem um porte arbustivo, visto se encontrarem 
em direcções opostas às variáveis do fuste e à sua inclinação. A variável DOM está 
relacionada com as proveniências PT21, MA30 e ES10, o que revela a existência de uma guia 
principal, e por isso uma forma bem lançada. A relação das proveniências IT12, IT13, IT14, 
FR1 e FR2 com a variável DOM, evidencia a perda de guia e a não existência de um ramo 
principal evidente nestas proveniências.  
 No gráfico 10 analisam-se as mesmas variáveis através duma RDA. É uma análise 
directa dos gradientes em que os eixos estão associados a variáveis. Pode-se verificar que as 
proveniências ES8, ES9 e MA29 apresentam melhores fustes, visto terem uma boa resposta 
representada no gráfico, como se verifica pelas suas setas. Em certa medida e, devido ao 
ângulo realizado pelas setas de resposta das proveniências PT17, ES5 e MA31 com as 
variáveis do fuste, pode dizer-se que estas proveniências possuem também um bom fuste. As 
proveniências MA28, MA31, PT19 e ES7 revelam uma boa rectitude do fuste, contrariamente 
às proveniências IT12, IT13, IT14, FR3, ES6 e ES11, cujo comportamento face a esta variável 
indiciam a presença de fustes torcidos e deformados nas árvores destas proveniências. Este 
gráfico vem confirmar que as proveniências PT21 e MA30 têm dominância apical, como 
verificado no gráfico 9 e adir as proveniências MA28, MA29, ES8, que pela análise da 
redundância revelam uma dominância apical relevante. As proveniências IT12, IT13, IT14 e 
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FR3 continuam a ser as proveniências que evidenciam maior perda de guia e a não existência 
de um ramo principal, como constatado na análise das componentes principais. As variáveis 
F1A e F3A (vigor do fuste e vigor da árvore, respectivamente), também se encontram 
altamente relacionadas entre si, de modo positivo, indicando que pode escolher-se apenas 
uma destas características da árvore, quando for necessário efectuar algum tipo de selecção 
através destas características. As elações retiradas deste gráfico são semelhantes às referidas 
para o gráfico 9, visto ambas as técnicas de análise serem de ordenação e, 
consequentemente, terem resultados similares.  
 

 
Gráfico 10: Biplot da análise de redundância. 
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como as cinco variáveis se relacionavam com as proveniências e entre si, numa segunda fase, 
foram introduzidas as variáveis altura e diâmetro, para que se pudesse relacionar as 
proveniências.com o seu crescimento e com a sua morfologia. O software “CANOCO” permite 
a múltipla análise de diferentes variáveis (23). No entanto, se estas variáveis tiverem escalas 
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diferentes, recorre-se a uma transformação das variáveis explicativas, numa folha de trabalho 
como por exemplo o Microsoft Excel. Seguidamente exportam-se os dados transformados e o 
programa CANOCO procede à sua standardização (23). 
No gráfico 11 encontram-se representadas as variáveis dendrométricas, as variáveis 
morfológicas e as proveniências.  
 

 
 

Gráfico 11: Triplot da Análise das Componentes Principais, com as alturas e diâmetros 
 
Numa primeira abordagem verifica-se que as proveniências têm um comportamento similar ao 
demonstrado no gráfico 9, face às características do fuste, à dominância apical e à inclinação. 
Esta análise apenas difere da primeira análise efectuada através das componentes principais, 
porque agora se pode relacionar a altura e o diâmetro com as proveniências. Verifica-se que a 
variável h1 está relacionada com as proveniências que registam o maior crescimento em altura, 
já verificado na análise efectuada, nomeadamente: MA28, MA30 e MA31. Contrariamente, as 
proveniências que apresentam pior crescimento em altura são IT13, ES11, FR3, IT15 e ES6. 
No que respeita ao diâmetro, as proveniências ES8 e ES9 apresentam um crescimento em 
diâmetro relevante, contrariamente às proveniências ES6, ES11 que apresentam pior 
crescimento em diâmetro.  
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Gráfico 12: Biplot da Análise de Redundância, com as alturas e diâmetros. 
 
No gráfico 12 realizou-se uma análise de redundância, recorrendo às mesmas variáveis do 
gráfico 11, ou seja, alturas, diâmetros e variáveis morfológicas, com o fim de se relacionarem 
com as proveniências. Verifica-se que as proveniências MA28, MA30 e MA31 possuem um 
bom crescimento em altura. Do mesmo modo, as proveniências que na análise já efectuada 
anteriormente possuíam o pior crescimento em altura, nomeadamente as IT13, IT15, FR2, FR3 
e ES11, confirmam nesta análise, o seu fraco crescimento em diâmetro. As proveniências ES7, 
ES8, ES9 evidenciam um bom crescimento em diâmetro. Constata-se existir uma relação 
próxima entre o vigor do fuste (F1A) e o diâmetro. As proveniências com piores crescimentos 
em diâmetro são as proveniências ES11, ES6, IT13 e IT14. A representação gráfica da análise 
de componentes principais e da análise de redundância permitiu evidenciar o comportamento 
das proveniências no conjunto das variáveis estudadas, pondo em evidência as suas 
características morfológicas e cimentando a análise aos crescimentos em altura e diâmetro. Os 
resultados da RDA reforçam e complementam os resultados da PCA. Estes resultados 
permitem avaliar a morfologia das proveniências, com vista à selecção das que possuem 
melhores características, nomeadamente vigor do fuste e dominância.  
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Conclusões 
O ensaio de proveniências da Quinta da Nogueira apresenta resultados que revelam uma 
variabilidade ao nível da proveniência, quer ao nível do crescimento em altura e em diâmetro, 
quer ao nível da sobrevivência. A influência da origem das sementes evidencia-se também a 
nível morfológico, como demonstrado na análise multivariada efectuada. É sabido que em 
investigação florestal os resultados definitivos são difíceis de obter, em especial quando se 
trabalha com material jovem (24), no entanto, com base nos resultados obtidos, constatou-se o 
seguinte: 
As proveniências que possuem maior crescimento médio em altura são as marroquinas, 24 
(MA28), 25 (MA29), 26 (MA30) e 2 espanholas, 4 (ES8) e 3 (ES7), e com menor crescimento 
médio em altura são as proveniências 9 (IT13), 7 (ES11), 33 (FR3), 11 (IT15) e 2 (ES6). Os 
blocos com crescimento médio em altura mais elevado são os blocos 24, 20, 14, 23 e 21. 
Relativamente aos blocos com crescimento médio em altura mais baixo, há a referir os blocos 
12, 9, 17, 16 e 10. No que respeita aos diâmetros, as proveniências 5 (ES9), 4 (ES8) e 3 (ES7) 
são as que possuem o valor médio mais elevado para esta característica. As proveniências 7 
(ES11), 2 (ES 6), 11 (IT15) e 9 (IT13) são as que têm o valor médio de crescimento em 
diâmetro mais baixo. Verifica-se que os blocos cujas médias de diâmetros têm os valores mais 
elevados são os blocos 20, 24, 21, 14 e 23. Contrariamente os que apresentam valores mais 
baixos são os blocos 12, 17, 8, 9 e 10. O ensaio apresenta uma taxa de 68,02 % de 
sobrevivência, correspondente à presença de 2857 árvores vivas. As proveniências melhor 
adaptadas às condições edafo-climáticas de Mogadouro são as proveniências originárias de 
Marrocos, 25 (MA29) e 24 (MA28) e a portuguesa 19 (PT23) com taxas de sobrevivência de 
80%, 75,8 % e 77,5%, respectivamente.  As proveniências que apresentam uma menor 
sobrevivência são a espanhola 4 (ES8), com 57,5% e a tunisina 29 (TU33), com 59,2%, 
estando desta forma associadas a uma menor probabilidade de sobrevivência. Os resultados 
obtidos encontram-se em concordância com os resultados apresentados por Nunes (2004), 
para as medições em altura que se efectuaram nos ensaios de proveniências instalados na 
Mata Nacional das Virtudes e no Monte Fava, onde as proveniências que apresentam os 
valores mais elevados são também as marroquinas. A proveniência ES11 revelou para estes 
ensaios o valor mais baixo para o crescimento em altura. No ensaio de Mogadouro, esta 
população possuiu o segundo valor mais baixo para o crescimento em altura. Cita-se a esse 
propósito o que foi referido por Diaz-Fernadez et al (1995), que esta população é uma “relíquia” 
devido à sua estrutura genética. Jiménez (1999) classificou esta mesma população 
isoladamente, com marcadores izoenzimáticos. A existência de diferenças significativas entre 
as populações, como se verificou neste estudo, demonstra a possibilidade de selecção, ao 
nível da proveniência, para florestação, acções de melhoramento e conservação genética (25). 
Os ensaios instalados na Mata das Virtudes e do Monte Fava possuem uma sobrevivência 
inferior ao ensaio da Quinta da Nogueira, alcançando apenas uma taxa de sobrevivência de 
25% na Mata das Virtudes e de 50% no Monte Fava. No entanto, a proveniência com valor de 
sobrevivência mais elevado na Mata das Virtudes é também a MA29, com 40,6%, o que está 
em concordância com os valores obtidos no ensaio de Mogadouro. No caso do ensaio do 
Monte Fava destacam-se as proveniências ES10 e PT17, com 77,5% e 73% de sobrevivência, 
respectivamente. A análise multivariada veio complementar neste estudo, a análise efectuada 
pela ANOVA às variáveis dendrométricas, ou seja, permitiu analisar as proveniências tendo em 
conta parâmetros morfológicos importantes para a selecção de melhor proveniência. Assim, 
analisaram-se variáveis relacionadas com o fuste, inclinação e dominância apical, as quais 
revelaram características inerentes à proveniência considerada. Verifica-se que as 
proveniências com melhores características do fuste são as marroquinas, MA28, MA29 e 
MA30, e as espanholas, ES8 e ES9. Pelo contrário, as proveniências ES6 e FR3 apresentam 
as piores características do fuste e as proveniências IT12 e IT13, apresentam a pior 
dominância. Outras proveniências, nomeadamente ES6 e, em certa medida, as TU32, TU33 e 
AL34, possuem um porte arbustivo, visto se encontrarem em direcções opostas às variáveis do 
fuste e à sua inclinação. As proveniências PT21, MA30 e ES10 revelam a existência de uma 
guia principal, e por isso uma forma bem lançada. As proveniências IT12, IT13, IT14, FR1 e 
FR2 evidenciam a perda de guia e a não existência de um ramo principal evidente. Verifica-se 
que a variável h1 está relacionada com as proveniências que registam o maior crescimento em 
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altura, nomeadamente: MA28, MA30 e MA31. Contrariamente, as proveniências que 
apresentam pior crescimento em altura são IT13, ES11, FR3, IT15 e ES6. No que respeita ao 
diâmetro, as proveniências ES8 e ES9 apresentam um crescimento em diâmetro relevante, 
contrariamente às proveniências ES6, ES11 que apresentam pior crescimento em diâmetro. 
Apesar de haver conhecimento acerca dos resultados obtidos nestes 3 ensaios instalados em 
Portugal, apenas se poderão cumprir plenamente todos os objectivos deste programa de 
melhoramento quando for possível dispor de informação de todos os locais em que estão 
instalados ensaios deste tipo e de descendência, a qual será determinante para avaliar a 
interacção genótipo x ambiente e para fornecer indicações acerca de transferência de material 
reprodutivo entre regiões, número adequado de regiões de proveniência e estabilidade 
fenotípica (25). Por conseguinte é necessário manter o contacto com investigadores 
associados à rede internacional de ensaios. Palmberg-Lerche (2001) enfatiza a necessidade e 
a obrigação de informar os políticos, os responsáveis das decisões e o público em geral, 
acerca das estratégias e metodologias disponíveis para responder aos desafios da 
conservação e ordenação genética, às prioridades e às prováveis consequências de não actuar 
neste campo. Deste estudo interessa essencialmente extrair que a Quercus suber L. é uma 
espécie capaz de gerar populações muito diversas e com indivíduos diferenciados em que 
existe uma elevada variabilidade genética. Espera-se que a conservação e utilização dos 
recursos genéticos florestais, através de material melhorado, possam, através de programas de 
melhoramento genético como este, contribuir para a manutenção da biodiversidade dos 
ecossistemas florestais. Assim sendo, é necessário estar atento à escolha das populações a 
utilizar no futuro para acções de repovoamento, com vista a seleccionar os indivíduos que terão 
mais hipóteses de sucesso na sua adaptação e desta forma aumentar o potencial produtivo do 
sobreiro com especial relevo para a produção de cortiça e criar condições para o fornecimento 
abundante e regular de material reprodutivo de provada qualidade genética. Para isso muito 
poderão contar os resultados da rede de ensaios de proveniências e descendência instalados 
na Bacia do Mediterrâneo e particularmente o ensaio de Mogadouro, no que se refere ao 
Nordeste Transmontano, para selecção das melhores proveniências com vista às futuras 
arborizações desta Região com esta espécie.  
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RESUMO 
O esforço de aproximação e cooperação conjunta entre Portugal e Espanha inicia-se com a 
instauração de regimes democráticos nos anos 70 e, sobretudo, com a adesão conjunta à CEE 
em 1986, que marca definitivamente o fim de uma longa relação tensa e conflituosa. 
Em termos institucionais a cooperação transfronteiriça inter-regional também se inicia nesta 
altura, sendo o Norte de Portugal a região pioneira no contexto nacional, pois cria, juntamente 
com a Comunidade Autónoma da Galiza, uma Comunidade de Trabalho em 1991. 
Agora, passados 20 anos, existe no Norte de Portugal uma multiplicidade de instrumentos e 
estruturas de cooperação transfronteiriça, tanto com a Galiza como com Castela e Leão e 
territórios nelas inseridos. Regista-se, principalmente, um surto muito recente associado aos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, sendo que em 3 anos criaram-se quatro. A 
elevada profusão de estruturas de cooperação transfronteiriça identificada nesta única região 
suscita questões se de facto não se criam situações de sobreposição de actuação. 
Este artigo pretende identificar e analisar as várias estruturas de cooperação transfronteiriça da 
Região Norte, procurando perceber se o panorama actual é um caso de sobreposição ou 
complementaridade institucional, bem como avaliar o modo como esta espessura institucional 
afecta a promoção e o próprio funcionamento da cooperação transfronteiriça, e em último caso 
o próprio desenvolvimento concertado da Região Norte. 
Palavras-chave: Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT); Cooperação 
Transfronteiriça institucional; Região Norte de Portugal. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Durante décadas, Portugal e Espanha viviam de costas viradas um para o outro, sendo a 
cooperação entre estes países ibéricos praticamente inexistente. Esta situação começa a 
mudar no final da década de 70, aquando do fim de ambas as ditaduras ibéricas – 1974 em 
Portugal e 1976 em Espanha – e já em 1977 estabelecem um tratado de amizade e 
cooperação. Neste mesmo ano, ambos realizam o pedido formal para entrarem na então CEE, 
alvo concretizado em 1986.  
A partir deste ponto, começa-se a estabelecer, de facto, cooperação transfronteiriça entre 
Portugal e Espanha, reconhecendo o importante contributo desta forma de cooperação para o 
desenvolvimento local e regional dos territórios com dinâmicas regressivas da Raia Ibérica. 
No contexto nacional, a Região Norte destaca-se como pioneira nos esforços de 
relacionamento transfronteiriço. Estabelece os primeiros contactos ainda nos inícios da década 
de 80 e estabelece a primeira estrutura formal de cooperação transfronteiriça em 1991 – a 
Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal. 
Esta Comunidade de Trabalho foi a primeira de várias estruturas formais de cooperação 
transfronteiriça instituídas nesta região, em ambas as suas frentes – a fronteira Norte, com a 
Comunidade Autónoma da Galiza; e a fronteira Leste, com a Comunidade Autónoma de 
Castela e Leão. De facto, passados 20 anos de relacionamento transfronteiriço, verifica-se uma 
multiplicidade de estruturas de cooperação de natureza diversa. Os Agrupamentos Europeus 
de Cooperação Territorial (AECT) são a fase mais recente neste processo. Em apenas dois 
anos após a aprovação destes instrumentos na lei nacional de ambos países ibéricos, 
formalizaram-se três AECT em Portugal (estando mais um em fase final de aprovação), todos 
nesta região. Por outro lado, a estrutura criada mais recentemente foi, de facto, a Macro-região 
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‘Regiões do Sudoeste Europeu – RESOE’, pioneira numa nova forma de cooperação em 
Portugal. 
A elevada profusão de estruturas de cooperação transfronteiriça identificada nesta única região 
leva-nos a questionar se a sua coexistência não surge como complementaridade mas cria, de 
facto, situações de sobreposição de actuação. Esta condição poderá, eventualmente, 
prejudicar a cooperação transfronteiriça, e consequentemente o desenvolvimento real e 
saudável das regiões fronteiriças da Região Norte. 
Como tal, primeiro procuramos perceber como evoluiu a cooperação transfronteiriça na região 
em questão, identificando de seguida várias das estruturas de cooperação que se foram 
instituindo ao longo destes 20 anos. Por fim, realizamos uma reflexão crítica do panorama de 
cooperação transfronteiriça actual desta região, procurando perceber se se trata de um caso de 
sobreposição ou de complementaridade institucional. 
 
 
1. CONTEXTO HISTÓRICO DA COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DA REGIÃO NORTE 
DE PORTUGAL 
As regiões fronteiriças pela sua dupla perifericidade – posicionamento geográfico e em relação 
aos centro de decisão – são normalmente identificadas como áreas com diversas 
desvantagens sociais, económicas e estruturais. Nos anos 60, a Raia Ibérica ficou conhecida 
como a “fronteira do subdesenvolvimento” [1-2]. Durante décadas, marginais aos centros de 
decisão e limitadas por uma barreira real (fronteira), a sua condição foi-se agudizando. Neste 
sentido, aquando da aproximação dos países ibéricos e dos primeiros esforços de cooperação 
transfronteiriça, havia “uma ‘comunhão’ na urgente satisfação das mais básicas necessidades" 
desta faixa territorial [2]. 
A cooperação transfronteiriça cria uma oportunidade de desenvolvimento destas áreas 
marginais, algo que, de facto, tem sido comprovado nos últimos anos [3]. O reconhecimento da 
importância desta forma de cooperação tem aumentado, nomeadamente no seio da União 
Europeia, sendo que agora insere-se num dos três objectivos prioritários (Cooperação 
Territorial Europeia). Paralelamente, tem havido um esforço de institucionalizar as relações 
transfronteiriças na Europa, na medida em que, partindo do estabelecimento de contactos e 
pactos informais, a evolução tende a ser no sentido de instituir estruturas mais efectivas e 
acordos formalizados para facilitar e aprofundar a cooperação. 
A cooperação transfronteiriça em si já teve inícios no pós-II Guerra Mundial, mas o primeiro 
esforço no sentido da sua formalização foi a redacção da Convenção-Quadro Europeia para a 
Cooperação Transfronteiriça entre as Comunidades ou Autoridades Territoriais, em Madrid, em 
1980, complementada posteriormente com o estabelecimento de Protocolos adicionais em 
1995, 1998 e 2010. Este é o primeiro documento a nível europeu que estabelece directrizes 
para a aplicação da cooperação transfronteiriça nos Estados-membros. 
A cooperação formal entre os países ibéricos é recente, surgindo de uma conjuntura específica 
que passa pela ruptura de uma postura política adversa e desconfiada (com o fim das ditaduras 
ibéricas em 1974 e 1976, em Portugal e Espanha, respectivamente), passagem para uma 
democracia, esforço de integração na então CEE, e ainda do progressivo reconhecimento da 
necessidade de concertação de esforços no sentido da resolução de problemas comuns [4].  
Este esforço de aproximação, por um lado, e integração europeia por outro é concretizado com 
passos definitivos. Em 1977, assina-se o Tratado de Amizade e Cooperação Hispano-
Português, e no mesmo ano apresenta-se o pedido formal de integração na CEE. Em 1989, 
Portugal, e Espanha em 1990, ratificam a Convenção-Quadro de Madrid. Paralelamente, 
Espanha em 1989 e Portugal em 1991 assinam a Carta Europeia de Autonomia Local, que 
embora não diga respeito directamente à cooperação transfronteiriça, no Art.10, Parág.3, 
concede o direito às autoridades locais de cooperarem com as suas congéneres noutros 
Estados [5-6]. 
Mais recentemente, em 2002 estabeleceu-se a Convenção entre a República Portuguesa e o 
Reino de Espanha sobre Cooperação Transfronteiriça entre Instâncias e Entidades Territoriais, 
assinada em Valência, a 3 de Outubro de 2002 como resultado do esforço transfronteiriço 
realizado desde os anos 80, marcando também uma nova fase para a cooperação entre 
Portugal e Espanha. 
A Região Norte de Portugal, no contexto nacional, desde sempre se destacou como uma 
região pioneira na institucionalização da cooperação transfronteiriça com a Espanha. As 
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regiões da Galiza e do Norte de Portugal iniciam esta cooperação ao estabelecer a primeira 
estrutura formal de relações transfronteiriças em 1991 – a Comunidade de Trabalho Galiza-
Norte de Portugal (CT GNP). Esta estrutura é o produto de um esforço de aproximação que se 
realizava desde os anos 80, com o estabelecimento de contactos entre as duas unidades 
directivas destas regiões, a Xunta de Galicia e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal (CCDR-N). Ambas as regiões procuraram 
harmonizar os seus programas de desenvolvimento regional e desenvolver algumas iniciativas 
conjuntas, chegando a realizar duas Jornadas Técnicas inter-regionais, em 1988 e em 1990 [7]. 
A cooperação transfronteiriça da Região Norte com a Comunidade Autónoma de Castela e 
Leão desenvolve-se em moldes diferentes, contextualizada a uma fronteira de características 
diferentes, desenvolvendo-se em torno de um elemento físico comum, o Rio Douro. Este rio 
atravessa os dois territórios ao longo de 900km, sendo que mais de 100km do seu percurso 
realiza-se ao longo da própria fronteira. A aproximação e estabelecimento de contactos 
estabelecem-se ainda nos anos 80, levando à assinatura de uma Declaração Conjunta em 
1990, seguida do estabelecimento de um Protocolo de Colaboração em 1995. No entanto, é 
em 2000 que se dá o passo decisivo de instituição da Comunidade de Trabalho Castela e 
Leão-Norte de Portugal (CT CLNP). 
Numa fase mais recente, a cooperação ao longo de ambas as fronteiras iniciou uma nova 
etapa, no seguimento da aprovação do Regulamento (CE) 1082/2006 [8], que cria a figura do 
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT), uma estrutura de cooperação 
territorial (ou seja, transfronteiriça, inter-regional e transnacional) com personalidade jurídica. 
Esta estrutura é também o culminar de um longo processo de construção de cooperação formal 
ao nível europeu, que procura constantemente ir de encontro às realidades e necessidades dos 
países, melhorando e aperfeiçoando os instrumentos disponíveis. Um dos grandes obstáculos 
que desde sempre foi identificado neste âmbito foi a grande variedade de sistemas e 
procedimentos legislativos em toda a Europa, o que dificulta a aplicação de iniciativas 
transfronteiriças. Este AECT procura solucionar alguns destes problemas, pela singularidade 
de ter personalidade jurídica aplicável em todos os Estados-membros.  
Nos dois anos a seguir à sua criação a nível europeu, este regulamento foi aprovado nos 
países ibéricos – em Portugal com o Decreto-lei 376/2007 [9] e na Espanha com o Real 
Decreto 37/2008 [10] – e desde então, criaram-se três AECT entre as três regiões em questão 
(Região Norte, Galiza e Castela e Leão): Galiza-Norte de Portugal (GNP, AECT) em 2008, 
Duero-Douro e ZASNET em 2009, estando o AECT Eurocidade Chaves-Verín a aguardar a 
aprovação por parte das autoridades nacionais. 
No ponto seguinte, apresentamos várias das estruturas de cooperação transfronteiriça 
presentes na Região Norte de Portugal, esboçando o panorama de cooperação existente 
actualmente. 
 
 
2. ESTRUTURAS DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 
Existe, de facto, uma proliferação de estruturas de cooperação transfronteiriça nesta região 
(Figura 1), criadas especialmente ao longo da última década. 
 
2.1. Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal (CT GNP) 
No ponto anterior expusemos o contexto na qual esta Comunidade de Trabalho surgiu. O 
Acordo Constitutivo que marcou o seu início, assinado em 1991, é adaptado em 2006, no 
seguimento do estabelecimento da Convenção de Valência entre Portugal e Espanha, em 
2002. 
Foi, de facto, a primeira estrutura formal a ser criada, desenvolvendo-se ao longo dos anos e 
servindo de base para a constituição de outras plataformas de cooperação transfronteiriça, tais 
como as Comunidades Territoriais de Cooperação (CTC) – CTC Vale do Lima, em 1999; CTC 
Vale do Minho, em Março de 2000; CTC Vale do Tâmega, em Novembro de 2000; e CTC Vale 
do Cávado, em 2002 – que pertencem à CT GNP [11]. 
Outro contributo importante foi a constituição, para além de quatro comissões sectoriais nas 
áreas do Desenvolvimento Sustentável e Planeamento, Desenvolvimento Económico e 
Turismo, Inovação e Eficiência Energética, e Cidadania, de uma comissão específica, 
constituída pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular [11]. 
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2.2. Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular 
Esta entidade preocupa-se, principalmente, de questões de política urbana, sendo de facto 
uma associação de municípios urbanos, constituindo uma rede de mais de 30 cidades da 
Galiza e do Norte de Portugal. 
Criada em 1992, a sua fase inicial caracteriza-se por um processo de institucionalização, 
marcada pela presidência das duas cidades que impulsionaram o processo, Porto e Vigo, que 
se vão constituir como sedes permanentes, embora sejam treze as cidades que se associam 
desde logo (Porto, Braga, Bragança, Chaves, Viana do Castelo, Vila Real , Ourense, Ferrol, A 
Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo). Em 1995, incorporam-se duas 
cidades galegas (Vilagarcía de Arousa e Monforte de Lemos) e em 1997 três cidades 
portuguesas (Vila Nova de Gaia, Guimarães e Peso da Régua) [12]. 
O Eixo Atlântico foi-se consolidando (Figura 2), desenvolvendo estudos estratégicos, e várias 
acções de âmbito euroregional (competições, prémios), adquirindo visibilidade no seio da 
Euroregião Galiza-Norte de Portugal (o espaço de cooperação conjunto do território da Galiza e 
do Norte de Portugal). Procurou, também, apresentar candidaturas a programas comunitários 
(FEDER, RECITE, URBAN, INTERREG, POCTEP), com sucesso em vários momentos [12]. 
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Figura 1: Algumas das Estruturas de Cooperação Transfronteiriça que Envolvem a Região Norte 



 

1580 
 

 
Figura 2: Algumas das Cidades Integradas no Eixo Atlântico 

 
Procura criar um sistema urbano sustentável inserido num território equilibrado como fase mais 
recente de actuação, no âmbito de uma projecção internacional, reforçando a sua dimensão 
peninsular e europeia, nomeadamente através da participação na criação da Rede Ibérica de 
Entidades Transfronteiriças (RIET) (que apresento no ponto 2.9.) [12]. 
 
2.3. Fundação Rei Afonso Henriques (FRAH) 
Esta instituição de cooperação foi criada em Fevereiro de 1994, como objectivo de reforçar o 
desenvolvimento transfronteiriço e institucional entre Portugal e Espanha. Com sedes em 
Bragança e Zamora, a sua actuação incide mais na fronteira Leste da cooperação da Região 
Norte com Castela e Leão, pois um dos seus objectivos é precisamente a promoção do 
desenvolvimento sócio-económico e cultural da bacia do Douro [13]. 
Em Julho de 1995 esta Fundação foi reconhecida com o Alto Patrocínio do Presidente da 
República de Portugal e desde então tem desenvolvido acções que promovem o bem-estar, 
intercâmbio, conhecimento mútuo e o aprofundar de relações institucionais, económicas, 
sociais e culturais entre as regiões fronteiriças [14]. 
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2.4. Comunidade de Trabalho Castela e Leão-Norte de Portugal 
A Comunidade de Trabalho Castela e Leão-Norte de Portugal, como referimos anteriormente, 
foi criada em Janeiro de 2000 para promover a cooperação transfronteiriça entre estas duas 
regiões. É também um culminar de um esforço de mais de 10 anos por parte das duas regiões: 
assina-se a Declaração Conjunta da Comissão de Coordenação da Região Norte de Portugal e 
da Junta de Castela e Leão, no Porto, em Fevereiro de 1990; e o Protocolo de Colaboração 
entre a Região Norte e a Comunidade Autónoma de Castela e Leão, no Porto, em Fevereiro de 
1995 [15-17], destacando-se esta progressão desde uma “declaração conjunta”, passando por 
um “protocolo de colaboração” até à formalização de um estrutura que de facto procura 
administrar cooperação transfronteiriça. Em 2009, adaptaram o acordo constitutivo, assinado 
em 2000, à Convenção de Valença [18]. 
Tal como no caso da CT GNP, esta Comunidade de Trabalho cria sub-estruturas, neste caso o 
Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças em Castela e Leão, e o Gabinete de Cooperação na 
Região Norte, que apoiam as comissões sectoriais criadas [19]. 
Em termos territoriais, há uma coincidência com a Região Norte relativamente à CT GNP, no 
entanto esta CT apresenta uma extensão territorial muito superior devido à área da 
Comunidade Autónoma de Castela e Leão. 
 
2.5. Comunidade de Trabalho Bragança-Zamora (CT B-Z) 
Ainda em 2000, cria-se mais uma comunidade de trabalho voltada para a fronteira Leste do 
Norte de Portugal. Esta Comunidade de Trabalho difere das duas já referidas pelo seu âmbito 
territorial mais restrito, pois engloba apenas cinco municípios portugueses (Bragança, Miranda 
do Douro, Vimioso, Vinhais e Mogadouro) e cinco espanhóis (Alcañices, Fermoselle, Pedralba 
de la Pradería, Puebla de Sanabria e Zamora). No entanto, tal como as duas já mencionadas, 
foi criada com o objectivo da “promoção do desenvolvimento sustentado e harmonioso do seu 
âmbito territorial através do estabelecimento de uma dinâmica de cooperação que se 
concretizará em encontros regulares e no exercício de uma gestão em comum das actuações 
requeridos por projectos e programas de cooperação transfronteiriça com o objectivo de 
solucionar problemas comuns.” [20] – objectivo bastante generalista que encontramos na 
maioria dos acordos e convénios que estabelecem as estruturas de cooperação 
transfronteiriça. 
Esta Comunidade de Trabalho surge como parte de um projecto mais amplo, ou seja, é criada 
no âmbito do reconhecimento do “importante trabalho desenvolvido pela Comunidade de 
Trabalho Castela e Leão-Norte de Portugal e a sua contribuição para a aproximação das 
relações entre as duas Regiões.” [20]. 
Tendo desempenhado um importante papel nas relações transfronteiriças entre o Distrito de 
Bragança e a Província de Zamora, actualmente encontra-se numa fase de inactividade pelo 
surgimento do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ZASNET, estrutura criada no 
seio desta Comunidade em 2009 [21]. 
 
2.6. Comunidade de Trabalho Vila Real-Salamanca 
No ano seguinte (2001), constitui-se outra comunidade de trabalho semelhante à CT B-Z, de 
âmbito territorial mais reduzido, neste caso abrangendo os limites municipais de Salamanca e 
Vila Real, pretendendo “o desenvolvimento harmónico e equilibrado das cidades que 
representam” [22], pois “os interesses comuns das duas cidades sempre proporcionou uma 
constante e frutífera colaboração mas, com a reforma dos Regulamentos dos Fundos 
Estruturais, torna-se imprescindível criar um instrumento de colaboração entre as duas 
Cidades.” [22].  
Surge, também, pelo reconhecimento do “importante trabalho desenvolvido pela Comunidade 
de Trabalho “Castela e Leão – Norte de Portugal” e a sua contribuição para o incremento das 
relações entre as duas regiões.” [22]. 
 
2.7. Comunidade Territorial de Cooperação do Douro Superior-Salamanca 
No final do mesmo mês de Maio de 2001, assina-se o Acordo Constitutivo da Comunidade 
Territorial de Cooperação do Douro Superior-Salamanca, que pretende ser um “grupo de acção 
local transfronteiriça” [23]. Em termos territoriais, abrange, em Portugal o Agrupamento de 
Concelhos do Douro Superior (Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila 
Nova de Foz Côa) e em Espanha o território da Província de Salamanca. 
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Novamente, observamos uma estrutura que surge no reconhecimento das “importantes acções 
desenvolvidas pela Comunidade de Trabalho Norte de Portugal/Castela e Leão e a sua 
contribuição para estreitamento das relações entre as duas Regiões nos domínios económico, 
social, educativo, cultural e das administrações públicas.” [23]. 
Em Junho de 2004, este acordo constitutivo é adaptado no seguimento da instituição da 
Convenção de Valência, estabelecendo-se uma nova convenção em que há uma alteração da 
designação “comunidade territorial” para “comunidade de trabalho Douro Superior-Salamanca” 
[24], renovando-se assim o compromisso transfronteiriço entre as partes. 
 
2.8. Eurocidade Chaves-Verín 
Esta estrutura de cooperação transfronteiriça é a mais singular da Região Norte de Portugal, e 
mesmo em termos nacionais, um projecto pioneiro e único. Criada em 2007, junta duas cidades 
que se constituem como centralidades históricas num território transfronteiriço rural de baixa 
densidade, Chaves, com cerca de 45 mil habitantes, e Verín, com cerca de 13 mil habitantes; 
ambos são centros estruturantes na região onde se inserem [25]. 
Esta Eurocidade é a consolidação de um processo de construção de cooperação 
transfronteiriça entre as duas cidades, impulsionado primeiro pela constituição da CT GNP 
1991) [26] e reforçado com a integração destas cidades no Eixo Atlântico – Chaves desde o 
início, em 1992, e Verín em 2007 [12]. Para além disso, esta Eurocidade situa-se numa das 
quatro Comunidades Territoriais de Cooperação delimitadas no seio da CT GNP, a CTC do 
Vale do Tâmega [27], elemento natural que une estas cidades num eixo transversal (o rio 
Tâmega), denominando-se esta Eurocidade, a ‘Eurocidade da Água’ [25]. 
Esta Eurocidade é um instrumento de cooperação relativamente recente, em que as relações 
transfronteiriças têm como ponto de partida a forte vontade política e o bom relacionamento 
entre o executivo de ambas cidades [27], procurando ir para além da cooperação institucional 
já estabelecida e aplicá-la de forma prática através de um dos seus eixos estratégicos, a 
construção da eurocidadania [25]. Actualmente, está num processo de transformação em 
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, aguardando apenas a aprovação dos 
governos nacionais [28]. 
 
2.9. Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET) 
Esta rede foi criada recentemente, em 2008, agrupando doze entidades que trabalham nesta 
fronteira entre Portugal e Espanha, nomeadamente, o Eixo Atlântico, a Eurocidade Chaves-
Verín, a Fundação Rei Afonso Henriques e a Comunidade de Trabalho Bragança-Zamora. 
Apesar de se afirmar como plataforma de ligação entre todas as entidades transfronteiriças da 
fronteira hispano-lusa, apenas inclui duas entidades que não se localizam na Região Norte 
(Associação Triurbir e a Associação Transfronteiriça de Municípios das terras do Grande Lago 
– Alqueva), e exclui muitas entidades que trabalham nesta mesma área.  
Foi criada para promover o desenvolvimento social e económica nos territórios da Raia Ibérica, 
mas também para agregar as várias entidades que trabalham neste sentido numa só voz 
diante dos governos nacionais respectivos, e mesmo diante da própria União Europeia [29]. 
 
2.10. Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça Galiza-Norte de Portugal 
(GNP, AECT) 
O Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça Galiza-Norte de Portugal foi o 
primeiro AECT a ser criado na Península Ibérica, e o terceiro na Europa. Esta estrutura surge 
ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1082/2006, um regulamento comunitário que cria uma 
estrutura de cooperação territorial dotado de personalidade jurídica. Este é adaptado para as 
leis nacionais de Portugal em 2007 e da Espanha em 2008, por isso, de facto, este AECT foi 
criado logo que era legalmente possível [5]. 
Foi criada pela própria Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal, para concretizar 
aquilo que esta não conseguira fazer por não ter personalidade jurídica, sendo de igual forma 
um acordo estabelecido entre as mesmas duas partes, a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a Xunta de Galicia. Apesar de se aplicarem à 
mesma área geográfica, têm naturezas e competências diferentes, sendo a Comunidade de 
Trabalho uma estrutura mais política e o AECT mais operacional [30]. 
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2.11. Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça Duero-Douro 
Este AECT apresenta desde logo uma escala diferente da do primeiro AECT criado na 
Península Ibérica. Criado em Março de 2009, no seu convénio constitutivo não apresenta 
nenhuma referência ao papel de alguma Comunidade de Trabalho, da CCDR-N, nem de 
qualquer entidade supra-municipal na sua formação, agrupando 175 municípios das regiões de 
Trás-os-Montes, Beira Interior Norte e Douro, bem como das províncias de Salamanca e 
Zamora, sendo o Rio Douro o elemento natural de unificação [31-32]. 
Contrasta também com as outras formas de cooperação que surgiram ao longo desta fronteira, 
que fazem sempre referência ao trabalho da Comunidade de Trabalho Castela e Leão-Norte de 
Portugal nos seus acordos constitutivos. 
 
2.12. Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça ZASNET 
Este AECT, tal como o último enumerado, está voltado para a fronteira Leste e apresenta um 
âmbito territorial mais restrito do que o AECT GNP, abrangendo, em Portugal, as regiões de 
Trás-os-Montes e Douro Superior (associações de municípios da Terra Fria Nordeste 
Transmontano, da Terra Quente Transmontana e do Douro Superior), e em Espanha, a 
Diputación e Ayuntamento de Zamora e a Diputación de Salamanca [33]. 
Criado em Outubro de 2009, aparenta emergir  de um processo de construção de cooperação 
mais contínuo e contextualizado, pois surge no seio da Comunidade de Trabalho Bragança-
Zamora [21], e no seu convénio constitutivo estabelece como objectivo específico colaborar 
com a Comunidade de Trabalho Bragança-Zamora e com a Comunidade Territorial Douro 
Superior-Salamanca [33]. 
 
2.13. Macro-região “Regiões do Sudoeste Europeu” (RESOE) 
A mais recente estrutura a ser criada foi a Macro-Região RESOE, em 2010, juntando a Região 
do Norte de Portugal e as Comunidades Autónomas da Galiza e de Castela e Leão (Figura 3) 
numa área que abrange mais de 145000 km e 9 milhões de habitantes, surgindo fruto da 
constatação de que estes três territórios partilhavam recursos e interesses comuns, bem como 
ameaças e oportunidades que podiam ser encaradas melhor conjuntamente [34-35]. Esta é a 
primeira macro-região em território ibérico, e uma das primeiras na Europa. 

Fig
Figura 3: Macro-Região RESOE 

 
3. Panorama Actual de Cooperação Transfronteiriça na Região Norte 
A área de estudo – Norte de Portugal – divide-se em duas secções (Figura 4), como referido de 
início, devido às duas fronteiras existentes, o que também sugere uma divisão segundo as 
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regiões tradicionais – o Minho e Trás-os-Montes. Na sua generalidade, a actividade das 
estruturas de cooperação transfronteiriça respeitam estes aspectos, e têm relações, no fundo, 
com a região espanhola que se encontra mais próxima.  
Definem-se, sensivelmente, duas euroregiões: a ‘Euroregião Galiza-Norte de Portugal’ e a 
‘Euroregião Castela e Leão-Norte de Portugal’. A sobreposição em termos de nomenclatura 
(‘Norte de Portugal’) dilui-se perante o foco diferenciado desenvolvido pelas entidades 
promotoras da cooperação transfronteiriça inseridas nestas euroregiões. O foco da 
Comunidade de Trabalho Norte de Portugal-Galiza, quanto a regiões espanholas é a Galiza, 
por isso as iniciativas fronteiriças desenvolvidas no seu âmbito tendem a ser em relação à 
fronteira a Norte, com maior intensidade na região do Minho, especialmente ao longo do eixo 
de cidades Vigo-Porto (onde se encontram várias das cidades integradas no Eixo Atlântico). A 
Comunidade de Trabalho Castela e Leão-Norte de Portugal, por seu torno, encontra-se voltada 
para a fronteira Leste. Estas duas estruturas, por dizerem respeito às três áreas de estudo na 
sua totalidade, também servem como ‘chapéu’ que cobre a cooperação que se realiza na sua 
secção (euroregião) respectiva.  
Algumas das estruturas de cooperação destacam-se individualmente, como é o caso do Eixo 
Atlântico, que serve como catalisador de relações fronteiriças e um elemento de interligação 
entre as duas secções referidas, pois engloba cidades de ambas as ‘euroregiões’ 
mencionadas. 
 

 
Figura 4: Duas ‘euroregiões’: Galiza-Norte de Portugal e Castela e Leão-Norte de Portugal 

 
A Eurocidade Chaves-Verín também se destaca pela singularidade do contexto (cooperação 
localizada) e do projecto específico, principalmente num dos seus objectivos para os próximos 
anos – a construção da eurocidadania [25]. Aqui observamos uma intenção de trazer a 
cooperação transfronteiriça ao dia-a-dia da sociedade civil, e de criar vantagens visíveis. Isto 
porque, muitas vezes os processos de cooperação transfronteiriça ocorrem ao nível 
institucional e político, sendo que a sociedade civil não acompanha essa cooperação se não 
houver mecanismos que promovam a sua inclusão. Isto é também visível no caso do GNP, 
AECT, que na sua fase inicial de operacionalização, procurou dar-se a conhecer aos actores 
locais da Euroregião GNP, deparando-se com uma reticência e cansaço de estruturas de bom 
intento e poucas acções palpáveis por parte dos contactados. Estes, confrontados, referiam, 
“sem problema algum, fazemos reunião, falamos, se for para fazer alguma coisa em concreto… 
Se for para fazer coisas teóricas, assinar acordos ou convénios não vale a pena, porque isso 
nós já temos.” [30]. 
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Por outro lado, reconhece-se a pertinência do papel dos políticos e da política, essencial para 
despoletar o processo, para criar as bases de relacionamento; algo já realizado a vários níveis 
nesta região. 
A Eurocidade, mais recentemente, submeteu um pedido para se tornar num AECT, porque 
apesar de existir vontade política local, de ambas as partes, ainda subsistem dificuldades 
devido às diferenças político-administrativas entre os dois países. Uma estrutura de 
personalidade jurídica, para além de ser um símbolo reforçado da unicidade das duas cidades, 
tem mais capacidade de ultrapassar as dificuldades referidas [28].  
Este é um exemplo em que uma estrutura que já existia se transformou posteriormente em 
AECT. Também temos exemplos de criação de AECT em que se mantém a estrutura que levou 
à sua génese. O primeiro caso a ocorrer foi a criação do primeiro AECT ibérico, o Galiza-Norte 
de Portugal, AECT. Este foi criado em 2008 pela Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de 
Portugal para realizar o que não conseguira fazer devido à sua condição não normativa, mas 
manteve-se a estrutura inicial pois têm características e competências diferenciadas. A CT tem 
um nível de intervenção mais político, pretendendo ser uma instituição que promove e mantém 
a cooperação transfronteiriça nesta região num sentido generalizado (uma das ‘abóbadas’ de 
cooperação já mencionadas), enquanto o AECT, por ser dotado de personalidade jurídica 
procura realizar uma cooperação transfronteiriça mais prática e operacional [5]. 
O segundo exemplo refere-se à criação do AECT ZASNET, em 2009, no seio da Comunidade 
de Trabalho Bragança-Zamora. Neste caso, apesar de continuar a existir, esta CT quase já não 
desenvolve actividades, o que poderá ser apenas a passagem por um período de entusiasmo 
relativo ao  novo instrumento, tão almejado pela sua personalidade jurídica ou poderá 
representar o evoluir da cooperação nesta fronteira, em que a intervenção desta CT já não faz 
mais sentido, visto que surgiu um novo instrumento, de natureza mais eficaz, sendo agora um 
caso de sobreposição de estruturas de cooperação transfronteiriça. Para além disto, esta CT 
não foi mencionada entre as instituições de cooperação transfronteiriça mais relevantes nesta 
fronteira (tal como a CT GNP o era no caso da fronteira Norte) – a CT Castela e Leão-Norte de 
Portugal e a Fundação Rei Afonso Henriques. Novamente, este AECT foi criado pelas 
vantagens advindas da personalidade jurídica: orçamento próprio, capacidade de contratação 
de pessoal e a possibilidade de uma estrutura política territorial mais partilhada, estruturada e 
desenvolvida [21]. 
Por outro lado, temos o caso da criação do AECT Duero-Douro, que, ao contrário do que 
acontece nos acordos constitutivos dos outros agrupamentos, apenas apresenta referências ao 
Regulamento (CE) 1082/2006 (que permitiu a sua constituição) e ao Tratado da União 
Europeia como antecedentes, sem menções de qualquer comunidade de trabalho ou entidade 
similar, no processo da sua criação ou no sentido de trabalho conjunto [25]. Isto sugere um 
esforço de cooperação mais abrupta, e não o culminar de um processo de construção de 
cooperação. De facto, alguns autores apontam algumas dúvidas relativamente à própria 
elegibilidade e sustentabilidade deste agrupamento [35-36]. 
Verifica-se, de facto, uma forte adesão ao Regulamento (CE) 1082/2006, que instituiu o AECT. 
Logo após a sua aprovação nos países em questão – Portugal com o Decreto-Lei 376/2007, e 
Espanha com o Real Decreto 37/2008 – criaram-se três AECT nesta região. A Eurocidade já 
está no processo de se transformar em Agrupamento e está ainda em projecto a criação do 
AECT Alto Tâmega-Diputacion Orense [28].  
Estes agrupamentos foram criados para ultrapassar dificuldades inerentes à cooperação 
transfronteiriça, funcionando como uma convenção entre administrações de vários níveis – 
europeu, nacional, regional e local, e qualquer outro actor interessado [35]. Isto contribui para 
explicar a forte adesão a este novo instrumento nesta região, fenómeno ainda a decorrer na 
restante Raia Ibérica, bem como em outras fronteiras na Europa. Por outro lado, é provável que 
os Estados não antecipassem tamanha adesão, e surjam reticências, primeiro no processo de 
adaptação às leis nacionais, e depois no processo de aprovação das propostas realizadas. Isto 
poderá explicar o atraso na aprovação da Eurocidade como AECT. 
As macro-regiões, comparadas com uma euroregião, são caracterizadas por um território mais 
extenso (mais de 700.000 km2) e, normalmente, é uma região que abrange mais do que três 
países com territórios contíguos e com um plano de desenvolvimento comum [35, 37]. De 
acordo com esta definição, a Macro-Região RESOE não se enquadra no conceito de macro-
região, pois estende-se por uma área de aproximadamente 145.000 km2, bastante inferior à 
área das macro-regiões já estabelecidas na Europa e abrange apenas territórios de dois 
países. A ‘Macro-Região do Sudoeste Europeu’ seria o que Medeiros (2010) [35] designa de 
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uma ‘meso-região’. No entanto, mais importante do que terminologia correcta, relativamente a 
uma figura tão recente, será o contributo que esta nova entidade poderá trazer à cooperação 
transfronteiriça e ao desenvolvimento desta região, fruto da sua visão mais alargada e 
concertada entre três regiões que partilham muitas características e desafios. 
Esta Macro-Região foi criada como resultado da cultura de cooperação já existente, e pelo 
trabalho realizado nestes últimos 20 anos por entidades já mencionadas. Enquadra-se, 
também num contexto em que surgem novas regiões e agrupamentos, que exigem novas 
formas de governança. 
Por outro lado, temos a RIET (Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças), também criada 
recentemente, para servir como elo de ligação entre as várias entidades que procuram 
promover o desenvolvimento sócio-económico ao longo da Raia Ibérica, mas também como 
corpo representativo perante as entidades nacionais e europeias. No entanto, ainda é 
composta por um número modesto de parceiros, tendo em conta a multiplicidade de estruturas 
existentes. É curioso, observar que 10 dos 12 parceiros localizam-se precisamente no território 
do caso de estudo.  
Quanto ao nível de actuação de cada estrutura de cooperação transfronteiriça, este difere 
consoante o objectivo e foco de cada um. No entanto, podemos referir que existe uma 
preponderância de objectivos muito generalizados – facilitar e promover a cooperação 
territorial, com o intuito de promover coesão social e económica, por exemplo – e, em alguns 
casos, ambiciosos para o contexto a que se referem, pois pretende-se intervir em praticamente 
todos os domínios do desenvolvimento [35]. Há ainda coincidência de objectivos entre 
estruturas de cooperação que actuam no mesmo território (como é o caso do AECT ZASNET e 
o AECT Duero-Douro). 
Por outro lado, existem casos de estruturas que definem objectivos específicos 
contextualizados, como a Euroregião GNP, em que uma das prioridades estratégicas é a 
cooperação no âmbito do mar [38]. Neste sentido, segundo Medeiros (2010) [35], talvez este 
enfoque na economia do mar por parte desta Euroregião, negligenciando as áreas mais 
marginais e rurais do interior da Região Norte, tenha motivado o surgimento dos AECT 
ZASNET e Duero-Douro, e reforça esta distinção entre duas ‘euroregiões’ dentro da Região 
Norte. 
Existem, ainda, algumas iniciativas que não mencionamos na enumeração de estruturas de 
cooperação transfronteiriça, como a geminação de cidades, nomeadamente o tripé de cidades 
formado por Bragança, Zamora e Salamanca, que desempenham um papel relevante para as 
relações fronteiriças na sua região específica. Neste caso, algumas iniciativas são realizadas 
no âmbito desta geminação, não passando pelo ZASNET ou pela FRAH [21]. 
 
 
CONCLUSÃO 
Identificamos, portanto, vários tipos de cooperação transfronteiriça, de objectivos diferentes em 
níveis territoriais diferenciados. Encontramos (Temos) iniciativas mais ‘macro’, começando pela 
própria Macro-Região, que poderá trazer uma nova forma de reflexão ao nível de um território 
alargado que engloba precisamente as três regiões presentes nas estruturas de cooperação 
mencionadas. Esta, juntamente com as duas euroregiões identificadas não são estruturas, mas 
plataformas onde várias estruturas que promovem cooperação desenvolvem a sua acção. 
Relativamente às estruturas de cooperação transfronteiriça, encontramos diversos níveis. As 
Comunidades de Trabalho GNP e CL-NP funcionam como as grandes promotoras (‘chapéus’) 
de uma cooperação mais generalizada ao longo das suas respectivas fronteiras, sendo o Eixo 
Atlântico uma estrutura de objectivos mais específicos (trabalho mais ao nível da rede de 
cidades que abrange), e um elo de ligação entre estruturas das duas ‘euroregiões’. Dentro de 
cada uma destas, foram-se criando iniciativas mais localizadas, como as Comunidades 
Territoriais de Cooperação, a Eurocidade, geminações. Mais recentemente, este panorama 
mudou ligeiramente com a introdução dos AECT, aumentando a sobreposição territorial. Por 
outro lado, temos a RIET, que poderá servir como importante ponto de encontro entre 
estruturas de cooperação transfronteiriça ao longo de toda a Raia Ibérica. 
Esta desmultiplicação será necessária para que possam haver acções mais concretas de 
cooperação. No entanto, coloca-se a questão se o panorama de cooperação transfronteiriça da 
Região Norte é um caso de sobreposição ou complementaridade. De facto, a sobreposição 
territorial é a realidade do panorama de cooperação nesta região. Se esta sobreposição 
interfere na própria actuação destas estruturas de cooperação já é outra questão, que 
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necessita maior aprofundamento. Todas as entidades com as quais entramos em contacto 
referiram que não existe sobreposição alguma, apenas situações de complementaridade. 
De facto, muitas destas estruturas têm competências diferentes, como no caso da CT GNP e 
GNP, AECT; por isso a sobreposição não se coloca por essa razão. Por outro lado, existe, de 
facto, uma elevada profusão de iniciativas fronteiriças, sendo difícil acreditar que não hajam 
situações de alguma sobreposição, mesmo se inconsciente. Exemplo disso poderá ser a CT B-
Z e o AECT ZASNET, em que, de momento, o primeiro encontra-se ‘inactivo’ desde a entrada 
do segundo, por isso coloca-se a questão se, de facto, faz sentido continuarem a existir ambos. 
Algumas destas estruturas também são recentes, e dotadas de características inovadoras, 
nomeadamente os AECT, por isso apenas nos próximos anos poderemos analisar a sua acção 
e interacção nesta região, avaliando se, de facto, contribuíram com soluções inovadoras e 
preencheram lacunas existentes, ou se meramente contribuíram para a elevada densidade de 
estruturas de cooperação transfronteiriça.   
Para além da sobreposição territorial e programática, podemos ainda falar de uma 
sobreposição governativa, ou seja, de um interface de vários níveis administrativos diferentes, 
desde o nível europeu ao mais localizado, criando novas formas de governança, colocando um 
desafio para os diversos actores envolvidos. Em alguns sentidos – especialmente no que diz 
respeito à personalidade jurídica dos novos instrumentos de cooperação (AECT) – é uma 
situação bastante recente, e por isso será interessante observar o desenrolar das acções de 
cooperação transfronteiriça nos próximos anos. 
O processo de construção e consolidação da cooperação transfronteiriça é essencial, sendo 
indubitável a importância do trabalho das primeiras estruturas de cooperação, nomeadamente 
as Comunidade de Trabalho GNP e CL-NP e o Eixo Atlântico e das pessoas que primeiro 
desencadearam o processo, pois este espaço de diálogo político é essencial. Agora entram em 
palco novos actores – os AECT, introduzindo uma nova geração de cooperação. Esperemos 
que se consigam envolver mais actores no processo, nomeadamente a sociedade civil, e fazer 
da cooperação algo mais integrado e efectivo, para que possa, de facto, haver um 
desenvolvimento sustentado da Região Norte. 
Actualmente assistimos a um novo boom de estruturas de cooperação transfronteiriça, e pode 
ser uma tentação a criação de estruturas para esse fim, especialmente neste contexto de 
candidatura a fundos comunitários, considerando que é uma das formas mais eficazes de 
atribuir capital financeiro a regiões carentes periféricas aos centros de decisão (especialmente 
no contexto de Portugal, que não tem governo regional). É uma realidade que várias das 
iniciativas desenvolvidas pelas estruturas de cooperação nesta região apenas foram possíveis 
devido aos fundos comunitários. Isto coloca em questão a própria sustentabilidade do projecto 
de cooperação transfronteiriça como motor de desenvolvimento regional de regiões marginais e 
subdesenvolvidas. Com mais estruturas novas é expectável ocorrerem mais candidaturas a 
financiamento, o que poderá levar a uma situação de concorrência pouco saudável num 
contexto em que os fundos são uma condição para a possibilidade de realizar projectos de 
importância. Por outro lado, muitas destas estruturas são recentes, e ainda estão num 
processo de consolidação, sendo provável que a sua actuação não seja tão eficiente como no 
caso de estruturas que já estabeleceram uma cultura de cooperação e têm bastante 
maturidade nesta área. 
A sobreposição em si pode ser positiva se associada à complementaridade. Ou seja, importa, 
é, que haja uma concertação de objectivos e actuações, um estabelecimento de fóruns de 
diálogo e de redes de cooperação. No entanto, o facto de existirem tantas estruturas e espaços 
de cooperação – estando a criação de mais em projecto – leva-nos a afirmar que este 
panorama de cooperação apenas fará sentido se eles (estes espaços) trouxerem 
desenvolvimento.  
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RESUMEN 
La metodología Input-Output resulta ser un instrumento especialmente útil para analizar los 
impactos que sobre una economía regional tienen distintos tipos de intervenciones. Por un 
lado, permite trabajar con datos a nivel sectorial, lo que hace que podamos realizar una mejor 
interpretación de la realidad. Por otro, dada la posibilidad de desagregación por niveles 
territoriales, nos permite despejar la duda de si las ayudas producen sus efectos en el interior 
de la región o en qué medida éstos se difunden a través de las relaciones interregionales e 
internacionales hacia otros territorios. No obstante, somos conscientes de que es un 
instrumento que también presenta dificultades metodológicas de aplicación. 
En el presente trabajo se aporta una reflexión sobre las cuestiones metodológicas citadas y 
una aplicación al estudio del impacto de la Política Regional Europea a través de los Fondos 
Estructurales. 
Palabras-clave: Evaluación; Metodología Input-Output; Política regional 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El método input-output resulta ser una herramienta extremadamente útil, desde el punto de 
vista del análisis regional, para valorar los efectos de una intervención de política regional que 
implique una inyección de fondos en el territorio. Además de permitir valorar la modificación 
inducida en las macromagnitudes, y hacer posible una aproximación sectorial fundamental para 
realizar una interpretación más realista, posee una especial característica, que es la que aquí 
pretendemos resaltar de manera particular: permite distinguir qué parte de los efectos 
causados se producen dentro del territorio cuya economía se pretende apoyar, y qué parte se 
desborda originando efectos económicos fuera de ese territorio. 
No obstante, dicha herramienta, como cualquiera de las alternativas (entre otras podemos 
destacar el modelo HERMIN154, el QUEST II155 o el MOISSES156., presenta importantes 
problemas metodológicos de aplicación que aconsejan valorar los resultados con cautela y 
ponen de manifiesto el interés de profundizar en la reflexión sobre la medida en  que los 
resultados de un análisis pueden verse afectados por las decisiones concretas adoptadas 
respecto a diferentes aspectos metodológicos. Ver, entre otros: Sosvilla-Rivero, S.; Cova 
Alonso, D.;González Pérez, J.M. (2010) [1]; Márquez Paniagua, M.A; Ramajo Hernández, J. De 
Miguel Vélez, F.J. (2010) [2] 
En el presente trabajo, nos proponemos un estudio de uno de los problemas concretos que 
suelen ponerse de manifiesto en trabajos de esta naturaleza, cuando se trata de valorar los 
efectos originados por una actuación consistente en un programa plurianual de inyección de 
fondos, y que consiste en adoptar la decisión de si utilizar la tabla correspondiente al principio 
del período, la del final de dicho período, todas las relativas a cada año del mismo, etc. 
                                                      
 
 
154 Modelo desarrollado conjuntamente por FEDEA en España, The Economic and Social 
Research Institute en Irlanda, y la Universidade Católica Portuguesa en Portugal. 
155 Este es el modelo oficial que utiliza la Comisión Europea para realizar predicciones 
económicas. Es un modelo de crecimiento y de ciclo de los negocios de varios países, creado 
por los servicios de la Comisión para analizar las economías de los Estados miembros de la UE 
y sus interacciones con el resto del mundo. 
156 El modelo ha sido creado por un grupo de economistas del Ministerio de Economía y 
Finanzas y del mundo académico asociados a la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda. 
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Concretamente, una de las cuestiones que presenta un interés acusado en el ámbito de la 
Unión Europea, y que ha sido abordada en no pocas ocasiones utilizando el método Input-
Output, es la de valorar los efectos de la Política Regional Comunitaria desarrollada a través de 
los Fondos Estructurales. Pues bien, efectivamente, cuando se trata de estimar los efectos de 
uno de los paquetes plurianuales, se puede observar cómo algunos autores utilizan la tabla del 
principio del período, introduciendo en la demanda final el total del paquete de fondos 
asignados al territorio en cuestión; otros utilizan la tabla del último año restando el total de 
dicho paquete; otros usan las tablas de cada ejercicio, introduciendo las anualidades de los 
fondos. 
La aportación que se realiza en esta comunicación consiste en realizar una aplicación con dos 
métodos alternativos, intentando aportar ideas sobre la medida en que la utilización de cada 
uno de ellos puede afectar a las conclusiones extraídas, fijándonos muy especialmente en 
aquéllas que dijimos que tenían un especial interés para el análisis regional, que son las 
relativas a qué efectos permanecen dentro de la región subvencionada y cuáles se desbordan 
fuera de ella. 
 
 
OBJETO Y MÉTODO 
Con el propósito explicado, el objeto de la presente comunicación es realizar una comparación 
entre los resultados obtenidos en dos aplicaciones de la tabla I-O a la valoración del impacto de 
los Fondos Estructurales 2000-2006 sobre la región de Castilla y León, incluyendo además los 
efectos que afectan a otras regiones. En la primera de dichas aplicaciones se ha utilizado la 
tabla del año 2000, inyectando el conjunto de la aportación de los Fondos en la demanda final, 
y en la segunda aplicación se ha utilizado la tabla del año 2006, restando de la demanda final 
la inyección de dichos fondos. Los resultados de la primera aplicación podemos encontrarlos 
en Marín Rivero, A.; Pardo Fanjul, A. (2010) [3]. Son objeto de éste trabajo, la segunda 
aplicación y la comparación entre ambas. 
 
Valoración de la metodología Input-Output 
La decisión de utilizar la metodología Input-Output como herramienta adecuada en trabajos de 
ésta naturaleza (entre otros Beutel (1995) [4]); Morillas et Al (2004) [5]; Dones, M; Pérez, J. 
(2002) [6]; Lima, M.C.; Cardenete, M.A.; Usabiaga, C. (2010) [7]) y no uno de los modelos 
econométricos citados anteriormente, ha sido adoptada tras una consideración de las ventajas 
e inconvenientes de la misma, que ha dado lugar a intensos debates, podemos encontrar 
referencias a éstos en muchos autores, entre otros, Chenery, H.B.; Clark, P.G. (1959) [8]; 
Morillas, A. (1982) [9]; Kuene, R. E. (1954) [10]; Segura Sánchez, J. (1967) [11]. Para una 
revisión de las limitaciones más significativas del modelo consultar Pardo Fanjul, A. (2003) [12]. 
Además, cómo ya hemos puesto de manifiesto, una cuestión absolutamente relevante para el 
análisis regional que pretendemos llevar a cabo, es intentar resolver la duda respecto a si las 
ayudas producen sus efectos en el interior de la región o en qué medida éstos se difunden a 
través de las relaciones interregionales e internacionales hacia otros territorios. 
El conjunto de efectos a los que nos referimos suelen denominarse “efectos de demanda, en el 
sentido de que la realización de los proyectos se traduce en la creación de VAB, producción 
efectiva, empleo, etc. de los que, además, se puede conocer su detalle sectorial y su 
naturaleza de directos (en el propio sector que registra la perturbación de demanda final) o 
inducidos (en el resto de los sectores)”. Siguiendo a Sosvilla, p.126 (2002) [13], la esencia del 
análisis input-output consiste en interpretar que las ayudas comunitarias, junto al gasto 
nacional que las acompaña, representan un aumento de la demanda final dirigida a una serie 
de sectores. Éstos, a su vez, se abastecen del resto de los sectores a medida que realizan las 
actuaciones que se les ha encargado y difunden el impacto cuantitativo de las ayudas por el 
conjunto de la economía. 
Como señalan Morillas et al. (1999), p. 233 [14] es posible diferenciar dos tipos de efectos 
derivados de una determinada inversión: las “economías internas”, que se refieren a la 
influencia y repercusión de la inversión sobre los valores añadidos, producción, importación y 
empleo en la región, a corto plazo y que pueden estimarse tanto a partir de los efectos directos 
(por la propia inversión) como indirectos (tomando en cuenta las interrelaciones y efectos 
sectoriales inducidos); y las “economías externas” que se refieren a los efectos añadidos y 
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diferidos, producidos incluso sobre otras variables, como consecuencia de las mejoras en 
infraestructura, equipamientos o estándares de calidad de vida derivados de la inversión. 
Debemos señalar que pretendemos estudiar únicamente los efectos de la inversión 
procedentes de los Fondos Estructurales en la producción, en el valor añadido, en las 
importaciones y en el empleo, sin tomar en consideración las economías externas que dichos 
fondos puedan ocasionar a largo plazo. 
En el modelo abierto de Leontief los outputs totales son las variables endógenas, las variables 
que han de ser explicadas y que se caracterizan porque influyen y están influidas por el resto 
de las variables del modelo. Los elementos de la demanda final constituyen las variables 
exógenas, son las variables explicativas y deben influir en el comportamiento de las variables 
endógenas sin estar influidas por ellas. Los parámetros del modelo son los coeficientes 
técnicos. 
La consideración del comercio exterior introduce en el modelo las importaciones y las 
exportaciones. Aparecen las importaciones de productos intermedios necesarios para la 
actividad productiva y de bienes finales. Por lo tanto, cualquier TIO no es más que la 
superposición de dos tablas, una con claro contenido interno y la otra externo, dando por 
adición una tabla de recursos totales. A partir de aquí se pueden elaborar identidades 
contables del modelo para dos sistemas distintos: el interno y el total. 
Si estudiamos únicamente las relaciones internas de la economía sin tener en cuenta las 
importaciones157 obtendremos el “modelo interno”: En forma matricial podemos escribirlo como: 
[X] = [I-AI]-1 [FI] 
De este modo, obtenemos solución al problema del cálculo de qué producción debe obtener 
cada rama para que se cumplan unos objetivos de demanda final que se determinan 
exógenamente. Deberemos después utilizar la tabla ”externa” para poder medir los efectos que 
se desbordan fuera de la Región. 
 
Aplicación del método 
A todas las limitaciones propias del análisis input-output, debemos de añadir las propias de 
realizar un trabajo como éste: 
1.- Aunque disponemos de las matrices simétricas correspondientes a los todos los años del 
intervalo 2000-2006, la Junta de Castilla y León [15] las proporciona sólo a nivel total, es decir 
no desagrega la información de cada una de las ramas de actividad en los niveles interior e 
importado. Para poder estimar la matriz simétrica a nivel regional debemos de utilizar la 
información que nos proporciona la Contabilidad Nacional de España [16] referida al mismo 
periodo de tiempo. 
Por lo tanto, a partir de las matrices de coeficientes técnicos totales de Castilla y León y de la 
producción efectiva de la región y de España referidas al año 2000 (o 2006 en su caso), y 
utilizando el método de los coeficientes interindustriales (Cross-industry Quotient Approach, 
recogido en Pulido, A. (1996), pp. 278-279 [17]), elaboramos las de coeficientes interiores de 
Castilla y León. 
En este método cada coeficiente (CIQij) compara la proporción de output regional en el país de 
la rama proveedora i, con la proporción de output regional en España de la rama j. 
Así cada coeficiente resulta de la expresión: 

CIQij = N
j

R
j

N
i

R
i

X/X
X/X

 

Siendo: R
iX  output del sector regional i; N

iX  output del sector nacional i ; R
jX  output del 

sector regional j; N
jX  output del sector nacional  j 

De esta forma, el paso de los coeficientes técnicos totales regionales a los interiores se realiza 
según las siguientes pautas: 
Si CIQij ≥ 1 entonces TR

ij
IR
ij aa =  

                                                      
 
 
157 Las exportaciones se incluyen ya que se trata de producción interna. 
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Si CIQij <1 entonces TR
ijij

IR
ij a CIQa =  

Cuando el coeficiente es igual o mayor que la unidad, la producción efectiva de la rama 
proveedora i es mayor que la de la rama j en términos relativos al País; la rama i puede proveer 
todo el output de la rama j. De esta forma, los consumos interindustriales interiores se calculan: 

R
j

IR
ij

IR
ij Xax = , donde IR

ijx  es el consumo interindustrial interior regional; IR
ija  es el coeficiente 

técnico interior regional. 
Si el coeficiente es menor que la unidad, la producción del sector i no es suficiente para 
abastecer al sector j, por lo que parece necesario que existan importaciones de ese producto. 
Los flujos interindustriales interiores regionales se calculan: R

j
TR
ijij

IR
ij Xa CIQx = , donde TR

ija  
es el coeficiente técnico total regional. 
Al emprender la tarea de estimar la matriz interior por el método descrito, surgió una dificultad, 
ya que la Contabilidad Nacional facilita la información a 58 ramas y aunque la TIO de Castilla y 
León también, éstas no coinciden, por lo que fue necesaria la agregación de la distinta 
información a 46 ramas de actividad. 
Los coeficientes de un sector muy agregado no serán más que un promedio de los coeficientes 
de los subsectores que lo forman. La agregación tiene como resultado coeficientes más 
estables pero, al mismo tiempo, supone perder información sobre las distintas ramas. Como 
señalan De la Macorra y Prudencio Alonso (1995) p.15 [18] “la homogenización -cualquiera que 
sea el ámbito donde se desarrolle- es un proceso largo y costoso, donde se “liman” diferencias 
y, por tanto, se pierde especificidad e individualidad en aras de una mayor y mejor 
comparabilidad e integración. Por tanto, por una parte se pierde información; pero, por otra 
parte, se gana, siendo el balance muy favorable”. 
Este es un tema realmente importante, ya que todos los indicadores calculados más adelante 
se ven afectados por la agregación efectuada, de forma que los resultados serán distintos con 
un nivel de agregación diferente e influirá también el supuesto restrictivo del producto mixto de 
cada sector. 
Una vez obtenida la matriz simétrica interior a 46 ramas, se decidió utilizarla más agregada, a 
15 ramas, ya que así se facilita el paso de los ejes a la ramas. 
 
Cuadro 1. Correspondencia con CNAE-93 de la TIO de Castilla y León a R.15 

R.15 CNAE-93 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 01,02,05 
2 Industrias extractivas 10,11,12,13,14,23 
3 Gas natural y gas manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 40,41 
4 Industrias manufactureras 15-22, 24-37 
5 Construccción 45 
6 Comercio y reparación 50,51,52 
7 Hostelería 55 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 60,61,62,63,64 
9 Intermediación financiera 65,66,67 
10 Servicios prestados a las empresas 70,71,72,73,74 
11 Administración Pública. 75 
12 Educación. 80 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 85 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 90,91,92,93 
15 Actividades de los hogares 95 

 
2.- Después de estimar la matriz simétrica a nivel regional para Castilla y León 2000 (2006 en 
el segundo de los supuestos) se han inyectado (o reducido) los fondos correspondientes al 
periodo de programación 2000-2006. De esta forma, se ha obtenido el incremento (reducción) 
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de la demanda final total, y, a partir de ella, se calcula cuál es realmente el incremento 
(reducción) de la demanda final interior que ha tenido lugar. 
3.- A continuación, utilizando el modelo de Leontief interior se han calculado los incrementos 
(reducciones) de producción para cada rama ocasionados por el incremento (reducción) de 
demanda final. 
∆X = [I-AI]-1 ∆FI 

4.- Una vez calculada la variación de producción de cada rama, se puede obtener lo que 
consecuentemente ha variado el VAB, aplicando a los coeficientes de VAB el incremento 
(reducción) de producción regional de la siguiente forma: 

∆VAB = v̂  ∆X 

Con 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

n

1

 v.... 0    0    0
....   ....   ....   ....
0  ....  0   0   v

 v)             con vk= 
k

k

X
VAB

 

5.- El número de trabajadores necesario para generar una unidad de producción del sector i-
ésimo se denomina coeficiente técnico de empleo, o coeficiente directo de empleo, y se define 
como: 

ei=
i

i

X
L

 donde Li es el empleo total del sector i; y Xi la producción del mismo. 

Con este coeficiente técnico se determina el empleo incorporado en cada unidad productiva. 
Suponiendo constantes los coeficientes técnicos de empleo, se puede calcular el aumento 
(reducción) en el número de trabajadores de cada rama que supone la variación de la 
producción. 
6.- Por otra parte, de la misma forma que la variación de la producción provoca un aumento 
(reducción) del VAB, se produce una variación de los consumos intermedios de cada rama. Se 
pueden, por lo tanto calcular las necesidades directas de importación de inputs intermedios 
Estas se miden por la participación de los consumos intermedios importados sobre el total de la 
producción efectiva de cada sector. 

j

n

1i

m
ij

*
j X

x
m

∑
==  

donde 
m
ijx

 son los consumos intermedios importados de productos del sector i que se 
incorporan a la producción del sector j. Se miden así la cantidad de inputs intermedios 
importados que necesita cada sector para poder realizar una unidad de su producción. 
Pero a la hora de calcular para cada rama lo que han variado sus importaciones debido a la 
inyección de los fondos estructurales, se deben sumar las importaciones de bienes intermedios 
y las importaciones de bienes destinados a la demanda final Morillas et Al (2004) [5]. 

mIIm ΔFΔF)AM(IΔFXMΔm +−=+Δ= −1  
donde M es la matriz de coeficientes técnicos importados y Fm la demanda final de origen 
importado. 
7.- En esta descripción del proceso metodológico empleado, se constata la complejidad del 
mismo y las cautelas con las que hay que interpretar los resultados del análisis. Lo que en 
ningún caso quiere decir que otros métodos permitan establecer dichos resultados de manera 
más exacta o inequívoca. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados obtenidos en la primera de las aplicaciones, utilizando la tabla del año 2000, se 
ofrecen en los anexos II al VII. 
Como puede verse, dichos resultados ponen de manifiesto unos efectos realmente 
significativos del paquete de Fondos Estructurales 2000-2006 sobre la economía de Castilla y 
León, de manera que la producción efectiva total de la región, el VAB y el empleo habrían 
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experimentado crecimientos de aproximadamente un 10% como consecuencia de la existencia 
de dichos Fondos (anexo III y IV). 
Al mismo tiempo, también puede observarse un incremento de las importaciones (tanto de 
importaciones internacionales como interregionales) tanto por la vía de las importaciones de 
bienes para la demanda final, como de los consumos intermedios importados. Este aumento se 
produce en una cifra nada desdeñable,1.635 millones, pero que, en cualquier caso, hay que 
valorar junto con los 7.111 millones en los que aumenta la producción interior. Estas cifras 
expresan la realidad de un debate de especial interés: hasta qué punto el impacto del 
instrumento de Política Regional que estamos considerando produce realmente sus efectos 
dentro de la región o éstos son desviados fuera de su territorio. 
Estos efectos globales se explican por los diferentes efectos sectoriales que pueden verse en 
la presentación de los resultados. En ellos se observa que el impacto para cada una de las 
quince ramas presenta un elevado nivel de concentración, que no es más que la consecuencia 
de que esa misma concentración se produce en el reparto de la cuantía de los Fondos en ejes 
y medidas. 
Las ramas que mayor porcentaje de fondos absorben son construcción, industrias 
manufactureras, agricultura …., educación, y gas …., aunque esa inyección de demanda final 
implique un peso relativo importante en todas menos en industrias manufactureras, que, al ser 
la más grande, no aumenta tanto en términos relativos. Como consecuencia, los incrementos 
en producción, VAB, empleo e importaciones, se concentran en mayor medida 
fundamentalmente en esas ramas, aunque evidentemente con distintas peculiaridades en cada 
caso. 
En cualquier caso, un estudio detenido de los resultados y de la interpretación de los mismos 
se presenta en el trabajo ya citado Marín Rivero, A. Pardo Fanjul, A. (2010) [3]. 
Por otra parte, los resultados obtenidos en la segunda aplicación se muestran en los anexos 
VIII al XIII y, como puede observarse, también ponen de manifiesto unos efectos significativos, 
muchos de los cuales podrían considerarse bastante similares. 
Sin embargo, se producen diferencias que interesa especialmente destacar. Puesto que el 
objetivo fundamental de este trabajo se concreta precisamente en la comparación de los 
resultados obtenidos con las dos aplicaciones alternativas, se dedica específicamente a esta 
cuestión el siguiente apartado. 
 
 
COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS 
La observación de los resultados obtenidos en las dos aplicaciones presentadas permiten 
realizar comparaciones, entre las cuales las más relevantes son las siguientes: 
• En el primer supuesto, la demanda final interior del año 2000 aumentaría a lo largo del 
período 2000-2006, como consecuencia de la inyección de los Fondos Estructurales, en 
4.119,440 millones de euros. En el segundo supuesto, la disminución de la demanda final 
interior del año 2006 se reduciría, en caso de no haberse producido dicha inyección de fondos, 
en 3.592, 066 millones de euros. 
Si se observan las cifras por sectores, puede observarse que las diferencias globales se 
explican fundamentalmente por las que existen en dos sectores, el de Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, y el de Industrias Extractivas, en los que se habrían producido 
diferencias significativas en las dos aplicaciones. 
La interpretación resulta bastante obvia cuando se comprueba que, en la primera aplicación, 
los porcentajes de Demanda Final Interior frente a Demanda Final Total con que se trabajaba 
eran respectivamente de 0,81 y 0,65 para los dos sectores considerados, mientras en la 
segunda aplicación los porcentajes habían pasado a ser de 0,34 y 0,15. Así pues, siguiendo el 
segundo de los métodos, partiríamos de la hipótesis de que la inyección de recursos que se 
traducía en un incremento de la demanda final total ha tenido una traducción mucho menor en 
el aumento de la demanda final interior. Es decir, que dicha inyección  produce un impacto 
sobre la economía regional menor de la que se estimaba en la primera de las aplicaciones, y 
en consecuencia el impacto sobre las importaciones, y por tanto sobre otras regiones, sería 
mayor de lo estimado en dicha aplicación. 
• La comparación de los resultados respecto a las cifras de producción y VAB no son 
más que el reflejo de lo explicado en el párrafo anterior. En la primera aplicación, los Fondos 
harían que la producción y el VAB del año 2000 se incrementaran respectivamente en 
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7.110,772 millones de euros y 3.365, 944 millones de euros, mientras en la segunda, la 
producción y el VAB del año 2006 , sin los fondos habrían tenido una reducción de 6.695,445 y 
3.131,010 millones. 
Evidentemente, esas diferencias globales se explican por las existentes en las ramas 1 y 2 de 
Agricultura, … e Industrias Extractivas en donde se producen diferencias significativas. 
• La misma cuestión se reproduce al comparar las cifras de empleo, ya que naturalmente 
éste está relacionado directamente con las magnitudes anteriores, aunque desde luego 
variaciones de la producción pueden ocasionar modificaciones mayores o menores de las 
cifras de empleo según se originen en sectores con mayor o menor intensidad en el uso de 
dicho factor. 
Así, una vez más, en la primera aplicación el incremento de la cifra de empleo atribuida al 
impacto de los fondos, es mayor que la reducción estimada para el empleo en la segunda 
aplicación para el caso de que éstos no hubieran existido. Y también una vez más, la 
explicación de las diferencias en las cifras globales se encuentra en las diferencias existentes 
en las dos ramas 1 y 2 cuyo comportamiento venimos destacando. 
• Cuando pasamos a analizar lo que sucede con el impacto de los fondos que no se 
produce dentro de la propia región, sino que difunde sus efectos fuera de la misma, se observa, 
como no podía ser menos, que se pone de manifiesto una situación simétrica con la que 
venimos describiendo.  
Ahora, el aumento en la demanda final importada que se preveía en el primer supuesto como 
consecuencia de la actuación de política regional  que venimos valorando -913,396 millones de 
euros-, es claramente inferior a la reducción de 1.440,770 millones que según lo estimado en el 
segundo supuesto se derivaría de una inexistencia de esa política. Es decir, que según esa 
segunda aplicación, la valoración de  la eficacia  de la política regional sería menor, en el 
sentido de que sería menos capaz de que sus efectos permanezcan dentro del territorio. 
Igualmente, las cifras globales de importaciones, incluyendo la de consumos intermedios, en la 
primera aplicación experimentan un incremento de 1.653,060 millones de euros, y en la 
segunda una disminución de 1.881,869 millones. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
• La reflexión sobre la potencialidad de la metodología I-O ha dado lugar a un importante 
debate, en el que se han producido numerosas aportaciones sobre sus logros y limitaciones. 
Cuando esta reflexión se reconduce a la capacidad de dicha metodología como instrumento de 
análisis regional, puede observarse que, además de las consideraciones de carácter general, 
se incorporan otras que añaden una complejidad todavía mucho mayor. 
En este caso, hemos pretendido poner énfasis en un tema cuyo correcto tratamiento nos 
parece absolutamente clave para intentar que los resultados que proporciona el I-O permitan 
una aproximación a la realidad que se persigue interpretar. Este tema es la relación entre la 
Demanda Final Total y la Demanda Final Interior (DFI/DFT) y la evolución más o menos estable 
de dicha relación en el tiempo. La manera en que se comporta la citada relación condiciona la 
medida en que afectan diferentes decisiones metodológicas a la validez de los resultados 
obtenidos y su capacidad explicativa y predictiva. 
• Los resultados de comparar las dos aplicaciones realizadas para valorar el impacto de 
los Fondos Estructurales 2000-2006 de la Unión Europea sobre la economía de Castilla y León, 
una utilizando la tabla del año 2000 y otra la del 2006, corroboran la trascendencia de poseer 
un conocimiento adecuado sobre la relación DFI/DFT. 
Efectivamente, las cifras que muestran las modificaciones en la Producción, el VAB, el Empleo 
y las Necesidades de Importación que se pueden atribuir al impacto de los Fondos, presentan 
ciertas diferencias que se explican absolutamente por la medida en que ha evolucionado la 
proporción DFI/DFT. 
Dicha proporción disminuyó a lo largo del período y eso hace que cualquier impacto que se 
produce sobre la demanda final total,  teniendo en cuenta la existente al final del período como 
en el supuesto 2, haya producido un menor incremento en la producción interior, y por tanto en 
el VAB y el empleo, y sin embargo haya producido un mayor incremento de las necesidades de 
importación, en relación a las modificaciones en esas magnitudes producidas según el 
supuesto 1, que recogía el impacto sobre la demanda final al inicio del período. 
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En definitiva, utilizando el segundo método el impacto de los Fondos sobre la economía de la 
región sería algo menor que utilizando el primer método, mientras que los efectos que se 
desbordan fuera de la región a través de la demanda final de importaciones y la importación de 
consumos intermedios sería mayor. 
• Aunque las diferencias observadas entre las cifras totales no son relevantes, el análisis 
sectorial muestra que las diferencias se concentran fundamentalmente en los sectores 
Agricultura, …. e Industrias extractivas. Precisamente en estos sectores se producen 
diferencias notables en los resultados de las dos aplicaciones porque en ellos se ha producido 
una importante modificación en la relación DFI/DFT. Así, en el primer supuesto el impacto de los 
fondos sobre esos sectores era muy alto, mientras que en la segunda aplicación el impacto ya 
no es tan elevado, en la medida en que al estarse teniendo en cuenta una proporción menor 
DFI/DFT la región ha atrapado los efectos en menor medida, desviándose más éstos fuera de la 
misma. 
• Desde luego, no es sencillo traducir estos resultados a recomendaciones generales 
que puedan aplicarse de manera automática, sino que precisamente la principal de las 
reflexiones es que resulta imprescindible tener en cuenta estas cuestiones y extremar el 
cuidado en su consideración en cada caso para intentar evitar lo que pueden ser errores 
importantes explicativos o predictivos, sobre todo si se pretende descender a análisis de lo que 
sucede a nivel sectorial, que podrían estar fuertemente afectados por circunstancias como las 
analizadas. 
Concretamente en la valoración del impacto de paquetes de actuaciones plurianuales, como 
los Fondos Estructurales, básicamente, el abanico de posibilidades que puede considerarse es 
utilizar la tabla del inicio del período, la del final, todas las de los diferentes años, o algunas 
otras opciones intermedias. La elección suele realizarse de acuerdo a condicionantes de 
naturaleza estadística, técnica y económica. 
Entre los condicionantes de naturaleza técnica se le otorga especial importancia a la cuestión 
de la mayor o menor estabilidad que muestren los coeficientes técnicos a lo largo del tiempo, lo 
que debe ser tenido en consideración a la hora de valorar durante cuanto tiempo después de 
su elaboración puede una tabla I-O continuar siendo un instrumento útil de análisis. 
Pues bien, entendemos que los resultados del presente trabajo inciden en la idea de que 
también tiene una notable importancia la consideración de la mayor o menor permanencia en el 
tiempo de la relación entre la Demanda Final Interior y la Demanda Final Total, en casos, como 
el presente, en que la tabla esté siendo utilizada como instrumento de análisis regional. 
En cualquier caso, a partir de una tabla realizada con cualquiera de las decisiones que se haya 
adoptado, puede ser perfectamente posible y recomendable llevar a cabo un estudio 
complementario que permita valorar o incluso prever la distorsión que puede producir haber 
introducido el problema que se ha venido analizando, y que permita igualmente matizar los 
resultados de la tabla para una consideración más ajustada de la realidad. 
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ANEXOS 
Anexo I Programa Operativo Integrado 2000-2006                                                                                                                                                   Miles de Euros 
 

Coste total 
elegºible 

Participación Pública 
Privada 
elegible 

 Total 
público 
elegible 

Comunitaria Nacional 

 Total FEDER FSE FEOGA Total Central Regional Local Otros 

Eje 1 Mejora de la competitividad y 
desarrollo del tejido productivo 395.712 395.712 286.278 131.036 16.044 139.199 109.434 23.200 86.234 0 0 0 

Eje 2 Sociedad del conocimiento 133.588 133.588 93.511 70.093 23.418 0 40.076 3.628 36.448 0 0 0 
Eje 3 Medio ambiente, entorno 
natural y recursos hídricos 837.213 837.213 565.760 379.780 0 185.980 271.453 161.445 110.008 0 0 0 

Eje 41 Infraestructura educativa y 
refuerzo de la educación técnico 
profesional 

421.573 421.573 266.987 162.762 104.225 0 154.586 0 154.586 0 0 0 

Eje 42 Inserción y reinserción 
ocupacional de los desempleados 94.091 94.091 61.159 0 61.159 0 32.932 0 32.932 0 0 0 

Eje 43 Refuerzo de la estabilidad en 
el empleo y adaptabilidad 71.099 71.099 49.769 0 49.769 0 21.330 0 21.330 0 0 0 

Eje 44 Integración en el mercado de 
trabajo de las personas con 
especiales dificultades 

65.563 65.563 45.894 0 45.894 0 19.669 0 19.669 0 0 0 

Eje 45 Participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo 22.618 22.618 16.964 0 16.964 0 5.655 0 5.655 0 0 0 

Eje 5 Desarrollo local y urbano 394.142 394.142 258.406 258.406 0 0 135.735 41.976 90.479 0 3.281 0 
Eje 6 Redes de transporte y energía 2.043.023 2.043.023 1.267.483 1.267.483 0 0 775.539 622.484 153.055 0 0 0 
Eje 7 Agricultura y desarrollo rural 536.355 536.355 369.050 26.295 0 342.755 167.305 22.759 109.122 0 35.424 0 
Eje 9 Asistencia técnica 17.859 17.859 13.394 5.917 4.896 2.581 4.465 0 4.465 0 0 0 
Total 5.032.836 5.032.836 3.294.658 2.301.773 322.369 670.516 1.738.178 875.493 823.981  38.704 0 
Fuente: Programa Operativo Integrado Castilla y León [19] 
 
 
 



 
 
 

 

Anexo II 
Miles de € 

 
INCREMENTO 
DEMANDA 
FINAL TOTAL 

INCREMENTO 
DEMANDA FINAL 
INTERIOR 

NUEVA DEMANDA 
FINAL INTERIOR %DFI/DFT 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 635.160,39 515.719,05 1.987.434 0,81 
2 Industrias extractivas 258.511,42 168.647,17 560.983 0,65 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 315.817,26 170.316,88 1.320.017 0,54 
4 Industrias manufactureras 889.661,79 404.807,04 12.272.584 0,46 
5 Construccción 1.722.933,64 1.722.933,64 6.591.538 1 
6 Comercio y reparación 56.307,26 54.844,39 4.121.004 0,97 
7 Hostelería 51.564,29 51.564,29 3.519.251 1 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 150.340,01 139.180,85 1.381.696 0,93 
9 Intermediación financiera 13.649,73 12.280,19 1.025.696 0,90 
10 Servicios prestados a las empresas 195.296,88 179.001,44 3.498.260 0,92 
11 Administración Pública. 23.567,89 23.567,89 2.372.454 1 
12 Educación. 393.516,04 393.516,04 2.161.467 1 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 33.126,80 33.126,80 2.700.317 1 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 283.227,92 239.779,36 1.302.165 0,85 
15 Actividades de los hogares 10.154,79 10.154,79 531.857 1 
TOTAL 5.032.836,11 4.119.439,82 45.346.723 0,71 

Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo III 
Miles de € 

 
NUEVA 
PRODUCCIÓN 

INCREMENTO 
PRODUCCIÓN 

NUEVO 
VAB 

INCREMENTO 
VAB 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5.091.405 754.424,46 2.738.786 405.822,65 
2 Industrias extractivas 1.102.706 229.758,28 543.414 113.225,06 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 2.562.863 284.531,84 1.137.208 126.254,13 
4 Industrias manufactureras 25.861.349 1.690.394,42 6.820.081 445.785,97 
5 Construccción 8.757.974 2.098.632,57 3.639.318 872.072,75 
6 Comercio y reparación 5.733.697 237.335,55 3.767.262 155.938,69 
7 Hostelería 3.891.316 88.453,14 2.192.691 49.841,86 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4.007.965 370.954,60 2.418.717 223.862,76 
9 Intermediación financiera 2.254.667 117.845,47 1.340.818 70.081,00 
10 Servicios prestados a las empresas 6.637.933 457.495,60 4.884.661 336.657,63 
11 Administración Pública. 2.372.454 23.567,89 1.744.558 17.330,39 
12 Educación. 2.202.574 396.756,04 1.956.164 352.369,44 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 2.838.570 45.071,96 2.234.166 35.474,99 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 1.772.823 305.395,59 876.974 151.071,99 
15 Actividades de los hogares 531.857 10.154,79 531.857 10.154,79 
TOTAL 75.620.153 7.110.772,21 36.826.675 3.365.944,1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo IV 
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Total de ocupados 

 
NUEVO 
EMPLEO 

INCREMENTO 
EMPLEO 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 103.077 15.273 
2 Industrias extractivas 11.414 2.378 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 4.950 550 
4 Industrias manufactureras 151.869 9.927 
5 Construccción 137.695 32.995 
6 Comercio y reparación 137.300 5.683 
7 Hostelería 45.425 1.033 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 39.447 3.651 
9 Intermediación financiera 20.512 1.072 
10 Servicios prestados a las empresas 52.392 3.611 
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11 Administración Pública. 68.586 681 
12 Educación. 56.296 10.141 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 57.228 909 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 26.604 4.583 
15 Actividades de los hogares 31.097 594 
TOTAL 943.892 93.081 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo V 
Miles de € 

 

NUEVA 
DF 
IMPORTADA 

INCREMENTO 
DF 
IMPORTADA 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 460.293 119.441,34 
2 Industrias extractivas 298.922 89.864,26 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 1.127.680 145.500,38 
4 Industrias manufactureras 14.699.400 484.854,75 
5 Construccción 0 0 
6 Comercio y reparación 109.919 1.462,87 
7 Hostelería 0 0 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 110.781 11.159,15 
9 Intermediación financiera 114.390 1.369,54 
10 Servicios prestados a las empresas 318.465 16.295,44 
11 Administración Pública. 0 0 
12 Educación. 0 0 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 0 0 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 235.955 43.448,55 
15 Actividades de los hogares 0 0 
TOTAL 17.475.805 913.396,28 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo VI 
Miles de € 

 

NUEVOS 
CI 
IMPORTADOS 

INCREMENTO 
CI 
IMPORTADOS 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 739.747 109.613 
2 Industrias extractivas 82.313 17.151 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 661.493 73.440 
4 Industrias manufactureras 5.097.213 333.173 
5 Construccción 668.457 160.179 
6 Comercio y reparación 178.980 7.409 
7 Hostelería 188.826 4.292 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 68.026 6.296 
9 Intermediación financiera 186.330 9.739 
10 Servicios prestados a las empresas 77.395 5.334 
11 Administración Pública. 95.818 952 
12 Educación. 27.853 5.017 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 159.780 2.537 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 26.310 4.532 
15 Actividades de los hogares 0 0 
TOTAL 8.258.541 739.664 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo VII 
Miles de € 

 
NUEVAS 
IMPORTAC. 

INCREMENTO 
IMPORTAC. 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 613.655 129.466 
2 Industrias extractivas 1.023.128 171.363 
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3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 1.301.819 163.196 
4 Industrias manufactureras 19.644.580 907.048 
5 Construccción 0 0 
6 Comercio y reparación 408.730 36.759 
7 Hostelería 0 0 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 765.346 70.070 
9 Intermediación financiera 320.975 17.662 
10 Servicios prestados a las empresas 1.398.558 112.854 
11 Administración Pública. 0 0 
12 Educación. 0 0 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 0 0 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 257.555 44.642 
15 Actividades de los hogares 0 0 
TOTAL 25.734.346 1.653.060 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo VIII 
Miles de € 

 
REDUCCIÓN 
DEMANDA 
FINAL TOTAL 

REDUCCIÓN 
DEMANDA FINAL 
INTERIOR 

NUEVA 
DEMANDA FINAL 
INTERIOR 

%DFI/DFT 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 635.160,39 217.603,35 495.327 0,34 
2 Industrias extractivas 258.511,42 39.543,69 149.501 0,15 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. 
Agua. 315.817,26 174.399,84 1.689.799 0,55 
4 Industrias manufactureras 889.661,79 325.742,77 12.100.182 0,37 
5 Construccción 1.722.933,64 1.722.933,64 7.735.701 1 
6 Comercio y reparación 56.307,26 54.722,17 5.608.672 0,97 
7 Hostelería 51.564,29 51.564,29 5.462.422 1 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 150.340,01 143.368,74 1.919.277 0,95 
9 Intermediación financiera 13.649,73 12.519,44 1.786.992 0,92 
10 Servicios prestados a las empresas 195.296,88 163.346,68 4.519.966 0,84 
11 Administración Pública. 23.567,89 23.567,89 3.617.844 1 
12 Educación. 393.516,04 393.516,04 2.003.886 1 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 33.126,80 33.126,80 4.396.023 1 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 283.227,92 225.955,87 1.449.952 0,80 
15 Actividades de los hogares 10.154,79 10.154,79 723.050 1 
TOTAL 5.032.836,11 3.592.066,00 53.658.594 0,68 

Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo IX 
Miles de € 

 
NUEVA 
PRODUCCIÓN 

REDUCCIÓN 
PRODUCCIÓN 

NUEVO 
VAB 

REDUCCIÓN 
VAB 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 4.471.938 452.903,79 2.303.036 233.244,26 
2 Industrias extractivas 1.008.077 112.795,93 421.483 47.160,59 
3 Gas natural y manufacturado. Energía 
eléctrica. Agua. 3.347.793 285.084,89 1.342.123 114.289,90 
4 Industrias manufactureras 29.824.069 1.659.750,82 7.921.160 440.823,56 
5 Construccción 10.480.051 2.104.340,03 4.387.737 881.034,95 
6 Comercio y reparación 7.567.206 228.675,05 4.903.326 148.174,69 
7 Hostelería 5.932.932 87.025,69 3.346.026 49.080,32 
8 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 5.328.298 377.020,62 3.244.824 229.597,81 
9 Intermediación financiera 4.172.022 162.335,70 2.544.195 98.996,05 
10 Servicios prestados a las empresas 8.819.933 464.406,81 6.338.758 333.762,44 
11 Administración Pública. 3.617.844 23.567,89 2.650.090 17.263,60 
12 Educación. 2.049.319 396.298,29 1.824.119 352.749,04 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 4.583.161 44.473,74 3.581.566 34.754,55 
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14 Otras actividades sociales; servicios 
personales 1.981.226 286.611,73 967.229 139.923,08 
15 Actividades de los hogares 723.050 10.154,79 723.050 10.154,79 
TOTAL 93.906.920 6.695.445,77 46.498.724 3.131.010 

Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo X 
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Total de ocupados 

 
NUEVO 
EMPLEO 

REDUCCIÓN 
EMPLEO 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 77.472,80 7.846,20 
2 Industrias extractivas 7.869,47 880,53 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 5.189,12 441,88 
4 Industrias manufactureras 139.107,48 7.741,52 
5 Construccción 113.666,38 22.823,62 
6 Comercio y reparación 150.525,24 4.548,76 
7 Hostelería 52.073,18 763,82 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 40.612,34 2.873,66 
9 Intermediación financiera 21.094,21 820,79 
10 Servicios prestados a las empresas 71.054,67 3.741,33 
11 Administración Pública. 79.029,18 514,82 
12 Educación. 44.502,15 8.605,85 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 66.668,07 646,93 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 25.285,15 3.657,85 
15 Actividades de los hogares 35.133,57 493,43 
TOTAL 929.283,01 66.400,99 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo XI 
Miles de € 

 

NUEVA 
DF 
IMPORTADA 

REDUCCIÓN 
DF 
IMPORTADA 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 950.479,17 417.557,039 
2 Industrias extractivas 827.839,81 218.967,732 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 1.370.225,31 141.417,421 
4 Industrias manufactureras 20.947.579,63 563.919,024 
5 Construccción 0 0,000 
6 Comercio y reparación 162.461,63 1.585,090 
7 Hostelería  0,000 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 93.324,37 6.971,271 
9 Intermediación financiera 161.333,61 1.130,283 
10 Servicios prestados a las empresas 884.093,85 31.950,194 
11 Administración Pública. 0 0,000 
12 Educación. 0 0,000 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 0 0,000 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 367.513,024 57.272,048 
15 Actividades de los hogares 0 0,000 
TOTAL 25.764.850,42 1.440.770 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo XII 
Miles de € 

 

NUEVOS 
CI 
IMPORTADOS 

REDUCCIÓN 
CI 
IMPORTADOS 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 731.657 74.100 
2 Industrias extractivas 76.751 8.588 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 813.008 69.233 
4 Industrias manufactureras 3.556.395 197.918 
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5 Construccción 216.141 43.400 
6 Comercio y reparación 199.707 6.035 
7 Hostelería 113.927 1.671 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 113.682 8.044 
9 Intermediación financiera 242.846 9.449 
10 Servicios prestados a las empresas 190.028 10.006 
11 Administración Pública. 77.606 506 
12 Educación. 23.101 4.467 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 268.134 2.602 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 35.117 5.080 
15 Actividades de los hogares 0 0 
TOTAL 6.658.101 441.099 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo XIII 
Miles de € 

 
NUEVAS 
IMPORTAC. 

REDUCCIÓN 
IMPORTAC. 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 977.977 419.087 
2 Industrias extractivas 1.668.117 286.588 
3 Gas natural y manufacturado. Energía eléctrica. Agua. 1.513.669 152.154 
4 Industrias manufactureras 23.985.565 768.487 
5 Construccción 0 0 
6 Comercio y reparación 492.059 24.966 
7 Hostelería 0 0 
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 979.776 59.094 
9 Intermediación financiera 260.415 8.872 
10 Servicios prestados a las empresas 2.117.264 102.631 
11 Administración Pública. 0 0 
12 Educación. 0 0 
13 Actividades sanitarias, servicios sociales 0 0 
14 Otras actividades sociales; servicios personales 428.111 59.989 
15 Actividades de los hogares 0 0 
TOTAL 32.422.952 1.881.869 
Fuente: Elaboración propia 
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RESUMO 
Neste trabalho examina-se a relevância da articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e 
os Hospitais (que designaremos por CSP+H) para a estratégia de aumentar os ganhos em 
saúde com racionalização de recursos financeiros, tendo em conta que as unidades de saúde 
visam a eficiência dos serviços e a satisfação dos utentes, com redução dos custos. Pretende-
se pois contribuir para o desenho de uma estratégia sustentada que promova respostas 
adequadas, nomeadamente no que diz respeito à continuidade desta interface ao nível da sua 
sustentabilidade. Ao falarmos da interface e da continuidade de cuidados entre instituições, 
nomeadamente entre CSP+H, não nos podemos distanciar do grande objectivo desta 
articulação: os ganhos em saúde para todos os cidadãos que obtêm uma correcta e eficaz 
continuidade dos cuidados que necessitam. Na análise económica – financeira da interface e 
continuidade de cuidados entre CSP+H (considerados como dois agentes principais) deve ter-
se em consideração o conjunto de actividades desenvolvidas e avaliar como se relacionam 
entre si. Pretende-se também questionar em que medida as recentes alterações no 
ordenamento e organização do SNS poderá estar a contribuir para aumentar as assimetrias 
regionais e se estas mudanças contribuem (ou não) para aumentar a eficiência e eficácia (com 
menor consumo de meios e maiores ganhos em saúde) para os utentes. 
Palavras-chave: Articulação de cuidados de saúde; assimetrias regionais; racionalização de 
recursos; sustentabilidade 
 
 
INTRODUÇÃO 
O sector da saúde é considerado dinâmico e um factor cada vez mais importante no nível de 
saúde das populações, do crescimento e desenvolvimento económico-social, da 
competitividade e produtividade dos países. Deste modo, a “saúde de uma população, avaliada 
pelos seus indicadores mais comuns, depende tanto da envolvente socioeconómica como do 
sistema de saúde em sentido estrito” [1] (2009: p.32). O Sistema de Saúde Português tem 
vindo a sofrer diversas alterações nas últimas décadas resultantes de inúmeros factores 
relacionados com as novas tendências económicas, políticas e sociais, quer a nível 
internacional quer nacional. Como em qualquer outro país, Portugal também tem tido 
dificuldades em encontrar soluções equilibradas de procura - resposta na matéria dos cuidados 
de saúde. A ênfase na assistência à saúde é particularmente necessária dada a preocupação 
que a maioria das populações tem sobre os seus sistemas de saúde [2] (2006: p.1). Salienta-se 
a crescente importância da análise económico-financeira relativa ao custo - benefício no 
contexto da prestação de cuidados de saúde, optimização dos recursos existentes e de 
combate ao desperdício, sendo determinante na obtenção directa de ganhos em saúde e 
indirectamente ganhos na economia de um país. 
As instituições de saúde visam hoje a eficiência dos serviços e a satisfação dos utentes, 
exigem estratégias onde a filosofia tão actual de articulação entre os Cuidados de Saúde 
Primários e os Hospitais (que designaremos por CSP+H) podem ser indicadores de sucesso da 
coordenação de cuidados e da redução de custos. Enquanto o objectivo primordial dos 
Hospitais deve orientar-se sobretudo para o cidadão, promovendo a articulação mais eficaz 
com os CSP, o objectivo primordial dos CSP é o de procurar o melhor nível de saúde da 
população na área geográfica a seu cargo. Nesta perspectiva, a articulação dos cuidados de 
saúde é fundamental na racionalização e potencialização dos recursos existentes. Ao falarmos 
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da interface e da continuidade de cuidados entre instituições, nomeadamente entre CSP+H, 
não nos podemos distanciar do grande objectivo desta articulação: os ganhos em saúde para 
todos os cidadãos que obtêm uma correcta e eficaz continuidade dos cuidados que 
necessitam.  
Na análise económica – financeira da interface e continuidade de cuidados entre CSP+H 
(considerados como dois agentes principais) deve ter-se em consideração o conjunto de 
actividades desenvolvidas e avaliar como se relacionam entre si. As variáveis podem ser: a 
promoção da saúde (esforço de prevenção) ao nível dos CSP e o empenho do Hospitais em 
procurar ser mais produtivo (eficiência e esforço de redução de custos). A interface e 
continuidade de cuidados dependem do esforço de coordenação (referenciação, interface) de 
ambos os agentes. 
Neste trabalho examina-se a relevância da articulação entre CSP+H para a estratégia de 
aumentar os ganhos em saúde com racionalização de recursos financeiros, tendo em conta 
que as unidades de saúde visam a eficiência dos serviços e a satisfação dos utentes, com 
redução dos custos. Pretende-se pois contribuir para o desenho de uma estratégia sustentada 
que promova respostas adequadas, nomeadamente no que diz respeito à continuidade desta 
interface ao nível da sua sustentabilidade. Para tal, começa-se por apresentar uma breve 
resenha história da evolução do sistema de saúde português (e implicitamente das politicas 
publicas para a promoção da articulação dos cuidados de saúde primários). Pretende-se 
também questionar em que medida as recentes alterações no ordenamento e organização do 
SNS (Serviço Nacional de Saúde) poderá estar a contribuir para aumentar as assimetrias 
regionais e se estas mudanças contribuem (ou não) para aumentar a eficiência e eficácia (com 
menor consumo de meios e maiores ganhos em saúde) para os utentes, desenvolvidos nas 
secções seguintes. Por último, apresenta-se uma síntese das principais conclusões deste 
trabalho. 
 
 
2. BREVE RESENHA HISTÓRICA DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 
PORTUGUÊS 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um bom sistema de saúde oferece serviços 
de qualidade para todas as pessoas, quando e onde precisar deles. No seu relatório de 2010 
[3], refere que a saúde é essencial para o bem-estar individual e para o desenvolvimento 
económico e social. Pelo que, os Estados-Membros da OMS apresentam um relatório analítico 
e estratégico de como os países, em qualquer fase de desenvolvimento, podem melhorar os 
seus sistemas de financiamento da saúde para garantir que todas as pessoas possam utilizar 
os serviços de saúde (cobertura universal) e melhorar os resultados de saúde (sustentabilidade 
dos ganhos em saúde alcançados).  
Ao longo dos tempos, as mudanças sócio-económicas verificadas em Portugal, tal como nos 
restantes países da OECD (Organization for Economic Co-operation and Development - 
OECD) e Europa, têm sido relevantes no âmbito da economia e da política da saúde. A 
organização dos serviços de saúde, foi surgindo como “resposta para o aparecimento de novas 
doenças” [4] (2010: p.245). 
Em 1492, foi criado por D. João II o primeiro Hospital Moderno (denominado Hospital de 
Todos-os-Santos ou Hospital Grande), resultante da agregação das unidades assistenciais de 
pequena dimensão (centralização hospitalar), dispersas por Lisboa [5].  
Até meados do século XIX, a prestação de cuidados de saúde, foi assegurada por instituições 
privadas (misericórdias, a quem pertenciam a maioria dos hospitais) e públicas “numa 
perspectiva essencialmente caritativa, de “assistência sanitária aos indigentes enfermos” [6] 
(1999: p.35), competindo ao Estado a assistência aos pobres. 
Com a publicação, em 1944 e 1945, do Estatuto da Assistência Social e a criação da 
Organização da Assistência Social, o Estado passou a ter uma função interventiva na 
prevenção e controle de doenças específicas, consideradas como “grandes flagelos 
epidemiológicos” (como por exemplo a tuberculose). Em 1946, surgem os Serviços Médico-
Sociais da Federação de Caixas de Previdência, que permitiram a “expansão da oferta de 
cuidados, sob a forma de seguro social, não garantindo um direito universal e geral à 
população, mas apenas aos seus beneficiários” [7] (2009: p.22). 
Até à criação do SNS, a prestação de cuidados de saúde era assegurada pelas Misericórdias 
(instituições centenárias de solidariedade social, que geriam grande parte das instituições 
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hospitalares e outros serviços de saúde por todo o país), Serviços Médico-sociais (prestavam 
cuidados médicos aos beneficiários da Federação de Caixas de Previdência), Serviços de 
Saúde Pública (direccionados para a protecção da saúde, através de vacinações, protecção 
materno-infantil, saneamento ambiental, entre outras valências), Hospitais estatais, gerais e 
especializados (localizados nos grandes centros urbanos) e pelos Serviços privados (dirigidos 
aos estratos socio-económicos mais elevados). Em 1971, com a reforma do sistema de saúde 
e da assistência (conhecida como “reforma de Gonçalves Ferreira”), o alargamento da 
cobertura à população e a criação dos “Centros de Saúde de 1.ª geração”, nasce o primeiro 
esboço do Serviço Nacional de Saúde [7,8], sendo excluídos desta reforma os Serviços 
Médico-Sociais das Caixas de Previdência. 
Com o Decreto-Lei n.º 413/71, de 27 de Setembro [9], são consagrados os princípios do direito 
à saúde de todos os portugueses, sendo função do Estado assegurar esse direito, através de 
uma política de saúde da responsabilidade do Ministério da Saúde, que visa a integração de 
todas as actividades de saúde e assistência, com o objectivo de optimizar os recursos 
utilizados e produzir ganhos de eficiência.  
Após a Revolução de Abril de 1974, foi consagrado no Artigo 64.º da Constituição da República 
Portuguesa [10], que todos os cidadãos têm direito à protecção da saúde por parte do Estado 
(segurador público), assente nos princípios da universalidade e da igualdade. São incluídos, 
nesta reforma os serviços médico-sociais das Caixas de Previdência.  
O Sistema de Saúde Português surgiu em 1979, com a criação do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) pela Lei n.º 56/79 de 15 de Setembro [11], que pretendia assegurar o acesso gratuito a 
cuidados de saúde (equidade no acesso) e a universalidade na cobertura “a todos os cidadãos, 
independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros, em 
regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos”. Em 1990, a Lei de Bases da Saúde 
(aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, [12]), introduziu mudanças significativas na 
concepção do SNS, passando a protecção da saúde a ser perspectivada não só como um 
direito, mas também o entendimento do utente (cidadão) como primeiro responsável pela sua 
saúde e a redução do encargo do Estado na prestação de actividades (a Base XXXIV prevê 
que possam ser cobradas taxas moderadoras, com o objectivo de completar as medidas 
reguladoras do uso de serviços de saúde). Para o desenvolvimento do regime constante da lei 
de bases, foi publicado o Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro [13] o Estatuto do SNS onde 
define no artigo 1.º a organização do SNS como “um conjunto ordenado e hierarquizado de 
instituições e de serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a 
superintendência ou a tutela do Ministro da Saúde”, visando  “a afectação, por parte do Estado, 
da responsabilidade que lhe cabe na protecção da saúde individual e colectiva”. Com a 
aprovação deste Estatuto, as Administrações Regionais de Saúde passaram a ter as 
competências de planificar, controlar, distribuir recursos, procurar e articular esforços. O seu 
financiamento seria assegurado pelos impostos (via fiscal), instituindo o direito universal a 
cuidados de saúde gratuitos, independentemente da capacidade contributiva dos cidadãos. 
Para Ribeiro [7], o SNS define-se como “o conjunto de instituições que prestam cuidados de 
saúde através da sua rede pública de unidades ou das entidades por si convencionadas, o que 
acaba por caracterizar o lado da oferta de cuidados e não a sua procura” [7] (2009: p.40). O 
modelo de sistema de saúde português, baseia-se essencialmente no modelo beveridgiano 
[14]. No entanto, existem outras fontes de financiamento além do seguro público, tais como o 
seguro privado (via prémios de seguro que são pagos) e pagamentos directos dos utilizadores 
no momento de consumo [15]. 
Em Portugal as despesas com a saúde têm tido um impacto cada vez maior no Orçamento de 
Estado [16]. Salienta-se que, o “Serviço Nacional de Saúde utiliza já um volume muito 
considerável de recursos, na sua maioria com origem no sector público (cerca de 70% da 
origem de fundos no sector da saúde em Portugal vem do sector público) ” [17] (2010: p.9). O 
financiamento do sector público da saúde é feito “quase exclusivamente através dos impostos 
provenientes do esforço contributivo dos cidadãos a das famílias portuguesas (IRS), das 
empresas (IRC) e da tributação sobre a transacção de bens e serviços” [1] (2009: p.94). Por 
outro lado, a percentagem das despesas totais em saúde no PIB em Portugal (ver Quadro 1) 
tem vindo a aumentar: em 1970 representavam 2,6% do PIB [18], enquanto em 2007 era de 
10.0% do PIB [19], face a um valor médio de 8,9% dos países da OCDE em 2007 [20].  
 



 
 

1610 

Quadro 1: Percentagem das despesas totais em saúde no PIB, nos países da OCDE, 
entre os anos de 1970 e 2007 

 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 
Alemanha 6.2 8.7 9.9 10.3 10.4 10.6 10.8 10.6 10.7 10.4 
Austrália 5.6 7.0 7.8 8.8 8.9 9.1 9.2 9.5 9.5 8.9 
Áustria 5.3 7.6 7.1 10.0 10.0 10.2 10.2 10.3 10.2 10.1 
Bélgica 4.0 6.4 7.4 8.6 8.7 9.0 10.1 10.2 (a) 10.3(a) 9.4 
Canadá 7.0 7.1 9.0 8.8 9.3 9.6 9.8 9.8 9.8 10.1 
Coreia - - 4.8 4.8 5.4 5.3 5.4 5.5 6.0 6.3 
Dinamarca 8.0 9.1 8.5 8.3 8.6 8.8 9.1 9.2(a) 9.1(a) 9.8 
Eslováquia - - - 5.5 5.5 5.6 5.9 7.2 7.1 7.7 
Espanha 3.6 5.4 6.7 7.2 7.2 7.3 7.9 8.1(a) 8.2(a) 8.5 
EUA  6.9 8.7 11.9 13.3 13.9 14.7 15.2 15.2 15.3 15.7 
Finlândia 5.6 6.4 7.8 6.6 6.7 7.0 7.3 7.4 7.5 8.2 
França - - 8.6 9.6 9.7 10.0 10.9 11.0 11.1 11.0 
Grécia 6.1 6.6 7.4 9.3 9.8 9.7 10.0 9.6 10.1 9.6 
Hungria - - 7.1 6.9 7.2 7.6 8.3(a) 8.1(a) 8.1 (a) 7.4 
Irlanda 5.1 8.4 6.1 6.3 7.0 7.2 7.3 7.5 7.5 7.6 
Islândia 4.7 6.2 8.0 9.3 9.2 10.0 10.3 10.0 9.5 9.3 
Itália - - 8.0 8.1 8.2 8.3 8.3 8.7 8.9 8.7 
Japão 4.5 6.4 5.9 7.7 7.9 8.0 8.1(a) 8.0(a) 8.0 (a) 8.0 
Luxemburgo 3.6 5.9 6.1 5.8 6.4 6.8 7.8 8.3(a) 8.3 (a) 7.1 
México - - 4.5 5.6 6.0 6.2 6.3 6.5 6.4 5.9 
Netherlands 6.9 7.5 8.0 8.0 8.3 8.9 9.1(a) 9.2(a) 9.2 (a) 8.9 
Noruega 4.4 6.9 7.7 8.4 8.8 9.8 10.0 9.7 9.1 8.9 
Nova Zelândia 5.1 5.9 6.9 7.7 7.8 8.2 8.0 8.6(a) 9.0(a) 9.0 
Polónia - - 5.3 5.5 5.9 6.3 6.2 6.2 6.2(a) 6.4 
Portugal 2.6 5.6 6.2 8.8 8.8 9.0 9.7(a) 9.8(a) 10.2(a) 10.0 
Reino Unido 4.5 5.6 6.0 7.3 7.5 7.7 7.8 8.1 8.3 8.4 
Rep.Checa - - 5.0 6.5 6.7 7.1 7.4 7.3 7.2 6.8 
Suécia 6.7 8.8 8.2 8.4 8.7 9.1 9.3 9.1 9.1 9.1 
Suíça 5.6 7.6 8.5 10.4 10.9 11.1 11.5 11.5 11.6 10.8 
Turquia 2.4 3.3 3.6 6.6 7.5 7.4 7.6 7.7 7.6 5.0 
Observações: (a) Estimativa preliminar, [21] 
Fonte: Elaboração própria, baseada em informação recolhida da OECD e WHO [18, 19, 21] 
 
Com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1 de Janeiro de 
1986, os Estados-membros passaram a ser os responsáveis pela organização e prestação de 
serviços de saúde e de cuidados médicos [22] O relatório da OMS de 2008 [23], refere que a 
economia de saúde global cresceu mais rapidamente do que o PIB, aumentando a sua quota 
de 8% para 8,6% do PIB mundial entre 2000 e 2005, o que representa um crescimento de 35% 
em despesas mundiais com a saúde num período de cinco anos. O mesmo relatório refere que 
nos EUA o investimento público de 6.9% do PIB, não é mais baixo do que a média de 6.7% dos 
países com proveito elevado. 
Mais tarde, em Portugal, é criada a Entidade Reguladora da Saúde pelo Decreto-Lei n.º 
309/2003, de 10 de Dezembro [24], que tem como objecto “a regulação, a supervisão e o 
acompanhamento (…) da actividade dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores 
de cuidados de saúde” (Artigo 3.º) e pretende evitar as disfunções do sistema e corrigir os 
desvios dos diversos operadores [1]. Posteriormente, surgiram estratégias nacionais com o 
objectivo de obter ganhos em saúde (como exemplo temos o Plano Nacional de Saúde 
Português 2004 – 2010 [25]). 
Saliente-se ainda que, “O desenvolvimento do sistema de saúde português é indissociável de 
novas modalidades de financiamento e de contratualização, seguindo uma lógica de 
accountability e de responsabilidade social” [26] (2009:341). Pelo que, a melhoria da qualidade, 
a rapidez no acesso do utente (cidadão) aos serviços de saúde, uma maior eficácia (ganhos de 
eficiência) e responsabilização dos custos na prestação dos cuidados, a optimização dos 
recursos humanos e materiais existentes (combate ao desperdício) devem tentar conciliar o 
princípio da equidade no acesso aos cuidados de saúde e a sustentabilidade económico-
financeira do sistema de saúde português. Contudo, um sistema de saúde eficaz depende 
igualmente de sistemas bem estruturados e articulados que visam a eficiência dos serviços e a 
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satisfação dos utentes, exigindo estratégias onde a filosofia tão actual de articulação entre 
CSP+H podem ser indicadores de sucesso (ganhos em saúde) da coordenação de cuidados 
com redução de custos e contribuir para o desenvolvimento regional. 
 
 
3. CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS / HOSPITAIS  
Os Sistemas de saúde, incluem o conjunto de todas as instituições públicas (CSP e Hospitais) 
e privadas, com papéis múltiplos e diversos (incluindo a forma como se articulam entre si), mas 
relevantes para a equidade, participação social, mandatadas para melhorar, manter ou 
restabelecer a saúde, responder às necessidades individuais e sociais. A intervenção inter e 
multisectorial destas instituições é importante para a adequação das estratégias de saúde 
nacionais e locais às especificidades de cada área geográfica (NUTS II). Pelo que, considera-
se ser pertinente distinguir dois conceitos: “Cuidados de Saúde Primários” e “Hospital”, para 
assim conseguirmos tentar compreender melhor a filosofia e áreas de actuação de cada sub-
sistema, procurando esclarecer melhor a importância da articulação entre cada um deles, 
nomeadamente no desenvolvimento regional. 
 
Cuidados de saúde primários 
Os Centros de Saúde (CS) surgiram com o Decreto-Lei n.º 413/71, de 27 de Setembro [9] que 
procurou revalorizar a prestação dos Cuidados de Saúde Primários. Este Decreto-lei introduziu 
profundas modificações conceptuais e organizacionais, sendo reestruturados os serviços 
centrais, regionais, distritais e locais. Este Decreto-Lei, define Centros de Saúde como 
”serviços oficiais do Ministério da Saúde e Assistência, responsáveis pela integração e 
coordenação das actividades de saúde e assistência, bem como pela prestação de cuidados 
médicos de base, de natureza não especializada, com o objectivo de assegurar a cobertura 
médico-sanitária da população da área que lhes corresponda” (alínea 1 do art. 55º).  
Em 1978, na conferência da OMS de Alma – Ata, define-se os Cuidados de Saúde Primários 
como “cuidados essenciais de saúde, baseados em métodos e tecnologias práticas, 
cientificamente fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 
indivíduos e famílias da comunidade” [27] (1978: p.1).  
Os Cuidados de Saúde Primários, estruturados na Declaração de Alma Ata de 1978, 
representam o primeiro acesso (contacto) dos cidadãos, da família e da comunidade com o 
sistema de saúde. Os CSP, pelo seu “custo relativamente baixo e da maior facilidade com que 
podem ser fornecidos (em comparação com os cuidados de saúde especializados e de 
internamento), constituem, se estiverem distribuídos adequadamente, a forma mais importante 
de cuidados de saúde para a manutenção da saúde da população e para a prevenção da 
progressão de doenças a uma escala ampla” [28] (2009: p.3). Assim sendo, os CSP, devem 
ser dirigidos para a resolução das necessidades e problemas de saúde concretos da 
comunidade, que devem ser abordados a partir de actividades coordenadas de promoção, 
prevenção, tratamento e participação da comunidade 
Em 1982, os Centros de Saúde foram reformulados com a criação das Administrações 
Regionais de Saúde (ARS) pelo Decreto-Lei n.º 254/82 de 29 de Junho [29], que substituíram 
as antigas Administrações Distritais de Serviços de Saúde. Segundo este Decreto-Lei as ARS 
tinham como território de actuação o Distrito enquanto não fossem institucionalizadas as 
regiões administrativas previstas na Constituição da República.  
Os CS foram regulamentados pelo Despacho Normativo n.º 97/83, de 24 de Abril [30] e 
recriados pelo Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio [31], que estabelece o regime de criação, 
organização e funcionamento dos CS. Em 1993, com a publicação do estatuto Serviço 
Nacional de Saúde (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro [13]), criam-se 
novas ARS e extinguem-se as de 1982. De acordo com este Decreto-Lei, o SNS passa a 
organizar-se em 5 regiões de Saúde e respectivas ARS, que por sua vez se dividem em 18 
Sub-Regiões. Em 1995, as ARS passam a ter como território de actuação a delimitação 
geográfica correspondente às unidades de nível II da Nomenclatura das Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos (NUTS), previstas no Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de Fevereiro [32]. 
Em 2003, com o Decreto-Lei n.º 60/2003, de 1 de Abril [33], é criado um novo modelo de 
organização de CSP, designado por “rede de prestação de CSP, mais próximo dos cidadãos, 
das suas famílias e comunidades, simultaneamente mais eficiente, socialmente mais justo e 
solidário” [33] (2118-2119). Esta “rede de prestação de CSP”, segundo o mesmo Decreto-Lei, 
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para além da sua missão específica “deverá também constituir-se e assumir-se, em articulação 
permanente com os cuidados de saúde hospitalares (…) como parceiro fundamental na 
promoção da saúde e na prevenção da doença (…) orientados para o indivíduo, a sua família e 
a comunidade em que se insere” [33] (2118-2119).   
Em 2007, com o Decreto-Lei n.º 222/2007, de 29 de Maio [34], o território de actuação 
(jurisdição territorial) das ARS passa a corresponder às NUTS II previstas no Decreto-Lei n.º 
317/99, de 11 de Agosto [35]. A Lei Orgânica do Ministério da saúde (aprovada pelo Decreto-
Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro [36] e reformulada pelo Decreto-Lei n.º 234/2008, de 2 de 
Dezembro [37]), consagra a extinção progressiva das Sub-Regiões de Saúde (por diploma 
próprio), até 31 de Dezembro. A extinção das Sub-Regiões de Saúde e a necessidade de criar 
órgãos de Gestão “mais flexíveis e mais próximos do cidadão implicou um novo desenho do 
modelo organizacional dos centros de saúde” [38] (2010: p.011). 
O Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro [39], criou os agrupamentos de centros de 
saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde, integrados nas administrações regionais de 
saúde (ARS), e estabeleceu o seu regime de organização e funcionamento. Segundo este 
Decreto-Lei os ACES são serviços de saúde (agentes) com autonomia administrativa, 
constituídos por várias Unidades Funcionais de um ou mais Centros de Saúde. A sua missão 
consiste em garantir a prestação de cuidados de saúde primários aos cidadãos e família de 
uma determinada área geográfica (Quadro 2). 
 
Quadro 2: Número de Centros de Saúde, Centros de Saúde com SAP, Centros de Saúde 
com Internamento, em Portugal, período de 2005 - 2008 

      Observações: 
* Todos os Centros de Saúde com Unidades de Internamento têm SAP (Serviço de Atendimento Permanente) 
** Centro de Saúde com Serviço de Urgência Básica 
Fonte: Elaboração própria, informação recolhida em [40], [41], [42], [43]. 
 
Analisando o Quadro 2, pode-se inferir que do ano de 2005 a 2008: 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 

Região Norte (NUTS II)         
Centros de Saúde 95 91 90 108 
Centros de Saúde com SAP 85 79 81 SUB** =75 
Centros de Saúde com Internamento* 16 14 9 6 
     

Região Centro (NUTS II)        
Centros de Saúde 109 109 109 86 
Centros de Saúde com SAP 87 87 83 SUB** = 42 
Centros de Saúde com Internamento* 12 10 8 5 
     

Região Lisboa e Vale do Tejo (NUTS II)     
Centros de Saúde 87 87 87 89 
Centros de Saúde com SAP 30 42 43 SUB** =22 
Centros de Saúde com Internamento* 2 2 1 0 
     

Região Alentejo (NUTS II)        
Centros de Saúde 44 44 44 47 
Centros de Saúde com SAP 39 39 36 SUB** = 32 
Centros de Saúde com Internamento* 7 7 6 5 
     

Região Algarve (NUTS II)        
Centros de Saúde 16 16 16 16 
Centros de Saúde com SAP 13 12 11 SUB** = 3 
Centros de Saúde com Internamento * 8 8 5 3 
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- A Região do Algarve e Região do Alentejo mantiveram o mesmo número de Centros de 
Saúde, apesar se ter diminuído o número de Centros de Saúde com SAP. 
- Na Região Norte verificou-se aumento de 13 Centros de Saúde, neste período, apesar de se 
verificar uma ligeira diminuição dos Centros de saúde com SAP e com Internamento. 
- Na Região de Lisboa e Vale do Tejo verificou-se aumento de 3 Centros de Saúde, neste 
período, apesar de se verificar uma ligeira diminuição dos Centros de saúde com SAP e 
encerramento dos Centros de Saúde com Internamento. 
Face a estes dados, a delimitação geográfica (NUTS) deverá considerar uma política de saúde 
flexível e próxima do cidadão, promovendo uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e 
dos factores geodemográficos (Figura 1 e 2).  

 
Figura 1:“Áreas geográficas a menos de 30 
minutos de um Centro de Saúde ou Extensão” 
(Fonte: [28] 2009: p.27). 

Figura 2: Ajustamento da rede de CSP à 
densidade populacional 
(Fonte: [28] 2009: p.32)

 
No “Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde Primários”, efectuado pela ERS (Figura 1 e 2), 
foi considerado 30 minutos (distância em estrada, tempo de viagem até aos serviços 
recomendados, com o pressuposto de que “todos os utentes têm acesso a transporte em 
automóvel privado, o que não corresponderá inteiramente à realidade”, [28] (2009: p.28) em 
volta dos pontos da rede de Centros de Saúde, “ignorando a questão da disponibilidade, 
qualidade e/ou diversidade de meios de transporte público, que claramente exerce efeito sobre 
o acesso em termos da proximidade, uma vez que se está a tratar de distância e tempo de 
viagem até aos estabelecimentos” [28] (2009: p.28). Contudo, os CSP devem estar adequados 
às populações que servem. 
Em suma, os CSP têm como objectivo principal a melhoria do nível de saúde da população, em 
articulação permanente com os Hospitais, da área territorial por eles abrangida. 
 
Hospitais 
Para Casella [44] (2009: p.289) os Hospitais definem-se como “edifícios de elevada 
complexidade, quer no seu desenho, quer nas suas funções, sendo neles prestados cuidados 
de saúde diferenciados e cada vez mais tecnologicamente sofisticados”.  
Ao longo dos tempos foram implementadas várias reformas ao nível do estatuto jurídico 
hospitalar público português, com o intuito de conferir maior autonomia: ao nível da gestão, do 
financiamento e reformas organizacionais [45]. 
Em 1946, a Lei n.º 2011 de 2 de Abril (referida por Simões [14]), estabelece a organização dos 
serviços prestadores de cuidados de saúde existentes, criando um sistema regionalizado (rede 
hospitalar) em que as diferentes unidades (Hospitais das Misericórdias, Estatais - gerais e 
especializados, Serviços Médico-Sociais, Serviços de Saúde Pública, Serviços Privados) 
estavam tecnicamente ordenadas e articuladas e especificando ainda os modos de intervenção 
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de cada um dos tipos de hospital nela previstos. No art. 1.º do Regulamento Geral dos 
Hospitais, do Decreto n.º 48358 de 1968, de 27 de Abril [46], define Hospitais como “serviços 
de interesse público, instituídos, organizados e administrados com o objectivo de prestar à 
população assistência médica curativa e de reabilitação. Compete-lhes, também, colaborar na 
prevenção da doença, no ensino e na investigação científica.”. (Quadro 3). O mesmo Decreto 
refere que os Hospitais podem ser:  
- Quanto à área geográfica que servem: Centrais, Regionais e Sub-regionais. 
- Quanto ao esquema de serviços médicos de que dispõem: gerais e especializados. 
- Quanto à responsabilidade da Administração: oficiais e particulares. 
 
Quadro 3: Número de Hospitais Centrais, Hospitais Gerais, Hospitais Centrais 
Especializados, Hospitais Distritais Gerais, Hospitais de Nível I, em Portugal, período 
2005 – 2008 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 

Região Norte (NUTS II)         
Hospitais Centrais 10 10 8 9 
Hospitais Gerais 4 4 4 5 
Hospitais Centrais Especializados 6 6 4 4 
Hospitais Distritais Gerais 10 9 4 10 
Hospitais de Nível 1 6 5 2 2 
     

Região Centro (NUTS II)        
Hospitais Centrais 7 8 8 6 
Hospitais Gerais 2 2 2 2 
Hospitais Centrais Especializados 5 6 6 4 
Hospitais Distritais Gerais 13 13 12 9 
Hospitais de Nível 1 10 10 9 8 

Região Lisboa e Vale do Tejo (NUTS II)     
Hospitais Centrais 17 14 12 11 
Hospitais Gerais 7 6 7 6 
Hospitais Centrais Especializados 10 8 5 5 
Hospitais Distritais Gerais 8 8 7 7 
Hospitais de Nível 1 2 2 2 1 

Região Alentejo (NUTS II)        
Hospitais Centrais 0 0 0 0 
Hospitais Gerais 0 0 0 0 
Hospitais Centrais Especializados 0 0 0 0 
Hospitais Distritais Gerais 3 3 3 3 
Hospitais de Nível 1 1 1 0 1 

Região Algarve (NUTS II)        
Hospitais Centrais 0 0 0 0 
Hospitais Gerais 0 0 0 0 
Hospitais Centrais Especializados 0 0 0 0 
Hospitais Distritais Gerais 2 2 2 2 
Hospitais de Nível 1 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria, informação recolhida em [40], [41], [42], [43]. 
 
Desde 1968 até ao ano de 2002, verificou-se uma evolução contínua dos modelos de estrutura 
e de gestão dos Hospitais Públicos [14]. O Regulamento Geral dos Hospitais (1968) criou a 
carreira de administração dos hospitais. Entretanto, com o Decreto-lei n.º413/71, de 27 de 
Setembro [9] os novos Hospitais Distritais, construídos pelo Estado, passam a ser geridos por 
uma comissão instaladora. Em 1977, o Decreto-Lei n.º 129/77, de 2 de Abril (referido por [14]) 
e o Decreto-Regulamentar n.º 30/70, de 20 de Maio (referido por [14]), publicam legislação 
específica sobre a orgânica e a gestão Hospitalar e pretendia promover a autonomia dos 
Hospitais e a estabilidade dos órgãos de gestão. Mais tarde, a Lei n.º 27/2002 de 8 Novembro 
(referida por [47] e [14]), conhecida como a Lei da Gestão Hospitalar, aprova o novo regime 
jurídico da gestão hospitalar e procede à primeira alteração da lei n.º 48/90, de 24 de Agosto 
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(referida por [47] e [14]). Ainda em 2002, surgem os Hospitais SA (Sociedade Anónima de 
capitais exclusivamente públicos) e o programa de Parcerias Público-Privadas (com o Decreto-
Lei n.º 185//2002, de 20 de Agosto [48], que estabelece o regime jurídico das parcerias em 
saúde com gestão e financiamentos privados) sendo substituídos em 2005 (Decreto-Lei 
233/2005 [49]), pelos Hospitais E.P.E. (Entidade Pública Empresarial).  
Desde 1970 os Hospitais Públicos portugueses têm vindo a aumentar a quantidade de 
cuidados prestados [47]. Segundo Barros [15] (2009: p.250) “fazendo apenas a distinção 
público-privado, actualmente cerca de 70% dos hospitais portugueses são públicos, e tratam 
entre 80% a 90% dos doentes”. O aumento do número de Hospitais Públicos resultou da 
“inclusão no SNS das unidades hospitalares geridas pelas Misericórdias” [15] (2009: p. 267). 
Porém, os constrangimentos que possam estar associados às assimetrias regionais em termos 
de Instituições (CSP e Hospitais) prestadoras de cuidados de saúde, a racionalização na 
utilização de recursos, que possam ser escassos ou estar aquém das expectativas, de forma a 
viabilizar objectivos prioritários de ganhos em saúde e salvaguardar a equidade no acesso e 
utilização dos cuidados de saúde, revestem-se de um carácter fundamental. Enquanto o 
objectivo primordial dos Hospitais deve orientar-se sobretudo para o cidadão, promovendo a 
articulação mais eficaz com os CSP, o objectivo primordial dos CSP é o de procurar o melhor 
nível de saúde da população na área geográfica a seu cargo. Pelo que, a eficiência dos CSP e 
Hospitais, exigem estratégias onde a filosofia tão actual de articulação entre CSP+H podem ser 
indicadores de sucesso da coordenação de cuidados e da redução de custos.  
Através da definição dos dois tipos de sistemas de prestação de cuidados (CSP e Hospitais) 
pode-se concluir que os dois, apesar de campos de actuação diferentes, se assemelham no 
objectivo comum: a resolução de problemas de saúde e ganhos em saúde para o indivíduo, 
família e comunidade, pertencentes a uma determinada região (NUTS II). A existência desta 
dualidade na prestação de cuidados deverá ser assumida no sentido da complementaridade e 
interdisciplinaridade, promovendo assim a articulação de cuidados e desenvolvimento regional, 
que destacaremos na secção que se segue. 
 
 
4. A ARTICULAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS E HOSPITAIS E O 
SEU IMPACTO A NÍVEL REGIONAL 
No sector da saúde tem-se verificado mudanças tanto do lado da oferta como do lado da 
procura de serviços de saúde. As mudanças do lado da oferta, condicionadas pelas mudanças 
da procura de serviços, tem levado a que as organizações prestadoras de serviços 
desenvolvam de forma integrada e sistemática a sua capacidade de oferta e lhes proporcione 
melhores processos, maximização dos resultados e a máxima satisfação dos seus utentes [50]. 
Neste contexto, “A convergência entre a equidade e a eficiência tornou-se, por isso, a marca 
genética da reforma estrutural do sector da saúde” [1] (2009: p.289). Na reforma estrutural do 
sector da saúde (lado da oferta), constituída pelo conjunto diferenciado de instituições (onde se 
incluem os CSP e Hospitais), os cuidados de saúde devem estar adequados às necessidades 
efectivas da população que servem. Dada a existência de diferentes tipos de prestadores de 
cuidados de saúde, cada um com a sua gestão e níveis de cuidados específicos, é importante 
assegurar a referenciação eficaz dos utentes dentro do sistema de saúde, procurando articular 
e interligar os CSP e os Hospitais, promovendo a sua complementaridade e maximizando a 
rentabilidade dos mesmos, com redução dos custos e do desperdício. Como refere Saldanha 
Sanches [51] (2010: p.67) “Um Estado mais eficiente pode conseguir uma produção de bens 
públicos por um preço menor, onerando menos os seus contribuintes”.  
No sentido de promover a articulação de cuidados, foram surgindo vários documentos e 
políticas que procuram a articulação das instituições de saúde, na optimização dos cuidados 
(como por exemplo: a criação de Unidades de Saúde). Admitindo que “deve ser promovida a 
intensa articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde, reservando a intervenção dos 
mais diferenciados para as situações deles carecidas e garantindo permanentemente a 
circulação recíproca e confidencial da informação clínica relevante sobre os utentes” (Lei de 
Bases da Saúde, base XIII, Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto [12]). Ao falarmos da articulação de 
cuidados entre CSP+H, não nos podemos distanciar do grande objectivo desta articulação: os 
ganhos em saúde para todos os cidadãos que obtêm uma correcta e eficaz continuidade dos 
cuidados que necessitam. A articulação de cuidados depende do esforço de coordenação 
(referenciação, interface) de ambos os agentes (CSP e Hospitais), facilitando assim o processo 
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de referência clínica e de continuidade de cuidados para a melhoria de saúde do indivíduo, 
família e comunidade da área geográfica (área territorial) a seu cargo. A área territorial, 
estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de Fevereiro) não é só o espaço onde um certo 
grupo populacional se instalou e organizou a sua vida, é também o espaço social onde se 
estabelecem interacções sociais que tornam possível a existência da vida humana. Por isso, as 
consequências práticas de como o território se organiza e a capacidade de resposta no sector 
da saúde poderão não ter os efeitos esperados, por o problema ser de natureza mais ampla, 
correspondendo a múltiplas intervenções, de carácter inter e multisectorial. Todavia, deve ser 
avaliada a equidade no acesso das populações aos cuidados de saúde e protecção da saúde, 
assente nos princípios da universalidade e da igualdade, consagrados no Artigo 64.º da 
Constituição da República Portuguesa [10], aprovada e decretada em 2 de Abril de 1976. 
Torna-se pertinente que os CSP e Hospitais respeitem um conjunto de valores e princípios 
fundamentais, conciliando instrumentos de desburocratização, de agilização e optimização de 
recursos, no sentido de elevar o nível de saúde da população da sua área geográfica.  
No entanto, a afluência desmedida dos utentes aos Serviços de Urgências Hospitalares, a 
maior parte deles não vivenciando situações de doença consideradas verdadeiras 
urgências/emergências, tem provocado o congestionamento destes serviços condicionando a 
qualidade de cuidados prestados, pelo que é de todo importante reflectir / analisar a articulação 
de cuidados existente entre CSP+H e a sua importância na prestação de cuidados de saúde 
eficientes e eficazes para a população de uma determinada área geográfica, assim como para 
o desenvolvimento económico regional e ganhos em saúde. A título de exemplo sobre a 
importância da articulação entre CSP+H e o seu impacto a nível regional, segue o Quadro 4, 
com dados fornecidos por um ACES e uma Unidade Hospitalar, da mesma área geográfica 
resultante de um trabalho de investigação que estamos a desenvolver no âmbito de formação 
avançada. 
 
     Quadro 4: Atendimento total no SAP de um Centro de Saúde (designado por A) e do 
SU de um Hospital E.P.E., (designado por B), no período 2005 - 2009 

ANO N.º total de consultas 
SAP (A) 

 
Variação 

N.º total de consultas 
 Serviço de Urgência 
(B) 

 
Variação 

2005 25318 - 89844 - 

2006 37752 40,0% 89037 -0,9% 

2007 40485 7,0% 80828 -9,7% 

2008 41394 2,2% 78914 -2,4% 

2009 22785 -59,7% 88876 11,9% 
Fonte: Elaboração própria, com dados recolhidos junto de duas Unidades de Saúde da mesma região  
 
Com base nos valores apresentados no Quadro 4, poder-se-á inferir que aumentando o n.º de 
consultas no SAP (A) diminui o n.º de consultas no Serviço de Urgência (B) e vice-versa. Esta 
relação foi mais acentuada no período de 2008 a 2009 em que o n.º total de consultas no SAP 
(A) no período de 2008 a 2009 diminuiu significativamente para 59,7% enquanto que no 
mesmo período se verificou um aumento de 11,9% no n.º total de consultas no Serviço de 
Urgência (B). Ainda não nos é possível referir, uma vez que o trabalho de investigação ainda 
está a decorrer, quais terão sido os factores que originaram estes resultados. É contudo uma 
área que nos parece importante reflectir, uma vez que os desequilíbrios regionais no estado da 
saúde da população portuguesa poderão ser explicados pela desadequação entre as 
necessidades sentidas (lado da procura) e a oferta de recursos sociais (onde se incluem os de 
saúde).  
Por último, o desenvolvimento económico e social de uma região está directamente 
relacionado com a capacidade de resposta em termos de cuidados de saúde. 
 
 
5. CONCLUSÕES 
Em suma, as reformas dos sistemas de saúde, devem assegurar um conjunto de estratégias 
orientadas para a melhoria do desempenho dos sistemas de saúde, prestação de serviços 
quando e onde necessários, controlar os custos e as assimetrias regionais para aumentar a 
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eficiência e eficácia (com menor consumo de meios e maiores ganhos em saúde) para os 
indivíduos, a sua família e comunidade de uma determinada área geográfica. Assim, 
enquadrado no new public management, a obtenção de proveitos de eficiência com diminuição 
de desperdícios (optimização dos recursos existentes) implica uma gestão de rigor na 
utilização de recursos e com sentido de accountability. Deste modo “A saúde torna-se, assim e 
cada vez mais, uma co-produção, na qual todas e todos são chamados a ser os seus co-
produtores” [52] (2009 -2010: p. 7). Ainda, sob o ponto de vista económico, considera-se que é 
essencial obter um determinado beneficio com o menor custo ou para um determinado custo, 
obter o máximo benefício possível [15], contribuindo para a sustentabilidade do SNS. Tendo 
presente, o binómio custo-benefício e apesar de aparentemente os custos com a prevenção da 
doença e promoção da saúde serem elevados, os benefícios podem ser maiores, porque pode-
se, por exemplo: reduzir o absentismo ao trabalho por doença, diminuir o consumo de 
medicamentos e de cuidados médicos mais especializados (hospitalares) e assim contribuir 
para ganhos em saúde e diminuir a percentagem das despesas totais em saúde no PIB 
português. Contudo, não se pode descurar a importância dos recursos existentes, em termos 
de cuidados de saúde (CSP e Hospitais) e a forma como se articulam entre si, no 
desenvolvimento económico e social de uma região.  
Por último, o nosso trabalho contém naturalmente limitações, que futuras investigações 
deverão superar. Entre estas limitações destacamos o facto do nosso trabalho de investigação 
ainda estar em curso, pelo que não foi possível apresentar conclusões mais relevantes. Como 
resposta às limitações existentes, sugerimos estudos futuros sobre: os recursos humanos, 
técnicos, materiais e financeiros, no sentido de poder contribuir para uma melhoria das 
condições de atendimento dos utentes e da acessibilidade aos CS e Hospitais no sentido de 
colmatar as assimetrias regionais em termos de resposta de cuidados de Saúde e poder 
garantir o direito constitucional de protecção da saúde a todos os cidadãos. 
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RESUMO 
O empreendedorismo é frequentemente apontado como uma estratégia viável para o 
desenvolvimento das regiões. Por isso, a sua promoção tem sido uma preocupação central de 
governos nacionais e regionais. Para este fim, os governos dispõem de vários instrumentos, 
dos quais destacamos os benefícios fiscais. Estes são considerados por muitos autores como 
importantes instrumentos para a atracção de investimento, particularmente em regiões 
economicamente menos desenvolvidas. Todavia existem autores que contestam a eficácia 
destas medidas, alegando que este tipo de benefícios aumenta os desperdícios e as 
ineficiências. Assim, pretende-se com o presente trabalho analisar o impacto dos incentivos 
fiscais na taxa de empreendedorismo das regiões mais desfavorecidas. Para tal, após uma 
revisão da literatura sobre a temática, procede-se a um estudo empírico com base em dados 
secundários do INE, nomeadamente, imposto sobre o rendimento, resultados líquidos, 
nascimentos, mortes e número de empresas. Comparamos estas variáveis entre dois grupos: 
regiões urbanas com tributação normal vs regiões de interior com benefícios fiscais à 
interioridade, para o período de 2004 a 2007. Contrariamente ao esperado, os resultados não 
evidenciam efeitos positivos na taxa de empreendedorismo e reflectem uma maior carga fiscal 
agregada para as empresas do interior, pelo que se questiona a eficácia de tais medidas, pelo 
menos a médio-curto prazo, e se propõe a adopção de outras, alternativas ou complementares. 
Palavras-chave: Benefícios fiscais; Empreendedorismo; Regiões do interior; 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
Entende-se por empreendedorismo a capacidade e a vontade individual ou organizacional, 
para: (i) perceber e criar novas oportunidades económicas, (ii) apresentar ideias no mercado 
em face da incerteza e outros obstáculos, tomando decisões sobre a localização, a forma de 
uso dos recursos e das instituições, e (iii) competir por uma quota de mercado [1]. Deste modo, 
o objectivo do empreendedor é explicar e facilitar o papel da nova empresa no contexto 
económico [2]. Percebe-se que criar uma nova empresa é um processo complexo, com início 
numa aspiração do empreendedor, o qual envolve um conjunto de recursos, alguns dos quais 
não controlados por ele próprio, para prosseguir uma oportunidade de negócio [3].  
Em termos de consequências, o empreendedorismo tem sido encarado como um importante 
mecanismo de desenvolvimento económico pelos seus efeitos sobre o emprego, a inovação e 
a criação de riqueza [4-5]. De facto, são vários os autores que afirmam que o 
empreendedorismo é fonte de crescimento económico o que tem justificado que muitos 
governos implementem diversas iniciativas para dar apoio ao sector empresarial [6].  
Acreditando-se na relação entre empreendedorismo e desenvolvimento/crescimento 
económico e reconhecendo-se as dificuldades inerentes ao processo empreendedor os 
governos têm criado incentivos para favorecer a actividade empreendedora. Segundo Gergely 
[7], os incentivos incluem medidas destinadas especificamente a aumentar a taxa de retorno do 
investimento efectuado por uma empresa ou para reduzir os seus gastos ou riscos. Na opinião 
de Garner [8], o papel do governo, em estimular o crescimento dos negócios, é mais proveitoso 
se os apoios às empresas forem direccionados para incentivar os empreendedores a aceitarem 



 
 

1621 

os riscos inerentes ao empreendedorismo, em vez de tentar garantir protecção contra esses 
mesmos riscos.  
O presente trabalho centra-se sobre um tipo específico de incentivos; muito utilizada pelos 
governos para promover o desenvolvimento de um país ou até mesmo de uma região, os 
benefícios fiscais, entendidos como todas as medidas que prevêem explicitamente o 
tratamento fiscal mais favorável de determinadas actividades ou até mesmo sectores, 
comparativamente com o que é concedido à actividade económica em geral [9-10]. 
Concretamente pretende-se analisar qual o impacto deste tipo de incentivos na criação de 
empresas.  
Desta forma, no ponto que se segue abordam-se as relações entre o empreendedorismo e o 
desenvolvimento económico. No ponto 3 identificam-se as diversas medidas de apoio ao 
empreendedorismo e discute-se a eficácia das mesmas. Apresenta-se no ponto 4 o estudo 
empírico relativo aos impactos dos Benefícios Fiscais concedidos à região interior de Portugal. 
Por fim, no ponto 5, indicam-se as principais conclusões e sugestões decorrentes deste estudo. 
 
 
2. EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
Antes de avançar interessa esclarecer os conceitos empreendedorismo e pequenas empresas. 
Embora no presente trabalho se use, normalmente, o termo empreendedorismo, a pesquisa 
bibliográfica mostra como os dois conceitos estão próximos quando se trata de investigar os 
efeitos que os mesmos têm na economia.  
O artigo de Wennekers e Turik [5], por exemplo, fala sobre os efeitos das pequenas empresas 
no desenvolvimento/crescimento económico e explica de forma interessante o paralelismo 
entre os dois conceitos. Por um lado, fala sobre a taxa de empreendedorismo que define como 
a relação entre o número de proprietários de empresas e a população activa. Estes 
empreendedores, normalmente, são proprietários porque em determinada data decidiram criar 
a sua própria empresa. Estes autores referem também que a maior diferença, entre a 
organização, das grandes empresas e das pequenas empresas está no papel desempenhado 
pela gestão. Segundo os autores, nas pequenas empresas, normalmente é uma pessoa ou um 
pequeno grupo de pessoas que controla a empresa; o papel desempenhado por essa pessoa é 
frequentemente designado por empreendedorismo. Mais à frente explicam contudo que 
pequenas empresas e empreendedorismo não são o mesmo, afirmando que as pequenas 
empresas são o meio de expressão do empreendedorismo. Minniti [6] escreve, por exemplo, 
sobre a capacidade que as empresas pequenas e empreendedoras têm para criar emprego e 
consequentemente contribuir para o desenvolvimento e crescimento económico. Assim, na 
revisão bibliográfica, usar-se-ão os dois termos, consoante forem usados pelos autores 
originais, mas no pressuposto de que se está a falar do mesmo fenómeno – a criação de 
empresas ou a existência de pequenas empresas têm efeitos sobre o 
desenvolvimento/crescimento económico e são esses efeitos que interessa analisar. 
De acordo com Henrekson [1] os economistas que mais influenciaram a ideia de que haveria 
uma forte relação entre o empreendedorismo e a economia foram 1) Schumpeter, nos anos 30 
do séc. XX, quando defendia que o empreendedor causava desiquilibrios no mercado quando 
introduzia novas tecnologias argumentando contudo que se trataria de uma destruição criativa 
uma vez que aumentava a competitividade e só deixava lugar para as melhores empresas e 2) 
Kirzner, anos 70 do séc. XX, que enfatizava o papel do empresário na medida em que 
explorava oportunidades despercebidas para os outros o que reequilibrava o mercado e 
“empurrava” a economia. 
Mais recentemente, e de acordo com Acs (citado por Wennekers e Turik, [5]) as novas 
empresas são fonte de inovação, dinamismo da indústria e criação de emprego. Assim as 
pequenas empresas independentes jogam um importante papel no 
desenvolvimento/crescimento económico dado que servem de agentes de mudança através do 
papel desempenhado na inovação, estimulam a economia e criam uma proporção importante 
dos novos empregos. Noutro trabalho, Acs et al. [11] escrevem que o empreendedorismo é 
considerado um importante mecanismo para o desenvolvimento económico pelos efeitos que 
tem sobre o emprego, a inovação e bem-estar social. Num estudo que abrangeu 11 países, 
Vargas, citado por Acs et al [11], encontrou uma relação positiva entre o empreendedorismo de 
oportunidade e o desenvolvimento económico, embora essa relação não se tenha verificado 
quando considerou o empreendedorismo por necessidade.  
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Wennekers e Turik [5] apontam como positivo o efeito que as pequenas empresas têm na 
diversidade de produtos oferecidos no mercado, a criação de novas unidades produtivas e a 
inovação introduzida no sistema económico. Porter (citado por Minniti, [6]) argumenta que a 
competitividade de um país radica na capacidade das suas empresas para inovar; dando 
ênfase à inovação, Porter está indirectamente a reconhecer a importância do 
empreendedorismo no crescimento económico. Também Acs et al [11] reconhecem que o 
desempenho de uma economia depende das inovações e da rivalidade/competitividade entre 
empresas o que é potenciado pelo empreendedorismo.  
No âmbito da teoria do crescimento económico, as habilidades do empresário: lidar com os 
desequilíbrios do mercado, ser capaz de introduzir inovações e aceitar correr riscos, são vistas 
como facetas do capital humano, variáveis intermédias para explicar o crescimento [5]. 
Segundo os mesmos autores, Wennekers e Turik [5], características típicas do empresário 
como são as atitudes e valores orientados para o trabalho, a poupança, a busca de informação, 
a inovação e o risco parecem ser relevantes para o crescimento económico. Jacobs (citado em 
Wennekers e Turik, [5]) também defende que o desenvolvimento sustentável tem mais a ver 
com soluções improvisadas para problemas inesperados, aspectos típicos do 
empreendedorismo, do que com planeamento de longo prazo e estabelecimento de objectivos. 
Parece pois que o empreendedorismo tem um papel fundamental no desenvolvimento e 
crescimento económico, na medida em que promove o surgimento de novas empresas bem 
como a remodelação das já existentes. No âmbito de uma política de desenvolvimento 
económico, cabe aos governos fomentar o empreendedorismo através de incentivos de 
diversas formas. Existem duas razões fundamentais que justificam os incentivos promovidos 
pelos governos. A primeira razão prende-se com o facto de os incentivos promoverem 
investimento e consecutivamente a criação de postos de trabalho [10]. A segunda razão diz 
respeito ao crescimento económico, que por sua vez aumenta as receitas públicas, permitindo 
assim melhorar os serviços públicos [12-13]. Segundo Easson & Zolt [14], por vezes, os 
governos usam os impostos para corrigir falhas de mercado, sendo os benefícios fiscais uma 
dessas ferramentas, incentivando investimentos geradores de impactos positivos no mercado.  
No ponto que se segue apresentam-se algumas das medidas mais relevantes utilizadas pelos 
governos para promover o empreendedorismo. 
 
 
3. MEDIDAS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO 
Na opinião de Henrekson [1], o estado tem um papel fundamental na criação de um ambiente 
de promoção do sucesso e viabilidade das empresas, de modo que, as boas ideias sejam 
acarinhadas ao máximo de forma a traduzirem-se em casos de sucesso. 
Desta forma, o conceito de Estado Social pode ser alargado para além dos serviços que o 
Estado presta aos cidadãos, como é o caso da segurança, saúde, educação, justiça, entre 
outros, incluindo o apoio às empresas por intermédio dos vários incentivos existentes.  
Com a União Europeia e a moeda única, os países deixaram de contar com a política 
monetária para a promoção do empreendedorismo, Segundo Noren [15], essa perda de 
autonomia monetária nacional tem de ser colmatada por uma elevada flexibilidade da política 
fiscal. Existem autores, como Freedman et al. [16] que consideram que um pacote 
cuidadosamente escolhido de medidas fiscais, acompanhado de um apoio de medidas de 
estímulo monetário, pode fornecer uma contribuição significativa para o apoio às economias 
globais, no mercado interno, durante um período de curtas crises. Mas, essas medidas devem 
também ser incorporadas num plano fiscal de médio prazo, estruturado e estável, que 
assegure que os défices dos países não continuem a subir, de forma permanente, quando a 
economia se recupera. Na ausência de tal quadro, os custos a longo prazo podem exceder os 
benefícios obtidos no curto prazo.  
Para além do seu contributo para o desenvolvimento económico das nações, a utilização de 
incentivos ao empreendedorismo é também considerado por vários autores como um 
importante instrumento de política regional (nacional ou europeia). Neste sentido, os autores 
Sequeira e Sá [17 p.2420] consideram que “A promoção do desenvolvimento e a redução das 
assimetrias regionais constituem um dos principais argumentos teóricos apresentados para a 
existência de incentivos, sejam de natureza fiscal ou financeira”. A União Europeia (EU) é um 
exemplo da utilização de incentivos como forma de reduzir as disparidades regionais. A política 
estrutural seguida, recorrendo à utilização dos fundos estruturais, associada aos programas 
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macroeconómicos dos diversos países, pretende conduzir a um processo de convergência das 
economias entre os diversos Estados Membros [17]. 
Um aspecto fundamental na análise da relação custo/benefício dos incentivos prende-se com a 
forma como esses incentivos são atribuídos. O governo ao definir os critérios para conceder os 
incentivos pode considerá-los automáticos ou discricionários.  
Na opinião de Klemm [9] os incentivos devem ser automáticos e não discricionários, baseados 
em critérios claramente definidos e com reduzido risco de corrupção. Gergely [7] é da mesma 
opinião já que considera que incentivos muito segmentados fazem aumentar os custos 
exponencialmente e levam a preconceitos e distorções. Easson & Zolt [14] consideram 
evidentes que as oportunidades de corrupção são muito maiores nos regimes de incentivos 
onde os funcionários têm amplo poder para determinar quais os empreendedores ou projectos, 
que beneficiam de um tratamento favorável. Os mesmos autores consideram ainda um grande 
potencial de abuso, onde não existem directrizes claras para a atribuição dos incentivos.  
Por outro lado, os incentivos discricionários podem ser preferíveis aos automáticos, uma vez 
que, não sendo cegos, permitem limitar recursos e maximizar o retorno social possível. Neste 
sentido, Schwartz et al. [18] consideram a assimetria de informação, verificada entre o governo 
e os empreendedores, um entrave para a eficiência dos incentivos automáticos. Os autores 
dão como exemplo o Reino Unido onde determinados incentivos atraem grandes projectos de 
investimento com resultados muito fracos ao nível da criação de emprego. Apesar dos riscos 
que correm os incentivos discricionários, existem alguns países que os estão a aplicar. O 
Governo Tailandês criou um organismo, denominado de Conselho de Investimento, o qual tem 
poderes para conceder incentivos fiscais de forma discricionária ou personalizada [19]. 
Outro aspecto que pode afectar a relação custo/benefício dos incentivos é o tipo de incentivos 
concedidos. Esses incentivos podem ser apoios directos ou apoios indirectos. Os apoios 
directos são concedidos directamente ao sistema empreendedor (empresários ou empresas 
ou, eventualmente, aos intermediários do processo empreendedor). Quantos aos apoios 
indirectos, trata-se de apoios públicos ao desenvolvimento de outros factores que apesar de 
não estarem directamente ligados ao empreendedorismo são facilitadores deste processo. 
Relativamente aos apoios directos, Gergely [7] considera três grupos de incentivos distintos: 
Incentivos Financeiros, Benefícios Fiscais, e Outros Incentivos.  
Os incentivos financeiros envolvem a disponibilidade de fundos, directamente às empresas, 
para financiarem novos investimentos [7-10]. Os tipos mais comuns deste tipo de incentivo são: 
subsídios directos, crédito bonificado, garantias e participação pública no investimento [17]. 
Este tipo de incentivos aumentou consideravelmente em Portugal a partir dos finais dos anos 
80, fruto da adesão, à então CEE, e aos fundos estruturais por ela disponibilizados. De uma 
forma geral, este tipo de incentivo é determinado com base numa percentagem sobre o 
investimento considerado elegível.  
Os subsídios podem ser atribuídos com a forma fundo não reembolsável, mais conhecido por 
fundo perdido, se a empresa não tiver de devolver o apoio obtido, ou fundo reembolsável se 
tiver de devolver o apoio obtido, com ou sem juros. Gergely [7] considera que os governos são 
mais generosos com a atribuição dos incentivos reembolsáveis, dado que vão obter de volta 
esses fundos, existindo maior exigência na atribuição do fundo perdido. 
Este tipo de incentivos, ao contrário dos fiscais, não se encontra dependente da realização de 
lucros para serem concedidos aos empreendedores; o seu recebimento coincide normalmente 
com a realização do investimento elegível. Pelo facto destes incentivos serem concedidos na 
fase de criação ou expansão das empresas, tornam-se relevantes para as pequenas empresas 
e jovens empreendedores [20]. 
Os Benefícios Fiscais são considerados exclusões, isenções ou deduções que fornecem 
créditos especiais, taxas de imposto preferenciais ou diferimento do imposto [14]. Ao contrário 
dos incentivos financeiros, os incentivos fiscais não têm um impacto imediato nos fluxos de 
caixa. Este tipo de incentivos será mais desenvolvido no ponto 4. 
Nos Outros Incentivos enquadram-se todos os incentivos que não cabem nos dois grupos 
anteriores, nomeadamente, apoio e assistência técnica, controlo burocrático simplificado e 
preferência nos contratos com o governo, entre outros [7-17]. Nestes incluem-se também as 
incubadoras de empresas, uma estrutura física que disponibiliza, não só espaços físicos a 
empresas em fase de criação, como também apoio em diversas áreas como serviços de 
escritório, assistência nos negócios, acesso a redes de empresas, transmissão de 
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conhecimentos. Estes apoios acabam por ser vitais no desenvolvimento e sucesso das jovens 
empresas [20]. 
 
 
4. BENEFÍCIOS FISCAIS 
O objectivo deste tipo de incentivo é a redução de impostos com vista a dinamizar a economia. 
Na década de 90, este tipo de incentivo foi muito utilizado, pelos governos, para canalizar 
investimento estrangeiro e estimular as indústrias nacionais [14]. Podem ser classificados de 
diversas formas, dependendo da base tributável, ou seja sobre, os ganhos, o trabalho, as 
importações, as exportações, o capital investido, entre outros [7]. Neste sentido, Easson & Zolt, 
[14] consideram que os Benefícios Fiscais, mais comuns, para o investimento assumir uma 
variedade de formas são: (1) reduzir as taxas de imposto sobre o rendimento das sociedades 
[8-19]; (2) isenções fiscais (isto é, redução ou isenção do imposto para uma duração limitada) 
[19]; (3) créditos de investimento ou subsídios; (4) créditos tributários, ou denominados de 
dupla tributação [21]; (5) a depreciação acelerada de bens de capital [8]; (6) as regras de 
dedução favorável para certos tipos de despesas; (7) deduções ou créditos para os lucros 
reinvestidos; (8) taxas reduzidas de retenção na fonte de imposto sobre as transferências de 
capital para o país de origem [1-19]; (9) redução dos encargos sociais para os executivos e 
funcionários; (10) redução das taxas de IVA; (11) reduzir as taxas de importação e de direitos 
aduaneiros; (12) redução da contribuição predial [1]; (13) a criação de “zonas" especiais. A 
tributação, das diversas fontes de rendimento dependente, por parte dos gestores, também 
pode influenciar, de alguma forma, a decisão de localização do investimento [22]. 
Alguns dos princípios das políticas fiscais também se aplicam aos Benefícios Fiscais, como é o 
caso da transparência e da previsibilidade. Estes princípios são importantes na medida que os 
empreendedores têm necessidade de compreender os incentivos para poderem realizar os 
seus investimentos, bem como sentirem alguma estabilidade dos mesmos. 
Normalmente, os Benefícios Fiscais são concedidos directamente aos beneficiários, mas nem 
sempre isso acontece. Existem países que oferecem medidas fiscais, às empresas de capital 
de risco, para financiarem empresas com dificuldades financeiras. Por outro lado, outros países 
oferecem esses Benefícios Fiscais a particulares, os denominados “Business Angels”, para 
serem eles a financiar as empresas com dificuldades por intermédio de holdings criadas para o 
efeito, como é o caso dos QBIC-Quebec Business Investment Company muito utilizados no 
Quebec no Canadá. Estes dois tipos de acções exemplificam o ponto de vista da tributação 
como um dos principais determinantes da oferta de capital de risco [23]. Quando os benefícios 
são concedidos de forma indirecta, existindo intermediários no meio do processo, o seu 
sucesso pode estar em risco. A falta de capacidade de selecção e os Benefícios Fiscais 
extremamente elevados tornaram, no caso do QBIC, o programa altamente vulnerável ao 
problema dos fracos projectos. Além disso, porque os créditos fiscais oferecidos são elevados, 
os empreendedores têm pouca motivação para se envolverem em actividades de controlo e 
gestão, essenciais em um universo marcado por uma forte assimetria. Esse desinteresse deve-
se ao facto dos “Business Angels” investirem em média pequenas quantidades monetárias, o 
custo/benefício de controlo e gestão da actividade acaba por não se justificar [24]. O erro desta 
iniciativa poderá estar mesmo no excesso dos benefícios concedidos, dado que o número de 
“Business Angels”, com sucesso, tem aumentado na Europa nos últimos anos [25-26].  
Os Benefícios Fiscais também são uma ferramenta muito utilizada pelos governos, para 
aumentar os investimentos em I&D, muitas vezes envolvendo vultosas somas de dinheiro dos 
contribuintes [27-28]. O facto da actividade inovadora se ter tornado mais importante não é 
surpreendente. O que talvez o seja, é o facto de grande parte da actividade inovadora estar 
menos associada a grandes multinacionais e mais associada à alta tecnologia inovadora 
regional, desenvolvida por PME, originando os denominados “clusters” [29]. Os autores Bloom 
et al. [27] consideram que o investimento, por parte de algumas empresas, em I&D deve-se 
essencialemnte à redução dos impostos, proporcionados por esses investimentos, devido aos 
elevados lucros obtidos. Bloom et al. [27]  consideram que a elasticidade do impacto destes 
benefícios não é grande, mas no longo prazo, estes investimentos podem ser considerados de 
extrema importância.  
Garner [8] considera que a redução dos impostos é um dos maiores estímulos, que um 
governo pode oferecer aos empreendedores, para aumentar o investimento. No entanto, 
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Gergely [7] considera que actualmente existem sinais de alguns esforços no sentido dos 
governos reduzirem os Benefícios Fiscais, especialmente no que refere à tributação dos lucros. 
 
 
5. EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE APOIO DIRECTO AO EMPREENDEDORISMO 
Existem autores com opiniões diferentes no que diz respeito à eficácia dos incentivos directos. 
Gergely [7], por exemplo, considera que um dos problemas, atribuídos a este tipo de incentivos 
é a falta de transparência na sua atribuição, quer se trate de pequenos ou grandes projectos.  
Dado que os incentivos, podem ser concedidos de diversas formas, surge a necessidade de 
determinar os que são mais eficazes. Dada a dificuldade em os avaliar, quer os custos, quer os 
proveitos, as opiniões quanto à sua conveniência podem ser diferentes 
Deve-se ter em conta que, quando todos os determinantes fundamentais são atraentes e 
idênticos, os incentivos obtidos podem ser decisores na escolha do local onde se vai realizar o 
investimento. Segundo Gergely [7] e Schwartz et al. [18], se um país oferece incentivos e outro 
não, no caso de todos os outros factores serem iguais, os empreendedores são influenciados, 
nas suas escolhas de localização, pelos países que oferecem incentivos. 
Neste linha de raciocínio, alguns autores como Henrekson [1], Meier [30] e Easson & Zolt [14] 
são de opinião que as empresas localizadas em regiões desfavorecidas devem ser apoiadas, 
pelas candidaturas aos subsídios, para compensar a menor atractividade de outros factores 
existentes nas regiões desfavorecidas. No entanto, Easson & Zolt [14] também consideram que 
empresas, que foram apoiadas, no longo prazo, tendem a apresentar um desempenho pior que 
as empresas que não foram apoiadas. Ou seja, o apoio aumenta o risco empresarial, atraindo 
menos produtividade por parte das empresas, sendo no final os custos superiores aos 
benefícios.  
Concretamente, no que se refere aos benefícios fiscais, na opinião de Knoll [21], estes  
distorcem as decisões de investimento, aumentam os desperdícios e ineficiências, originando 
uma concorrência prejudicial entre os países (e regiões). Pelo contrário, outros (p.e Bartik, 
[10]). defendem que os benefícios fiscais têm desempenhado um papel importante na atracção 
de novos investimentos e que contribuíram para o aumento substancial de crescimento e de 
desenvolvimento de um país ou de uma região. Velde [31] tem a mesma opinião; no entanto, 
considera que os mesmos não são o uso mais eficiente, dos recursos públicos, para atrair 
novos investimentos. Embora seja possível encontrar as circunstâncias que justifiquem os 
benefícios fiscais, essa justificação, na maioria dos casos, permanece duvidosa [9]. Essa 
dúvida deve-se ao facto das despesas efectuadas com os benefícios fiscais serem difíceis de 
quantificar. No entanto, a sua avaliação é fundamental, surgindo a necessidade de criar 
medidas que permitam um maior controlo da eficiência dos incentivos. Ainda assim, mesmo 
uma análise custo-benefício imperfeita é melhor do que não efectuar nenhuma análise. Essa 
análise pode chamar a atenção de políticos e do público em geral, alertando-os dos custos que 
representam os Benefícios Fiscais, proporcionando um debate público sobre estas questões 
[9].  
Para que as políticas, de captação de investimento, de um governo sejam visíveis é 
fundamental que todas as suas medidas governamentais sejam coerentes. Gergely [7], relata a 
sua experiência com pacotes de incentivos, sugerindo que, para que os programas de 
incentivos destinados a atrair empreendedores estrangeiros com características específicas 
sejam eficazes, não basta envolver apenas uma cuidadosa selecção dos elementos que são 
desejáveis, é fundamental existir uma coordenação das políticas entre os vários níveis de 
governo. É também importante garantir que os incentivos não causem efeitos colaterais 
indesejáveis. 
Easson & Zolt [14] indicam algumas orientações claras para melhorar o sucesso dos 
programas de incentivos. Desde logo, os objectivos devem ser claramente definidos. Em 
segundo lugar, o programa de incentivos deve ser trabalhado de forma a responder aos 
objectivos inicialmente propostos. Terceiro, o governo deve estimar a previsão de custos e 
benefícios, do programa de incentivo, de uma forma semelhante a outros tipos de análise da 
despesa pública. Em quarto lugar, o programa de incentivo deve ser projectado para minimizar 
as possibilidades de corrupção na sua concessão e abuso por parte do contribuinte na 
exploração dos mesmos. Em quinto lugar, o regime de incentivos deve ter uma hierarquia para 
permitir a determinação do mérito do programa. Por fim, deve ser exigido ao governo, em 
tempo específico, uma avaliação do sucesso ou fracasso de cada programa de incentivo  
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6. QUE ALTERNATIVAS? OS APOIOS INDIRECTOS 
Uma boa parte dos estudos realizados sobre a localização dos investimentos, indica que os 
incentivos directos têm uma influência secundária na escolha da localização dos investimentos. 
Num estudo realizado por Reside [32] nas Filipinas, o autor verificou que, à semelhança da 
evidência internacional, a influência de incentivos (directos) ao investimento é fraca. Ele 
defende que os governos deveriam substituir os incentivos concedidos, dado que é um 
investimento perdido, pelos investimentos em bens públicos, como o acesso à boa educação e 
boas infra-estruturas. Este e outros estudos [7-18-31], evidenciam a importância da 
escolaridade da população, a qualidade das infra-estruturas, a estabilidade política e 
económica, a dimensão e eficiência do mercado, a força de trabalho qualificada e o custo da 
mão-de-obra. Velde [31], por exemplo, considera como primeira prioridade de qualquer 
governo, para aumentar a contribuição das empresas transnacionais, fornecer um ensino 
básico de qualidade. Posteriormente, poderá ser alargado ao ensino superior. Velde [31] 
considera ainda que ao executarem políticas de educação eficazes e coerentes, os países 
aumentam a probabilidade de atrair novos investimentos. Já no que se refere ao custo de 
mão-de-obra, outros autores [33] consideram que, mais relevante que esta para a captação de 
novos investimentos, é a o salário ajustado à produtividade.  
Gergely [7] relata diversos estudos que reforçam esta ideia: 1) em 247 empresas nos EUA, 
apenas 10% investiu devido ao incentivo concedido; 2) num outro estudo, envolvendo 205 
empresas e 365 investimentos em 67 países, aquelas consideraram como factor determinante 
do investimento a manutenção da sua quota de mercado. Um outro estudo desenvolvido por 
Verheul et al. [34] analizou a forma como as oportunidades regionais influenciaram a criação de 
empresas em 103 províncias italianas entre 1997 e 2003. Verificaram que as empresas se 
instalam devido às características da empresa e da região em simultâneo, ou seja, um 
restaurante tem tendência a instalar-se num meio populacional grande, enquanto uma industria 
numa região com boas infra-estruturas. Uma das variáveis analisadas foi o nível de incentivos 
fiscais regionais; não encontraram evidência estatística, da relação entre os incentivos e a 
criação de empresas. Por, estas razões, na competição pela realização dos investimentos, por 
parte dos empreendedores, os países mais pobres encontram-se numa posição mais 
desfavorável em relação aos países mais ricos neste tipo de incentivo [7], o mesmo se verifica 
entre as regiões; as mais pobres acabam por ter mais dificuldade em captar investimento.  
A esta lista de factores, Easson & Zolt [14] e Meier [30] acrescentam os aspectos jurídicos e 
institucionais, a administração pública eficaz e transparente, a legislação laboral flexível, a 
disponibilização de mecanismos de resolução de litígios adequada, as regras cambiais com a 
possibilidade de transferir os lucros para o país de origem e a língua e condições culturais 
como importantes para atrair investimento. 
Num estudo realizado na Alemanha, entre os anos 1986 e 1989, Audretsch & Fritsch [35] 
verificaram, que o impacto de cada variável geográfica específica, sobre a criação de novas 
empresas, varia consideravelmente entre as diversas indústrias. Também Gergely [7], verifica 
que as características do mercado se encontram entre os principais determinantes para a 
localização dos investimentos. Só depois é que se seguem os custos de produção, a 
disponibilidade de recursos naturais, os custos de transporte e as taxas de câmbio.  
A variedade de instituições regionais, incluindo Universidades, Associações de Comércio e 
empresas locais, consultoria especializada, existência de estudos de mercado, relações 
públicas e capital de risco, é também frequentemente apontado como um factor chave para a 
promoção do empreendedorismo numa região [29-31-36-37]. Segundo Fini et al. [20] quando 
os governos incentivam as Universidades a comercializar directamente a tecnologia que 
produzem, isso torna-as mais competitivas e, em alguns casos, dá origem à criação de novas 
empresas transferindo-se, por essa via, o conhecimento adquirido. Num trabalho realizado em 
Itália com 47 académicos empreendedores, os investigadores verificaram que o reforço 
académico é percebido como o incentivo mais importante para promover o empreendedorismo. 
Este tipo de apoios requerem um maior investimento numa fase inicial para os países reunirem 
condições ideais de forma a receberem os empreendedores [10]. Este investimento não se 
realiza no curto prazo, muito pelo contrário, requer um investimento contínuo em infra-
estruturas, educação e cultura da população. No mesmo sentido, Schwartz et al. [18] e 
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Tomljanovich [37] também defendem que para serem eficazes, as medidas de apoio têm que 
ser de longo prazo e não com efeitos apenas de curto prazo.  
Feldman [36] dá o exemplo do “Silicon Valley” nos USA, sendo uma região, inicialmente sem 
tradição empreendedora, foi transformada numa região com actividade económica intensa, 
com criação de empresas na ordem das centenas por ano. Essa transformação traduziu-se 
numa mudança fundamental ao passar de um sistema inerte a um sistema inovador e 
consecutivamente mais activo [20]. Este exemplo evidencia que a criação de condições para as 
comunidades locais construírem laços, que geralmente são responsáveis pela inovação 
contínua, acabam é determinante para o crescimento sustentado, no longo prazo, do produto 
interno bruto e do emprego, aumentando o bem-estar social do país [24].  
 
 
7. BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS À REGIÃO DO INTERIOR DE PORTUGAL 
Como se evidenciou na revisão teórica deste trabalho, a concessão de benefícios fiscais é um 
tipo de medidas frequentemente usado pelos Governos para compensar condições estruturais 
mais deficitárias em regiões ou territórios mais desfavorecidos. Sequeira e Sá [17 p.2433] 
consideram que “Estas medidas visam a criação de capital fixo e o investimento nas diversas 
actividades produtivas, potenciadas pelas características de cada região, estimulando o 
emprego e desta forma fixando os jovens”. Concretamente, em Portugal, os benefícios fiscais 
concedidos às empresas do interior estão legislados nos seguintes documentos legais: 
Através da Lei n.º 171/99, de 18/9 o governo criou alguns benefícios para combater a 
desertificação e recuperação do desenvolvimento nas áreas do interior. Os benefícios que 
consideramos mais relevantes nessa lei são: 
a utilização de uma linha de crédito bonificado entre 50% a 75% dos juros, mediante os casos;  
a redução de 7% da taxa de IRC para empresas existente, ficando a mesma nos 25%, as 
empresas a criar suportam uma taxa de IRC de 20%;  
majoração de 30% nas amortizações das despesas de investimento;  
a majoração de 50% dos encargos sociais obrigatórios com a criação líquida de postos de 
trabalho e  
a isenção das contribuições para a segurança social durante um período de 3 a 5 anos.  
O artigo 54.º da Lei n.º 30-C/2000, de 29/12, alterou alguns benefícios, nomeadamente a 
redução, no regime simplificado, da taxa de IRC para 15%. Esta lei foi revogada pelo artigo 83º 
da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, a qual reduziu a taxa de IRC para 20% e 15% para as 
empresas existentes e empresas novas respectivamente, mantendo-se os restantes benefícios 
de acordo com o diploma anterior. Esta lei foi revogada pelo artigo 73º da Lei n.º 67-A/2007, de 
31/12 a qual se mantém actualmente em vigor. Este diploma altera a taxa de IRC para 15%, 
beneficiando as novas empresas de uma taxa de IRC de 10%, quando a taxa normal no país é 
de 25%. A dedução dos prejuízos fiscais passou para 7 anos. Quanto aos restantes benefícios 
concedidos em diplomas anteriores mantêm-se em vigor. Em síntese, apresenta-se no quadro 
1, os regimes de tributação, distinguindo o geral dos aplicados às regiões do interior, desde 
2000 até à actualidade. 
 
Quadro 20: Taxas de IRC. 

Anos   

  Regime Geral de Tributação     Regime Simplificado de Tributação   

  Geral   
  Interior    Interior  

  Geral     Interior    Novas 
empresas  

 Empresas 
existentes  

 2000  e 2001  32% 20% 25% 20% 15% 

 2002 e 2003  30% 20% 25% 20% 15% 

2004 25% 20% 25% 20% 15% 

 2005 e 2006  25% 15% 20% 20% 15% 

2007 25% 15% 20% 20% 20% 
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2008 25% 10% 15% 20% 20%  
Fonte: Elaboração Própria   
Nota: a “negrito” os valores que se alteraram em cada período 
 
Note-se, no entanto, que a redução da carga fiscal não se restringe apenas à diferença da taxa 
de IRC, mas também aos restantes benefícios como a majoração das amortizações, majoração 
dos encargos sociais obrigatórios, entre outros. 
Viu-se também, que um aspecto central na discussão em torno das medidas de apoio ao 
empreendedorismo e particularmente dos benefícios fiscais é a avaliação dos seus impactos. 
Assim, com o propósito de contribuir para esta discussão, expõe-se em seguida uma análise 
empírica que procura aferir sobre o impacto dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado à 
região do interior de Portugal, i.e, saber se essas medidas foram suficientemente atractivas 
para novas empresas se instalarem na região, quer por intermédio da criação de empresas, 
quer pela deslocalização de empresas existentes.  
 
 
8. ESTUDO EMPÍRICO: O IMPACTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS À REGIÃO 
INTERIOR DE PORTUGAL 
 
8.1 – Metodologia 
O presente estudo empírico é de natureza exploratória e é realizado com base em dados do 
INE – Instituto Nacional de Estatística, a partir dos quais se efectuará uma comparação entre 
regiões com benefícios fiscais (regiões do interior de Portugal) e regiões sem os mesmos 
benefícios fiscais. 
Os dados recolhidos referem-se a i) impostos sobre o rendimento, ii) resultados líquidos do 
exercício, iii) nº de empresas localizadas no território, iv) n.º de trabalhadores ao serviço, v) 
nascimentos de empresas e vi) mortes de empresas, no intervalo de tempo compreendido 
entre o ano 2004 e 2007 (o INE não tem dados relativos às mortes de empresas de 2007). As 
regiões seleccionadas, com tributação normal, são o Grande Porto e a Grande Lisboa, as 
abrangidas pelos benefícios fiscais à Interioridade, são as regiões NUT III: Douro, Alto Trás-os-
Montes, Serra da Estrela, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul. A escolha das regiões teve por 
base as características semelhantes que têm entre si, quer em termos de actividade 
económica, quer em termos geográficos. De forma a comparar os dados das diversas regiões 
com os nacionais, recolheu-se a mesma informação relativa ao país. 
Com base nos dados recolhidos, determinou-se a v) taxa de imposto sobre lucros suportada 
pelas empresas por intermédio da seguinte fórmula: 
 

 
 
Reconhece-se que a comparação dos dados desta forma apresenta algumas limitações, dadas 
as diferentes dimensões das regiões, quer em termos de espaço quer em termos de actividade 
económica. A dimensão das empresas é muito variada, concentrando-se as maiores empresas 
no Grande Porto e na Grande Lisboa, ou seja, estamos em presença de mercados que não são 
homogéneos. Para ultrapassarmos esta limitação fizemos a comparação dos dados em termos 
relativos [35]. A determinação dos nascimentos e mortes de empresas, em termos relativos, foi 
calculada com base no número de empresas totais. 
 
 
8.2 – Análise dos resultados 
Apresenta-se no quadro 2 para cada uma das regiões e para Portugal e ao longo dos anos, o 
imposto sobre o rendimento suportado pelas empresas, os resultados líquidos do exercício, o 
nº de empresas, agrupadas por escalões de pessoal ao serviço, os nascimentos e as mortes 
de empresas.  
 
 
Quadro 21: Dados Estatísticos das Empresas das Regiões metropolitanas e interiores. 
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Período 
de 
refer. 
dos 
dados  

 NUTS 2002   

 Imposto 
sobre o 
rendimento  

 Resultado 
líquido do 
exercício das 
empresas  

 Empresas 
por 
Localiz. 
Geográf.  

 
Nascim. 
de 
empres  

 Mortes 
de 
empres 

 €    €    N.º    N.º    N.º   

 2007  

 Portugal  3.944.803.220 20.958.835.963 1.101.681 167473   
 Grande Lisboa  1.883.012.530 11.690.449.760 261.791 43407   
 Grande Porto  457.482.999 2.651.880.623 143.333 21727   
 Douro  17.234.575 44.073.259 16.639 2284   
 Trás-os-Montes  13.002.700 72.194.832 18.060 2386   
 Serra da Estrela  3.642.742 -520.314 3.706 457   
 Beira Int. Norte  8.690.431 20.328.081 9.376 1098   
 Beira Int. Sul  7.523.643 35.529.836 6.706 823   

              

 2006  

 Portugal  3.638.816.493 21.033.772.437 1.085.435 169874 176442 
 Grande Lisboa  1.823.721.317 9.873.271.754 256.390 43550 47071 
 Grande Porto  445.855.610 1.853.117.325 142.093 22765 23559 
 Douro  14.983.007 31.804.967 16.484 2512 2493 
 Trás-os-Montes  13.006.622 68.960.426 17.788 2583 2432 
 Serra da Estrela  3.050.298 4.003.242 3.661 487 461 
 Beira Int. Norte  7.491.461 22.960.976 9.317 1310 1183 
 Beira Int. Sul  10.076.869 32.942.182 6.689 883 926 

              

 2005  

 Portugal  4.173.670.331 18.192.011.400 1.057.158 150933 141811 
 Grande Lisboa  2.240.726.174 9.057.791.300 251.691 39362 38314 
 Grande Porto  483.300.685 1.167.210.872 138.812 20939 19679 
 Douro  15.429.575 32.159.649 15.968 2089 2032 
 Trás-os-Montes  15.900.915 48.046.666 17.222 2136 2032 
 Serra da Estrela  3.421.406 5.874.830 3.549 420 399 
 Beira Int. Norte  8.858.357 29.468.050 9.063 1035 1029 
 Beira Int. Sul  9.196.712 5.579.263 6.508 755 706 

              

 2004  

 Portugal  3.445.758.654 14.554.607.345 1.016.507 152395 116805 
 Grande Lisboa  1.617.408.622 7.148.082.523 239.981 39705 30518 
 Grande Porto  447.238.920 1.453.651.923 132.185 20069 15440 
 Douro  15.943.096 28.505.080 15.550 2231 1696 
 Trás-os-Montes  16.057.354 39.984.910 16.837 2227 1718 
 Serra da Estrela  3.714.379 6.491.835 3.507 400 338 
 Beira Int. Norte  8.780.787 13.657.203 8.761 1061 788 
 Beira Int. Sul  8.231.235 10.752.697 6.357 786 602 

Fonte: http://www.ine.pt. Quadro extraído em 31 de Dezembro de 2010 (11:44:25) 
 
Com base nestes valores, apresenta-se no quadro 3, por regiões, a taxa de imposto sobre o 
rendimento suportada pelas empresas, assim como a proporção de nascimentos e mortes de 
empresas. 
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Quadro 22: Taxa de imposto sobre o rendimento e variação de empresas por região. 

Período 
de refer. 
dos dados 

 NUTS 2002   
 Taxa de 
imposto sobre 
o rendimento  

 Variação de Empresas por 
Região  

 Nasc.   Mortes  

 2007  

 Portugal  15,84% 15,20% - 
 Grande Lisboa  13,87% 16,58% - 
 Grande Porto  14,71% 15,16% - 
 Douro  28,11% 13,73% - 
 Trás-os-Montes  15,26% 13,21% - 
 Serra da Estrela  - 12,33% - 
 Beira Int. Norte  29,95% 11,71% - 
 Beira Int. Sul  17,48% 12,27% - 

          

 2006  

 Portugal  14,75% 15,65% 16,26% 
 Grande Lisboa  15,59% 16,99% 18,36% 
 Grande Porto  19,39% 16,02% 16,58% 
 Douro  32,02% 15,24% 15,12% 
 Trás-os-Montes  15,87% 14,52% 13,67% 
 Serra da Estrela  43,24% 13,30% 12,59% 
 Beira Int. Norte  24,60% 14,06% 12,70% 
 Beira Int. Sul  23,42% 13,20% 13,84% 

          

 2005  

 Portugal  18,66% 14,28% 13,41% 
 Grande Lisboa  19,83% 15,64% 15,22% 
 Grande Porto  29,28% 15,08% 14,18% 
 Douro  32,42% 13,08% 12,73% 
 Trás-os-Montes  24,87% 12,40% 11,80% 
 Serra da Estrela  36,80% 11,83% 11,24% 
 Beira Int. Norte  23,11% 11,42% 11,35% 
 Beira Int. Sul  62,24% 11,60% 10,85% 

          

 2004  

 Portugal  19,14% 14,99% 11,49% 
 Grande Lisboa  18,45% 16,55% 12,72% 
 Grande Porto  23,53% 15,18% 11,68% 
 Douro  35,87% 14,35% 10,91% 
 Trás-os-Montes  28,65% 13,23% 10,20% 
 Serra da Estrela  36,39% 11,41% 9,64% 
 Beira Int. Norte  39,13% 12,11% 8,99% 
 Beira Int. Sul  43,36% 12,36% 9,47% 

Fonte: Elaboração Própria 
 
Os resultados obtidos não deixam de ser surpreendentes, dado que em termos agregados, as 
empresas nas regiões do interior, abrangidas pelos benefícios fiscais à Interioridade pagam, 
em termos proporcionais, mais impostos que as empresas com tributação normal.  
Em 2007 a taxa média Nacional é de 15,84%, sendo a do Grande Porto 14,71%, Grande 
Lisboa 13,87%, ambas abaixo da média Nacional. As regiões em que era suposto a taxa de 
imposto ser menor é onde a mesma atinge os maiores valores, chegando no Douro aos 
28,11% e Beira Interior Norte a 29,95%. Na Serra da Estrela não existem valores porque o 
resultado líquido é negativo. Uma das possíveis razões para o resultado líquido na região da 
Serra da Estrela ser negativo, em 2007, prende-se certamente com a existência de um valor 
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significativo de resultados líquidos negativos nessa região, o originando uma diminuição dos 
resultados líquidos globais. Alto Trás-os-Montes é a única região onde a taxa é idêntica à 
média nacional. Verifica-se ainda que a taxa de imposto, a nível nacional, reduziu de 2004 a 
2006, sofrendo um ligeiro aumento em 2007.  
Desta análise verifica-se também que, apesar da região do interior possuir benefícios fiscais, 
estes incentivos não se reflectem numa maior da taxa de nascimentos. Pelo contrário: em 
todas as regiões do interior e em todos os anos analisados, as taxas de nascimento são 
inferiores à taxa nacional e às taxas das metrópoles. Por outro lado, no que se refere à taxa de 
mortalidade verifica-se a situação contrária, constatando-se que as regiões do interior 
apresentam, no período analisado, sempre taxas inferiores às taxas nacionais e das regiões do 
Porto e Lisboa. Este facto, juntamente com o anterior pode ter duas explicações: 1) 
simplesmente reflecte um maior dinamismo económico das regiões mais urbanas (maior taxa 
de nascimentos e maior taxa de mortes) ou 2) o efeito dos benefícios fiscais não se faz sentir 
ao nível da criação de empresa, mas pode ser importante para a sobrevivência das empresas 
já existentes. 
Para ter uma ideia mais clara sobre a dinâmica empresarial dos dois tipos de regiões e do 
possível impacto dos benefícios fiscais, interessa também analisar a taxa de crescimento das 
empresas ao longo do período analisado. Pela análise do quadro 4 constata-se que, à 
excepção do ano 2006, a taxa de crescimento das empresas nas regiões interiores é inferior à 
taxa de crescimento do número de empresas quer em Portugal, quer nas metrópoles 
consideradas. 
 
Quadro 23: Crescimento do número de empresas. 

NUTS 2002   2005  2006  2007   Cresc. Total  
 Nº   %   Nº   %   Nº   %   Nº   %  

 Portugal  40.651  4,00%  28.277   2,67%  16.246   1,50%  85.174    8,38%
 Grande Lisboa  11.710  4,88%    4.699   1,87%    5.401   2,11%  21.810    9,09%
 Grande Porto  6.627  5,01%    3.281   2,36%    1.240   0,87%  11.148    8,43%
 Douro  418  2,69%      516   3,23%      155   0,94%    1.089    7,00%
 Trás-os-Montes  385  2,29%      566   3,29%      272   1,53%    1.223    7,26%
 Serra da Estrela  42  1,20%      112   3,16%        45   1,23%      199    5,67%
 Beira Int. Norte  302  3,45%      254   2,80%        59   0,63%      615    7,02%
 Beira Int. Sul  151  2,38%      181   2,78%        17   0,25%      349    5,49%

Fonte: Elaboração Própria 
 
Estes resultados vão de encontro, aos resultados obtidos por Verheul et al. [34] que também 
não encontraram evidência estatística, da relação entre os incentivos fiscais regionais e a 
criação de empresas. Também os autores Peters & Fisher [12] chegaram a idêntica conclusão 
ao referirem que em cada 10 postos de trabalho criados apenas 1 posto de trabalho é imputado 
aos benefícios fiscais, ou seja, verifica-se um desperdício de recursos financeiros de 90%. Os 
mesmos autores consideram que existem muito boas razões, teóricas e práticas para acreditar 
que o desenvolvimento de incentivos traz pouco ou nenhum impacto sobre a localização de 
empresas e decisões de investimento.  
Num estudo semelhante, realizado no distrito de Vila Real, sobre o impacto dos mesmos  
benefícios fiscais os autores Sequeira e Sá [17] verificaram que estes têm um valor diminuto, 
levando os autores a questionaram se as empresas conhecem os benefícios fiscais e se têm 
informação de como podem usufruir dos mesmos.Na verdade estas reflexões levantam a 
questão se a ineficácia destes incentivos é real ou se resulta apenas do seu desconhecimento  
 
 
9. CONCLUSÃO 
Pretendeu-se com o presente trabalho analisar se os benefícios fiscais têm impacto na criação 
de empresas em regiões mais desfavorecidas. Através da revisão bibliográfica constatou-se 
que existem autores a defender que os benefícios fiscais produzem impacto na criação de 
empresas [8-10-12-16-17-20-27], no entanto existem outros com opinião diferente [7-9-14-30]. 
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Os autores Peters e Fisher [12] levantaram três perguntas essenciais sobre as políticas 
seguidas pelos incentivos: Os incentivos induzem o desenvolvimento económico e crescimento 
acima do seu estado de equilíbrio? Será que esse crescimento melhora o bem-estar 
económico da população-alvo? Quais são os custos desses programas de incentivos em 
relação a outros  instrumentos e políticas? Eles verificaram que, após muitos estudos e 
experiências realizadas por inúmeros académicos, nenhuma destas afirmações foi claramente 
demonstrada.  
Para contribuir para esta discussão, analisou-se concretamente o caso Português comparando  
um conjunto de regiões do Interior de Portugal, beneficiadas com este tipo de incentivos 
regionais, com regiões de grandes áreas urbanas, sujeitas ao regime geral. Os resultados 
obtidos não evidenciam claramente um efeito positivo deste tipo de medidas. Admite-se, no 
entanto, que a leitura dos resultados deva ser feita com cuidado, dado que para se efectuar 
uma leitura inequivoca do impacto deste benefícios teria que se determinar com precisão os 
custos e os benefícios associados a este tipo de incentivos e para isso teria que se conhecer à 
partida (i) o montante do investimento que teria sido feito sem o programa de benefícios fiscais, 
(ii) o montante da base do imposto devido que os contribuintes deixaram de pagar pela 
utilização dos benefícios fiscais, ou de mudança de lucro tributável relacionado com isenção 
fiscal da entidade, (iii) a receita tributária adquirida com as actividades dos contribuintes, após 
ter terminado o benefício fiscal [14]. Na ausência destes dados, as interpretações destes 
resultados são sempre aproximações a uma realidade que se pretende compreender. Ainda, 
assim, considera-se que constituem contributos importantes para a reflexão e desenho de 
políticas públicas e pistas para novas investigações. Assim, da análise feita resultam, 
sobretudo, mais questões, nomeadamente: Qual teria sido a evolução dos territórios de interior 
sem a presença destes incentivos?; Quais as razões para o impacto deste tipo de incentivos 
ser aparentemente diminuto? Será por falta de informação dos empresários sobre a sua 
disponibilidade ou porque, por si só, não são suficientes para contrariar a dinâmica 
desfavorável das regiões do interior? Qual o tipo de Benefícios Fiscais mais atractivo, aplicado 
ao IRS ou ao IRC? Poderá a poupança fiscal ser suficientemente atractiva, para o 
empreendedor, ao ponto dele deslocalizar o seu investimento?  
Perante os resultados obtidos por esta e outras investigações sobre a temática, considera-se 
que, a atribuição de Benefícios Fiscais de forma isolada, pode não ser suficiente para promover 
o empreendedorismo nem o desenvolvimento de uma região. Por isso, tal como referem 
Easson & Zolt, [14], os governos precisam considerar o seu papel na melhoria do clima de 
investimento, para incentivar novos empreendedores, nacionais e estrangeiros a investirem nas 
regiões mais desfavorecidas e re-equacionar as formas (ou pacotes) de incentivos regionais. 
Os incentivos regionais devem ter como objectivo um desenvolvimento integral e integrado dos 
territórios não se podendo esgotar em benefícios fiscais. Tal como evidenciado por diversos 
investigadores [13-30-31], não existe uma solução rápida para atrair investimentos, é 
necessário um planeamento de longo prazo que envolva a previsão de futuras necessidades 
de competências e um forte investimento em boas infra-estruturas capazes de oferecer aos 
empreendedores boas condições para desenvolverem os seus investimentos e condições de 
fixação das populações nesses territórios. Todavia, esta tarefa não cabe unicamente aos 
governos: a criação de um ambiente local positivo depende da visão e da contribuição de todos 
os agentes (stakeholders) dos territórios envolvidos - públicos e privados, individuais e 
colectivos - e da forma como se articulam [20-36-38-39]. 
Assim, para além das questões acima enunciadas, sugerimos ainda como futuras 
investigações sugerimos dar resposta às seguintes questões: Que políticas contribuem mais 
para incentivar o empreendedorismo? Quais as principais variáveis, tidas em conta pelos 
empreendedores, na tomada de decisão de um investimento?  
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RESUMEN 
En este artículo se analiza la situación actual, evolución y perspectivas de las RUPs de la 
Unión Europea, los cambios en el escenario internacional y en la propia Unión Europea, unidos 
a la situación en la que se encuentran estos territorios, obligan a un replanteamiento de los 
esquemas vigentes de actuación comunitaria para estas regiones. 
La ultraperiferia europea es hoy una realidad asumida y reconocida en los Tratados que 
recogen el hecho diferencial de un conjunto de enclaves separados del resto de territorios de la 
Unión. Estos espacios representan una condición de frontera del bloque europeo que se 
plantea como un valor añadido en la configuración de la dimensión exterior de la Unión 
Europea. Al mismo tiempo, la ultraperiferia se manifiesta como una dimensión de geometría 
variable, cada vez más heterogénea, donde el análisis de la cohesión económica social y 
territorial adquiere especial relevancia. 
Palabras-clave: Desarrollo Regional, Regiones ultraperiféricas, Unión Europea. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La Unión Europea (UE) reconoce, para los nueve territorios ultraperiféricos existentes una serie 
de singularidades y especificidades que son las que conforman el concepto de 
ultraperifericidad. Estos territorios se caracterizan por una gama limitada de recursos y un alto 
grado de extroversión y dependencia, que las hacen extremadamente vulnerables y frágiles a 
los avatares de la coyuntura internacional.  
El reducido tamaño de sus mercados, la limitación de recursos, la escasa diversificación 
productiva y los elevados costes de transporte, como consecuencia de su aislamiento y lejanía 
de los mercados convencionales, entre otros, son factores que hacen necesario buscar 
alternativas “no usuales” para el desarrollo de estas zonas. 
La mayoría de estos territorios registran un alto crecimiento demográfico que, unido a la 
dependencia de sus economías del turismo, supone una fuerte presión sobre sus recursos y 
medio ambiente. Así mismo, las actividades económicas tradicionales se ven negativamente 
afectadas, tanto por las limitaciones naturales y ambientales, como por las consecuencias de la 
actuación de circuitos de valoración externos. 
La presión ejercida por estos territorios para conseguir un reconocimiento expreso de sus 
singularidades en el seno de la hoy Unión Europea, ha sido continua y se remonta tiempo 
atrás. El proceso de definición y delimitación del concepto de ultraperifericidad está 
íntimamente relacionado tanto con la dinámica del proceso de integración europeo, como por el 
papel que tradicionalmente han jugado estos enclaves en el diseño geoestratégico a nivel 
global. 
A lo largo de la historia, los territorios insulares han sido considerados, en la mayoría de los 
casos, como enclaves estratégicos para el logro de muy diversos fines dentro de los 
presupuestos políticos de las diferentes potencias. En este sentido, los centros les han 
atribuido diversas funciones, acordes con los intereses que perseguían en cada momento y 
para los que estos territorios eran especialmente aptos. Tradicionalmente se han configurado 
como puntos de avituallamiento de naves, de apoyo logístico con instalaciones militares, 
enclaves en el tráfico marítimo para procurar el adecuado control de las rutas comerciales, 
zonas experimentales para modelos económicos que luego se exportarían a otras zonas, e 
incluso como áreas de experimentación nuclear y vertederos de residuos radiactivos, etc... 
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Sin embargo, la realidad insular no fue valorada como fenómeno con entidad propia hasta la 
segunda mitad del siglo XX, fruto del proceso descolonizador que llevó al nacimiento de un 
número creciente de micro-estados, adquiriendo éstos, en la dinámica bipolar que 
caracterizaba a las relaciones internacionales, una importancia estratégica renovada [1]  
De forma simultánea a la importancia que a nivel global iban adquiriendo los territorios 
insulares, en la entonces Comunidad Europea se estaba produciendo un fenómeno similar. A 
ello contribuyeron los trabajos desarrollados por la Conferencia de Poderes Locales y Regiones 
del Consejo de Europa, y los de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de la 
Comunidad Europea158, de forma que los territorios insulares pasaron a ocupar un lugar cada 
vez más destacado y diferenciado dentro del conjunto de las regiones periféricas europeas.  
Los primeros pasos hacia el reconocimiento político de la región se dieron en el Consejo de 
Europa. En el año 1955 la Asamblea Parlamentaria del Consejo acordó “convocar anualmente 
una conferencia de las asociaciones nacionales cualificadas de los poderes locales de los 
Estados Miembros”. En 1961, se dotó a esta Conferencia de Poderes Locales. Sin embargo, 
para que las regiones se integrasen en ella hubo que esperar más de una década, hasta el año 
1975, cuando se procedió a la reforma de la Carta de la Conferencia y se reconoció una nueva 
entidad de poder: la Región. A partir de ese momento la Conferencia pasó a denominarse 
Conferencia Permanente de los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa 
(CPPLR). En el año 1994 se modificaron sus estatutos para adaptarlos a los avances que se 
habían dado en Europa en cuanto al reconocimiento de la realidad regional y la Conferencia 
pasó a denominarse Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE), 
integrado por dos cámaras: la Cámara de Autoridades Locales y la  Cámara de Regiones.[2] 
Todo esto se daba en un contexto en el que las regiones europeas estaban tomando 
consciencia de su condición y de las ventajas que tenía la cooperación entre ellas para 
defender sus intereses, tanto ante los gobiernos nacionales como ante las instituciones 
comunitarias. 
De otro lado, a medida que se avanzaba en el proceso de integración europeo se ponía de 
manifiesto que éste llevaba implícitos fuertes efectos polarizantes. En un primer momento esta 
cuestión no estaba contemplada en los Tratados, y de hecho se esperaba que la situación 
fuese la contraria, sin embargo, en la década de 1970 era evidente que a medida que se 
profundizaba en el proceso de integración, las desigualdades entre las regiones europeas, lejos 
de corregirse, se acentuaban. Los primeros informes periódicos sobre la situación económica y 
social de las regiones de la Comunidad de 1982 y 1984, constataban que las disparidades 
regionales en lugar de disminuir habían aumentado [3]. De ahí que la Comunidad se plantease 
la necesidad de implementar medidas correctoras [4].  
 
 
IMPLICACIONES INICIALES DE LA CONDICION DE ULTRAPERIFERIA PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL EN EL ESPACIO DE LA UE. 
El punto de partida de la aparición de las regiones insulares, como una categoría netamente 
diferenciada en el marco político europeo, se encuentra en el proyecto de resolución relativo a 
los problemas específicos de las regiones atlánticas europeas (Azores, Madeira y Canarias), 
que fue presentado durante la 13ª sesión de la Conferencia de Poderes Locales y Regionales 
de Europa en el año 1978. Junto al contenido de esta resolución, cabe destacar la que tuvo 
lugar en el encuentro anual de las Regiones Marítimas Periféricas de la Comunidad Europea, 
celebrada en Santiago de Compostela en noviembre de 1979, en la cual se votó unánimemente 
a favor de la constitución de un Comité de Islas Periféricas en el seno de la Conferencia. La 
creación de este comité condujo a la celebración de la primera Convención de Islas Periféricas 
de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas que tuvo lugar en Cerdeña en 1980. 
                                                      
 
 
158 La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de la Comunidad Europea (CRPM) se creó en 
1973 y es una asociación de regiones de carácter internacional formada por más de 160 regiones 
europeas, pertenecientes a 28 Estados miembros y no miembros de la Unión Europea, que representan a 
casi 200 millones de habitantes. Canarias es miembro de la CRPM desde 1989 y está adscrita a la 
Comisión de las Islas. Esta comisión se creó en 1979 y está formada por 24 miembros. Baleares y 
Canarias son las únicas dos regiones españolas en este grupo, en el que también se incluyen las 
regiones ultraperiféricas de Azores, Madeira, Guadalupe, Martinica y Reunión.  
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Posteriormente, y como fruto de estas reuniones, tuvo lugar en Tenerife, en abril de 1981, la 1ª 
Conferencia de regiones insulares europeas, celebrada bajo los auspicios de la Conferencia de 
los Poderes Locales y Regionales de Europa, en la que se declaró que esa conferencia era "un 
paso importante hacia un examen global y periódico de los problemas económicos y políticos 
de las islas y archipiélagos europeos, los "más periféricos" de las regiones periféricas". En la 
Declaración que se adoptó se recogían una serie de recomendaciones dirigidas al Consejo de 
Europa, a la Conferencia de Ministros europeos responsables de medio ambiente, a la 
Conferencia Europea de Ministros de ordenación del territorio y a las Comunidades Europeas, 
para el desarrollo de las regiones insulares159.  
Todos estos trabajos sirvieron para que la Comunidad Europea fuese constatando que la 
política regional comunitaria, tal como se había concebido, no permitía la elaboración de 
programas y/o medidas específicas para las regiones insulares desfavorecidas. Se reconoce 
desde las instituciones comunitarias la peculiar dimensión de la insularidad: 
“Se puede argumentar que es la combinación de la distancia física y la diferencia cultural, junto 
a un gran número de influencias recíprocas, lo que da a la "insularidad" su peculiar dimensión. 
Dado que este fenómeno es al mismo tiempo concreto y psicológico, efectivo y subjetivo, hace 
que las islas sean un fenómeno único y diferente de las otras regiones periféricas que son 
continentales" [5] 
Pero, además, este cambio en la sensibilidad de la Comunidad hacia la realidad insular se 
enmarcaba dentro de un enfoque general que iba más allá de la simple captación de los 
problemas que presentaban los entornos insulares, se insertaba en un programa mucho más 
ambicioso que tenía por finalidad procurar el establecimiento de un marco de desarrollo a 
medio plazo que, en cada caso, sirviese para que estas regiones superasen sus deficiencias 
estructurales, instrumentándose las diversas medidas dentro de un programa comunitario de 
desarrollo de las regiones insulares desfavorecidas. 
En la década de los ochenta la Comunidad se vio inmersa en un proceso de profundización 
importante. Con la aprobación del Acta Única Europea, el objetivo de creación del mercado 
interior y la incorporación del concepto de cohesión económica y social, se desencadenaron un 
conjunto de actuaciones y medidas que, en el caso de las regiones ultraperiféricas, significaron 
el reconocimiento de sus singularidades, y la primera manifestación de esto fue la aprobación 
del programa de opciones específicas para los departamentos franceses de Ultramar 
(POSEIDOM). 
El Programa de acción POSEIDOM pretendía dar una solución realista, que tuviese en cuenta 
tanto las características regionales de estos territorios como su pertenencia a la Comunidad. 
Esta solución se basó en dos elementos fundamentales, de un lado, en las posibilidades 
jurídicas que permitían hacer frente a los problemas específicos de estas zonas, que no podían 
atenderse mediante la aplicación uniforme del derecho comunitario y, de otro lado, en la 
intervención más activa de los Fondos Estructurales, circunstancia que se vio reforzada por la 
coincidencia temporal de su reforma. 
Con este programa se buscaba dar desde la Comunidad Europea una respuesta política a las 
especiales dificultades de estas regiones, adoptando, cuando se aplicasen las políticas 
comunes, medidas proporcionales a los efectos de aquellas, diseñando una política solidaria 
encaminada a la recuperación económica, con un enfoque multidisciplinar, coherente y 
generador de una dinámica de desarrollo local. Sin embargo, es evidente que para la 
consecución de estos objetivos no bastaba con la voluntad política de la Comunidad Europea 
sino que ésta tenía que ir acompañada por la voluntad, en el mismo sentido de las fuerzas 
locales. 
Al inicio de la década de los noventa, la iniciativa POSEIDOM se completó con la aprobación y 
entrada en vigor del Programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas 
Canarias (POSEICAN) y el Programa de Opciones Especificas por la lejanía y insularidad de 
Madeira y Azores (POSEIMA), que junto con el POSEIDOM pasarían a integrar el hoy conjunto 
de iniciativas comunitarias “POSEI” destinadas a facilitar la integración de las Islas Canarias, 
                                                      
 
 
159 Las regiones insulares que estaban representadas en la Conferencia fueron: Cerdeña, Sicilia, Azores, 
Madeira, las Islas Baleares, las Islas Canarias, la Isla de Man, Orkney, Shetland, Hébrides y Aland. Otros 
participantes fueron: las islas danesas, las islas griegas, las islas de Campanie, Chipre, Islandia y Malta.  
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las Azores, Madeira y los departamentos franceses de Ultramar en el mercado único, objetivo 
prioritario de la Comunidad.  
La reforma de los Fondos Estructurales y la duplicación en términos reales de su dotación fue 
reflejo de la relevancia que en la CE habían adquirido los entes regionales. Con todo, en 
Declaración Común nº 26 del Tratado de la Unión Europea se reconoció política e 
institucionalmente el hecho regional en general, y el de las regiones ultraperiféricas en 
particular, así se recogía que: 
“La Conferencia reconoce que las regiones ultraperiféricas (departamentos franceses de 
Ultramar, Azores, Madeira y las Islas Canarias) padecen un importante atraso estructural 
agravado por diversos fenómenos (gran lejanía, insularidad, escasa superficie, relieve y clima 
difíciles, dependencia económica respecto de algunos productos) cuya constancia y 
acumulación perjudican gravemente a su desarrollo económico y social”  
Este reconocimiento se vio acompañado por una serie de consideraciones respecto a la 
aplicación de las políticas comunes en estas zonas, así continuaba: 
“... Considera que si las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el 
derecho derivado se aplican de pleno derecho a las regiones ultraperiféricas, ello no obsta para 
que se adopten disposiciones específicas en su favor mientras exista una necesidad objetiva 
de adoptar tales disposiciones con vistas a un desarrollo económico y social de estas regiones. 
Estas disposiciones deberán tener por objeto a la vez la realización del mercado interior, y el 
reconocimiento de la realidad regional, con vistas a hacer posible que las regiones 
ultraperiféricas alcancen el nivel económico y social medio de la Comunidad”. 
Sin embargo y a pesar de que la declaración común recogida en el Tratado de Maastricht fue 
un avance importantísimo en el reconocimiento de las singularidades de estas regiones, y en lo 
relativo a la necesidad de una aplicación modulada de las políticas comunitarias. Es cierto que, 
esta declaración común, dejaba lagunas importantes en la consolidación definitiva de las 
regiones ultraperiféricas en el seno de la Unión, y esto sólo se podía superar cuando el 
articulado del Tratado recogiese el concepto específico de ultraperifericidad; los enclaves 
considerados como ultrapérifericos y el reconocimiento del tratamiento diferenciado en materia 
de política económica para estas regiones. 
Los cambios acaecidos en el escenario internacional, las perspectivas de la ampliación de la 
U.E. hacia el Este, el proceso de unificación monetaria, el cuestionamiento en la Organización 
Mundial de Comercio de la Organización Común del Mercado del plátano son, entre otros, 
factores que incidieron en la oportunidad política para exigir de la Conferencia 
Intergubernamental para la revisión del Tratado, iniciada el 29 de marzo de 1996 tras el 
Consejo Europeo de Turín un respaldo jurídico suficiente a la noción de ultraperifericidad. 
En este sentido, en la reunión de Funchal de marzo de 1996, los representantes de estas 
regiones reafirmaron la voluntad declarada, en el momento de la convocatoria de esta 
Conferencia Intergubernamental, de que se tuviese en cuenta de forma diferenciada las 
características y especificidades de estos enclaves dentro del vector de la ultraperifericidad que 
se había definido en el Tratado Maastricht. Lo que se buscaba era que se definiese la posición 
de estas regiones antes de la ampliación de la Unión hacia los países del Este, de esta forma 
se pretendía evitar que se cuestionase la singularidad del concepto de ultraperifericidad 
respecto a la posición relativa de otros territorios comunitarios. En definitiva; que el aumento 
previsible en el grado de la heterogeneidad de la Unión no pusiese en peligro los avances 
conseguidos en la definición, conceptualización y acotación de este concepto. 
Esta declaración se vio respaldada en Octubre de 1996 por la realizada en la 24ª Asamblea 
General de las CRPM celebrada en el Puerto de la Cruz (Tenerife) en la que se hizo hincapié 
en la necesidad de: reforzar el concepto de ultraperifericidad, poner en marcha medidas 
particulares para adaptar las políticas comunitarias a la realidad regional, definir las 
condiciones especiales de aplicación del Tratado de Maastricht que permitiesen responder a 
las necesidades del desarrollo económico de estas regiones, e integrar las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente en el marco de la política de cooperación de la Unión. 
Con esto se perseguía el establecimiento de medidas particulares y de condiciones especiales 
para la aplicación de las políticas comunes, de ahí que a la hora de hacer referencia a esta 
declaración, tanto medios de comunicación como representantes de la clase política, se 
refirieran al mismo como la búsqueda de un “estatuto permanente” lo cual llevó a equívocos, 
sobre todo si se tiene en cuenta el acuerdo final, después de superar la oposición de países 
como Alemania, Suecia y Gran Bretaña [6]. 
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DE AMSTERDAM A LISBOA: EL PPROCESO DE CONSOLIDACIÓN.  
Los logros conseguidos en Ámsterdam en la Conferencia Intergubernamental sobre la revisión 
del Tratado, celebrada en 1996, fueron importantes. La reforma del art. 227.2 y 130 del T.U. y 
la declaración nº30 supusieron el reconocimiento de las regiones ultraperiféricas y su 
especificidades. Ahora bien, las decisiones de política económica que se tomasen atendiendo a 
esa circunstancia, en ningún caso podían ir en contra de la coherencia e integridad del 
ordenamiento jurídico comunitario, ni quebrantar el mercado interior y las políticas comunes. 
A partir de ese momento se sucedieron las declaraciones y comunicaciones por parte de las 
instituciones comunitarias. Al tiempo, la actividad de los Estados miembros implicados y la 
activa asociación entre las propias RUPs fraguó en una serie de informes y Memorandos que 
contribuyeron al diseño de la estrategia comunitaria para cumplir con lo establecido en el 
apartado 2 del art.299 del Tratado de Ámsterdam. 
En 1993 en la XX Asamblea de la CRPM, los gobiernos de las regiones ultraperiféricas 
acordaron establecer un Protocolo de Cooperación para promover y desarrollar la cooperación 
interregional y definir posiciones comunes en el marco de la UE. La cooperación entre los 
ejecutivos de las regiones ultraperiféricas ha permitido y potenciado la activa colaboración 
entre estas regiones y la elaboración de posiciones comunes. Esta cooperación se ha 
plasmado en la elaboración de diferentes documentos en los que se recogen las propuestas de 
estos territorios para el desarrollo de la estrategia comunitaria a favor de las RUPS. 
En efecto, en marzo de 1999 se adoptó por el conjunto de las entonces siete RUPs, el 
denominado Memorando de Cayena, que se remitió a la Comisión Europea. En este 
Memorando las siete RUPs identificaban las siguientes prioridades, líneas de actuación y 
principios sobre los que se debía asentar la acción comunitaria: igualdad de oportunidades, 
valorización de las potencialidades de la RUPs, coherencia de las políticas comunitarias y una 
concertación permanente y sistemática entre la Comisión, las autoridades nacionales y las 
RUPs. 
Con todo, la Comisión Europea el 14 marzo del año 2000 presentó su “Informe sobre las 
medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del art. 299. Las regiones ultraperiféricas en la 
Unión Europea” [7]. En la primera parte del mismo se realizaba un balance de las acciones 
comunitarias en las RUPs hasta ese momento, y en la segunda parte se planteaban las 
medidas para reforzar y continuar con las acciones emprendidas. 
En el Consejo Europeo de Niza se revisó la marcha del programa de trabajo realizado por la 
Comisión [8], y se acordó que en la reunión de Gotemburgo (2001) se analizarían de forma 
conjunta las medidas adoptadas, presentándose en dicho Consejo Europeo las disposiciones 
adoptadas por el Consejo de acuerdo con el apartado 2 del art.299 en los sectores estructural y 
agrícola. Seguidamente, en el Consejo Europeo de Laeken (2001) se presentó el informe 
semestral de la Comisión en la que se hacía balance de las acciones realizadas y se 
presentaba el programa de trabajo [9]. 
En estos años el proceso de integración europeo pasaba por una etapa difícil, en la que los 
países miembros no se ponían de acuerdo en cómo abordar la reforma institucional de cara a 
la ampliación, y donde el debate presupuestario reflejaba la falta de voluntad política, por parte 
de los estados miembro con mayor capacidad presupuestaria, a volcar más recursos hacia el 
presupuesto de la Comunidad. Se avecinaban tiempos difíciles y las regiones ultraperiféricas 
eran conscientes de ello. 
En junio de 2002 en el Consejo Europeo de Sevilla, la Comisión presentaba su informe 
semestral sobre las medidas aplicadas en estas regiones y el calendario de actuaciones, pero 
recogía en el mismo su intención de presentar un nuevo informe sobre las RUPs, en el que se 
abordase su problemática desde un enfoque global. En este sentido se instó al Consejo y a la 
Comisión a que presenten las propuestas que tengan en cuenta las necesidades especificas de 
estas regiones en las políticas comunes y en particular en la de transportes, y en la reforma de 
la política regional [10]. 
Por su parte, el Primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social presentado por 
la Comisión recogía de forma expresa que a la hora de aplicar el acceso a los fondos 
estructurales, se tenía que tomar en consideración las necesidades de las RUPs conforme al 
artículo 299.2 del TCE [11]. Así mismo, el sexto informe periódico sobre la situación 
socioeconómica de las regiones revelaba un aumento a escala ampliada de las desigualdades 
regionales cuando se diese la ampliación. [12] 
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En Febrero del año 2002 los secretarios de Estado de Francia, Portugal y España se 
comprometieron a la elaboración de un memorando conjunto sobre las vías y medios de 
actuación, para la aplicación plena del artículo 299.2 del Tratado en el ámbito de la política 
regional y en el resto de políticas comunitarias. Este Memorando se firmó en París en junio del 
año 2003 y en él se incorporaba la declaración conjunta de las RUPs sobre estas cuestiones. 
Con todo, en el año 2004, en el marco de la reforma de la política de cohesión, y en respuesta 
a la solicitud realizada en el Consejo de Sevilla dos años antes, las comunicaciones e informes 
de la Comisión [13][14] recogían los ejes sobre los que se articularía la estrategia comunitaria 
para estas regiones, acorde con el nuevo marco de la cohesión económica y social para el 
periodo de programación 2007-2013, diseñado para una Europa de 27 miembros mucho más 
heterogénea y desigual que la Europa de los 15.  
A lo largo los años 2004 y 2005 la Comunicación “Estrechar la asociación con las regiones 
ultraperiféricas“160 fue aprobada por el resto de instituciones comunitarias, y se le solicitó a la 
Comisión que realizase un balance de su aplicación [15]. El enfoque propuesto se centraba en 
tres aspectos: reducir el déficit de accesibilidad y de los efectos del resto de dificultades de las 
RUPs, mejorar su competitividad y reforzar su inserción regional.  
La Comisión emitía una nueva comunicación en octubre del año 2007 en la que se realizaba un 
balance de la estrategia de la Unión Europea a favor de las RUPs [16], al tiempo que abría un 
debate sobre el futuro de la misma en el horizonte del 2013 [17]. Al igual que en ocasiones 
anteriores, la Comisión focalizó la atención en determinados aspectos que consideraba de 
interés para las regiones de cara al nuevo periodo de programación 2014-2020, a saber: 
cambio climático, la política marítima, la evolución demográfica, los flujos migratorios y la 
agricultura. A finales de ese año el Consejo Europeo de Bruselas invitaba a la Comisión a que 
presentase las “propuestas oportunas” de cara al futuro, en materia de actuaciones 
comunitarias en dichas regiones, a más tardar en octubre de 2008. 
En octubre de 2008 la Comisión aprobó una nueva comunicación “Las regiones ultraperiféricas 
una ventaja para Europa” en la que proponía las líneas de la estrategia futura de Europa para 
las RUPs [18]. En esta ocasión se hacía referencia a un nuevo paradigma, partiendo de la 
identificación de los puntos fuertes de las regiones ultraperiféricas como factores impulsores de 
desarrollo económico. Así esta “prometedora” estrategia se basaría en sectores de gran valor 
añadido –agroalimentación, biodiversidad, energías renovables, la astrofísica, la ciencia 
aeroespacial, la oceanografía, la vulcanología- y sobre todo en el papel que se le asigna a las 
regiones ultraperiféricas como avanzadilla de la Unión Europea en el mundo (Ver cuadro nº 1). 
En el plano institucional se propone establecer un foro para la “Europa ultraperiférica”, abierto a 
todos los Estados miembros y las RUPs, que se reuniría cada dos años. 
El nuevo Tratado de Lisboa ha iniciado su andadura en un contexto difícil, en el que concurren 
las negociaciones de las perspectivas financieras para el periodo posterior a 2013, la estrategia 
Europa 2020 y la revisión de buena parte de las políticas comunitarias. A esto se une el 
acuerdo adoptado en el Consejo Europeo de octubre de 2010 dando luz verde a la reforma 
limitada del recién estrenado Tratado. 
A lo largo del año 2009 las RUPs trabajaron en la elaboración de un nuevo Memorándum, que 
recogiera las propuestas sobre el tratamiento diferenciado que se debía dispensar a estos 
territorios en las futuras políticas comunitarias. Se trataba de sentar las bases de una estrategia 
común para negociar con la Unión el marco estratégico propuesto para estas regiones, dentro 
del debate de la cohesión económica, social y territorial en el nuevo horizonte de 2020. 
En la XV Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas celebrada en Las Palmas de 
Gran Canaria el 14 y 15 de octubre de 2009, se firmó el tercer Memorándum conjunto, con el 
título “Las RUP en el horizonte 2020” [19]. Este memorándum se presentó el 27 de octubre al 
Presidente de la Comisión Europea. El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de 
Lisboa, aprobado el 13 de diciembre de 2007. En el nuevo Tratado sobre el Funcionamiento de 
la Unión, el art. 349 relaciona los territorios ultraperiféricos, sustituye la referencia a los 

                                                      
 
 
160 Desde luego el título de la misma es poco afortunado ya que los territorios ultraperiféricos están 
integrados plenamente en territorio comunitario por lo que no parece apropiado hablar de asociación, 
sobre todo cuando la UE estaba haciendo uso de ese término para referirse a otro tipo de acuerdos con 
terceros países o territorio no integrados plenamente en la Unión.  
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departamentos franceses de ultramar por la relación nominal de cada uno de ellos, e incorpora 
dos nuevas regiones, San Bartolomé y San Martín, que tienen la categoría de colectividades de 
ultramar. Cabe destacar que se añaden como ámbitos en los que las instituciones comunitarias 
pueden adoptar medidas específicas: las condiciones de abastecimiento de materias primas y 
de bienes de consumo esenciales, y las ayudas públicas. 
 
Cuadro nº 1 : Las Regiones Ultraperiféricas una ventaja para Europa

Planos de Análisis Ejes y ámbitos prioritários de actuación 

Evolución de la estrategia europea
para las regiones ultraperiféricas
(Estrategia 2004) 

Reducción déficit de accesibilidad 

Incremento competitividad 

Reforzamiento de la inserción regional 

Debate público: estrategia de futuro
para regiones ultraperiféricas [18]. 

Balance global de la estrategia 2004: globalmente
satisfactorio. Seguir en la línea de reducir el déficit de
accesibilidad e inserción regional 

Aceptación de los temas propuestos por la Comisión en
documento COM (2007)  Cambio climático, evolución
demográfica y flujos migratorios, agricultura y política
marítima. 

Reafirmación de las limitaciones y aprovechamiento de las 
ventajas de las regiones ultraperiféricas 

Sistematización de los estudios de impacto y búsqueda de
una mayor sinergia y coherencia de las políticas
comunitarias para las regiones ultraperiféricas 

Mejora de los conocimientos y de los datos estadísticos de 
ciertos fenómenos 

Hacia un nuevo paradigma:
aprovechamiento de las
peculiaridades de las regiones
ultraperiféricas 

Avanzadilla de la Unión Europea en el mundo 

Laboratorios privilegiados para luchar contra el cambio
climático 

Biodiversidad notable y riqueza de los ecosistema marinos

Centros de referencia científicos en su zona geográfica 

Productos agrícolas de alta calidad 

Propuestas de futuro 

Explotación y aprovechamiento de los instrumentos
comunitarios existentes en periodo 2007-2013 

Respuesta a los nuevos retos, desarrollo de los
conocimientos y reforzamiento de la asociación (propuesta
de acciones en campo de cambio climático, evolución
demográfica y flujos migratorios, agricultura, Política
marítima, reforzar la asociación) 
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El Tratado de Lisboa incorporó las mejoras que habían sido introducidas en el fallido Tratado 
constitucional en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, consolidando la base jurídica de 
las regiones ultraperiféricas. 
Ya en 2010 y aprovechando la Presidencia Española del Consejo, tuvo lugar una reunión 
ministerial en Las Palmas de Gran Canaria, en la misma se aprobó un Memorándum conjunto 
firmado por las regiones ultraperiféricas y España, Francia y Portugal, titulado “Una perspectiva 
(visión) renovada de la Estrategia Europea para las regiones ultraperiféricas”[20]. Así mismo, el 
27 y 28 de mayo fue inaugurado el I Foro de las regiones ultraperiféricas organizado por la 
Comisión, con el objetivo de contribuir a la definición de las próximas orientaciones estratégicas 
para las RUPs, al tiempo que éstas puedan dar a conocer mejor su realidad a escala europea. 
En la actualidad la Unión Europea pasa por un momento muy delicado, en el que los efectos de 
la crisis financiera se han dejado sentir en los estados miembros, poniendo de manifiesto la 
crisis profunda y el colapso por el que atraviesa el proceso de integración europeo. 
 
 
UNA APROXIMACIÓN A LA DIFICIL SITUACION DE LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS 
EN LA ACTUALIDAD.  
Hoy en día, la realidad ultraperiférica es una categoría específica reconocida y consolidada en 
el derecho primario de la Unión. La tarea no ha sido fácil, el esfuerzo de los ejecutivos de las 
RUPs y de los gobiernos de los Estados miembros interesados ha sido determinante en este 
proceso. Al tiempo, la creciente sensibilización de las instituciones comunitarias respecto a las 
singularidades de estos enclaves respecto al resto del territorio comunitario, ha hecho posible 
que los esfuerzos de aquellos confluyesen con la voluntad política de los órganos de decisión 
comunitarios, para reconocer esta realidad en el derecho primario de la Unión. Sin duda, el 
papel de las RUPs en el reconocimiento de la categoría de la ultraperiferia dentro del derecho 
primario comunitario ha sido determinante. 
El objetivo de las actuaciones comunitarias era la promoción del desarrollo y el empleo 
productivo en estas regiones, de forma conjunta a las actuaciones que realizaban las propias 
regiones y los Estados miembros interesados. Este desarrollo debía basarse en una estrategia 
a largo plazo, ser sostenible y socialmente equilibrado. 
Hasta ahora las actuaciones de la UE hacia las RUPs se han concentrado en dos grandes 
líneas de actuación. De un lado, los Programas POSEI que de forma paulatina han ido 
ampliando su alcance161, y de otro en la adaptación en la aplicación de la política regional.  
Aunque el volumen de recursos que ha canalizado la Unión Europea hacia estas regiones ha 
sido considerable, éstas siguen presentando un elevado nivel de vulnerabilidad y fragilidad, la 
estrategia implementada hasta ahora ha sido poco operativa para la promoción de un 
desarrollo y empleo productivo consistente. 
En el año 2008 la crisis económica y financiera ha dado al traste con las previsiones a medio 
plazo de la UE. Si bien es cierto que a lo largo de la última década ya se estaba detectando 
cierta atonía en la tasa de crecimiento económico, y para el año 2006 y 2007 ésta se situó en 
torno al 3%, en el año 2008 la Unión Europea apenas creció un 0,7% y en el año 2009 se 
registró una caída del 4%.  
Las estimaciones de la tasa de desempleo en la Unión para el año 2010 se sitúan en torno al 
10%, con un alto grado de dispersión por países y regiones. En el caso de las previsiones para 
España, la tasa de desempleo duplicaría a la media comunitaria y en el caso de Canarias sería 
tres veces superior.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
161 En año 2006 se procedía a la reforma de los POSEI quedando integrados en la ficha financiera de los 
mismos además de las ayudas destinadas al apoyo a la producción local, las ayudas a los sectores del 
plátano y el azúcar, y los importes destinados a los regímenes específicos de abastecimiento.  
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Tabla nº 1: Tasa de desempleo en las regiones ultraperiféricas y en la Unión Europea 

 TOTAL FEMENINO JUVENIL (15-24 años) 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Canarias  17.4 % 26.2 % 19.0 % 27.0 % 32.1 % 47.9 % 

Guadalupe  21.9 % 23.4 % 25.5 % 26.3 % 51.7 % 59.3 % 

Martinica  22.3 % 21.8 % 24.2 % 23.0 % 50.0 % 57.6 % 

Guayana 21.4 % 20.2 % 28.8 % 25.9 % 39.6 % 37.6 % 

Reunión 24.4 % 27.1 % 26.4 % 29.0 % 47.6 % 49.6 % 

Azores  5.5 % 6.7 % 8.3 % 8.0 % 12.8 % 15.9 % 

Madeira  6.0% 7.6% 6.3% 6.1% 15.1% 19.7% 

EU27  7.0% 8.9% 7.5% 8.9% 15.6% 19.9% 

Fuente: Eurostat 
 
Los datos de la oficina de estadísticas de la Unión Europea sitúan a las regiones 
ultraperiféricas entre las más afectadas por el problema del desempleo. Salvo Azores y 
Madeira, el resto de regiones registraban unas tasa de paro muy superior a la media 
comunitaria. De hecho Reunión, Canarias, Guadalupe, Martinica y Guayana figuran entre las 
diez regiones de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, ocupando Reunión el primer 
puesto de este ranking. Esto es reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad de la economía de las 
regiones ultraperiféricas y de la Canaria en particular. 
En el caso de Canarias, que es la segunda región comunitaria con mayor tasa de paro, hay que 
destacar que en un año su tasa de desempleo ha registrado un aumento de casi nueve puntos 
porcentuales. El impacto de la crisis ha repercutido de forma brutal en la economía real del 
archipiélago. En el segundo trimestre del año 2007 la tasa de paro en Canarias era del 9,7%. 
En dos años y medio prácticamente se había triplicado. Este episodio no es nuevo en la 
historia económica reciente del archipiélago, si bien cada vez es más virulento, síntoma claro 
del agotamiento de las pautas sobre las que se ha sustentado hasta hoy el crecimiento en las 
Islas. 
La coincidencia en estos enclaves ultraperiféricos de altas tasas de desempleo con retrocesos 
en los niveles de convergencia es preocupante. De hecho, la fragilidad estructural de las RUPs 
implica que el riesgo de divergencia es un factor de carácter permanente que, de no ser 
ponderado adecuadamente, puede lesionar gravemente el principio de igualdad de 
oportunidades162. 
En este sentido apuntar que si bien la cuantía total de los recursos comunitarios que se han 
dirigido hacia estas regiones ha sido relevante, lo sustancial es si éstos se han materializado 
en inversiones que garanticen la consistencia del esfuerzo realizado más allá del corto plazo. 
Desde antes de iniciarse el periodo de programación 2000-2006 se apuntaba a que: ”…De 
hecho, los esfuerzos realizados por el conjunto de las Administraciones Públicas han permitido 
que, en general, el nivel de las infraestructuras se haya ido acercando al promedio europeo. 
Precisamente, dicho nivel hace que deba ponerse un esfuerzo creciente en mejorar la eficacia 
                                                      
 
 
162 En este sentido, resulta paradójico que Canarias haya sido excluida de la categoría de región objetivo 
1 en el último periodo de programación por registrar un PIB per cápita superior al 75% de la media 
comunitaria. 
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en el uso y aprovechamiento de las nuevas y/o ampliadas dotaciones (carreteras, aeropuertos, 
hospitales, centrales eléctricas, depuradoras, etc.)”. [21] 
“…Gran parte de los flujos de inversión procedentes de los fondos han ido destinados a 
completar el stock de infraestructuras. Si bien el efecto de esta política ha sido positivo, pues 
explica un crecimiento acumulado muy importante de la producción y del empleo en Canarias, 
tenemos que preguntarnos qué hubiese sucedido si estas inversiones se hubieran repartido de 
manera más equitativa entre otras posibilidades de actuación”. [22] 
En el caso de Canarias, estudios realizados sobre el impacto de los fondos estructurales 
revelan efectos positivos sobre los principales agregados económicos. En efecto, para el 
período 1989-2006, el total de recursos procedentes de estos fondos ascendieron a unos 4.552 
millones de euros, estimándose que por término medio anual elevaron el PIB medio en ese 
periodo en unos 687 millones de euros. En lo referente a su impacto sobre la creación de 
empleo, la llegada de estos recursos supuso elevar la media anual de empleo para el periodo 
en 7.585 personas. [23]. 
En lo referente a la evolución del índice de competitividad regional de la Unión, la situación 
tampoco es favorable. Este índice incorpora una amplia gama de cuestiones relacionadas con 
la competitividad, la innovación, la calidad de las instituciones, las infraestructuras (incluidas las 
redes digitales) y las medidas de la salud y el capital humano, y será una herramienta crucial 
en ayudar a las regiones de la UE para establecer las prioridades adecuadas para incrementar 
aún más su competitividad.  
Así, en el índice general calculado para las 271 regiones comunitarias Guayana, Azores, 
Guadalupe, Madeira y Reunión están entre las veinte regiones comunitarias con menor nivel de 
competitividad. Por su parte Martinica ocupa el puesto número 30 y Canarias el numero 49. 
Atendiendo a la posición relativa de estas regiones en sus respectivos estados miembros todas 
ocupan los puestos de cola. En caso de Canarias con índice de competitividad de 34, sólo hay 
tres regiones cuyo índice de competitividad es inferior, a saber, Extremadura, Ceuta y Melilla. 
[24] 
A lo largo de la última década el proceso de convergencia de la Unión Europea de los quince 
se ha ralentizado, y el cambio en el panorama económico acentuará aun más esta tendencia. 
En el caso de los Estados de la UE se observa que “En los dos últimos años (2008-09) la 
convergencia se ha detenido, o incluso revertido, aunque esta dinámica empieza a 
manifestarse antes del comienzo de la recesión. La continuidad del proceso de convergencia 
depende actualmente de los mismos factores que están entorpeciendo la recuperación 
económica”… “se ha perdido en dos años una parte importante del camino ganado en términos 
de convergencia real, proceso que se detuvo incluso antes del comienzo de la recesión”. [25]. 
Para el periodo 2000-2006, en conjunto el PIB per cápita de los nuevos Estados miembros 
aumentó en casi seis puntos porcentuales, mientras que en las regiones objetivo 1 en la UE de 
los 15 apenas fue de 2,5 puntos porcentuales. 
El estancamiento en unos casos y retroceso en otros en el proceso de convergencia de las 
RUPs no se debe a la irrupcion de la crisis económica, ya se venia detectando desde finales de 
la decada de 1990 y con la crisis se ha acentuado. El caso de Azores y Madeira la tendencia es 
menos clara. 
“…Durante la última década el PIB por habitante de Canarias ha registrado sistemáticamente 
tasas de crecimiento reales inferiores a las del conjunto de la economía española. De esta 
forma, si en 1999 el PIB per cápita canario era aproximadamente el 97,8% del nacional, en 
2008 era del 89,3%. Debe tenerse en cuenta que Canarias ha sido la segunda Comunidad 
Autónoma española que ha registrado un menor crecimiento real de su renta por habitante 
entre 1996 y 2007. Frente a una tasa de crecimiento real media anual acumulativa del 2,59% a 
nivel nacional, en Canarias el avance del PIB per cápita fue del 1,76%”. [26] 
El aumento en las divergencias en el empleo repercutirá en un estancamiento aun más agudo 
en la convergencia, e incluso en un retroceso respecto a etapas precedentes. Al tiempo, el 
dispar comportamiento de la variable demográfica y el empleo se reflejará en un aumento de 
las disparidades regionales. 
Esta circunstancia es de especial relevancia en el caso de las regiones ultraperiféricas ya que 
para poder garantizar el principio de igualdad de oportunidades los avances que se den en 
materia de cohesión económica, social y territorial han de ser consistentes. 
Una Europa unida en la diversidad no equivale a una Europa edificada sobre la desigualdad y 
la asimetría. Es imprescindible la articulación política, socioambiental y económica de la 
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solidaridad para garantizar la igualdad de oportunidades y acceso de todos los ciudadanos, 
también de los ultraperiféricos163. Las disparidades regionales son un peligro para el proceso 
de integración, su permanencia y/o agravamiento es un poderoso factor de desintegración.  
En materia de cohesión, dada las características y condicionantes que concurren en los 
territorios ultraperiféricos, es preciso un análisis diferenciado respecto al resto de regiones 
comunitarias. El alto grado de vulnerabilidad y fragilidad de sus economías lleva a que las 
consecuencias de las crisis se manifiesten a escala ampliada en estos territorios. El patrón de 
crecimiento que se da en estos enclaves unido a la dependencia de circuitos de valoración 
externos impide que se puedan trasponer a estas regiones los discursos comunitarios al uso. 
En concreto, en el próximo periodo de programación 2014-2020 las RUPs, con independencia 
de su nivel del PIB per cápita, han de disponer del máximo nivel de acceso a los recursos 
comunitarios destinados a la cohesión económica, social y territorial.  
 
 
CONCLUSIONES Y ELEMENTOS PARA EL DEBATE 
La Ultraperiferia es una realidad compleja y en su estudio se tienen que integrar múltiples 
dimensiones en las que las variables cualitativas no se pueden obviar. 
Uno de los planteamientos al uso para el estudio de la ultraperiferia ha sido la cuantificación de 
sus desventajas. De esta forma se pretende establecer criterios objetivos (cuantificables) como 
punto de referencia para, a partir de éstos, establecer los montos (las cuantías) de los 
mecanismos de compensación para neutralizarlas. 
Sin embargo, con la “cuantificación de los condicionantes” lo que se hace es poner en un 
mismo plano y esquema de análisis situaciones que no son comparables. De esta manera se 
fuerza el análisis, al tiempo que se reduce el estudio y realidad ultraperiférica a una cuestión de 
compensación de las “desventajas cuantificables” que tienen las RUP respecto al resto de 
regiones y territorios comunitarios. Esto es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. 
Estos planteamientos y metodologías reduccionistas, no permiten elaborar estrategias de 
desarrollo a medio y largo plazo para las RUPs que permitan reducir su grado de fragilidad y 
vulnerabilidad.  
Los ejes sobre los que se articula la estrategia futura (cuadro nº1) que plantea la Comisión 
parte del mantenimiento de la estrategia que se ha implementado hasta ahora, incorpora un 
repertorio de las ventajas potenciales que tienen estos enclaves y propone una serie de 
acciones en el marco de los “nuevos” desafíos que se plantean a nivel comunitario. Así mismo, 
la Comisión propone garantizar una “mejor utilización de los instrumentos existentes”. 
Pero, ¿los ejes sobre los que se plantea el “nuevo paradigma” son suficientes para alterar las 
dinámicas de fondo que contribuyen al mantenimiento de la vulnerabilidad y fragilidad 
económica y social de estos territorios? ¿Se puede hablar de una estrategia de desarrollo a 
largo plazo que sea sostenible y socialmente equilibrada?  
Es evidente, que los ejes sobre los que ha articulado la estrategia aplicada hasta ahora no ha 
contribuido a reducir el grado de vulnerabilidad y fragilidad de estos enclaves. Ahora bien, en la 
comunicación presentada por la Comisión se recogen algunos aspectos novedosos y de interés 
estratégico para las RUPs.  
Al hablar de las ventajas potenciales, la Comisión apuesta por el desarrollo endógeno de 
capacidades de alto valor añadido que podían contribuir a reducir el nivel de vulnerabilidad de 
estas regiones, se apuesta por las actividades de investigación y desarrollo, y por la 
incorporación del vector de la innovación a esas capacidades endógenas. Ahora bien, para 
poder avanzar por esta senda es necesaria la implicación efectiva parte de las RUPs y sus 
actores.  
Así mismo, también se hace referencia al papel que están llamados a desempeñar estos 
enclaves como “avanzadillas” de la Unión Europea y puntas de lanza de la acción exterior de la 
UE en los entornos regionales en los que están ubicados geográficamente. En este sentido, no 
deja de sorprender que de nuevo se le asigne a estos territorios el papel de plataformas para la 
penetración de la Unión y sus actores en áreas de interés. Así mismo, se habla del papel que 
pueden desempeñar las RUPs en la cooperación con estos territorios en la lucha contra los 
                                                      
 
 
163En este contexto el término “acceso” no se refiere únicamente a una mera cuestión de transporte. 
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tráficos ilegales y la cooperación policial. También se plantea que las RUPs pueden ser “socios 
privilegiados” en la política de cooperación al desarrollo de la UE con terceros países vecinos 
en desarrollo.  
Sin embargo, para poder diseñar una verdadera estrategia de cooperación hacia las regiones 
en vías de desarrollo, la Unión tiene que replantear su política de cooperación al desarrollo que 
presenta limitaciones muy importantes, ejemplo de ello es el fracaso de los Acuerdos de 
asociación en el marco del Acuerdo de Cotonou. [27] 
Así mismo, es preciso diseñar una estrategia que en cada caso sea coherente desde el punto 
de vista territorial y que atienda a las características y especificidades de los territorios 
implicados para que la estrategia sea operativa.  
En efecto, uno de los ejes de la estrategia convencional sobre los que se articula la estrategia 
comunitaria para las RUPs es reforzar su inserción regional en sus respectivas áreas 
geográficas. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Desde hace más de una década se viene 
haciendo referencia, tanto desde las instituciones comunitarias como desde las propias RUPs, 
al papel que pueden desempeñar éstas como “frontera activa” de la Unión.  
Sin embargo, esto ha quedado reducido a una mera declaración de intenciones. En efecto, en 
el período de Programación 2000-2006 las RUPs quedaron excluidas del apartado de mayor 
dotación de los fondos INTERREGIII y no se tomaron en consideración las particularidades de 
su ubicación geográfica a la hora de establecer las normas de cooperación. Por tanto, no se 
dieron logros sustanciales en el establecimiento de estructuras de cooperación e integración de 
estas regiones con terceros países vecinos. 
En febrero del año 2004 la Comisión incluyó en el Tercer Informe sobre la cohesión económica 
y social la iniciativa del Plan de acción a favor de la gran vecindad destinado a intensificar las 
relaciones económicas, sociales y culturales de las RUPs con los países vecinos del área 
geográfica en la que se ubican [28]. Así mismo, en mayo de ese año se incluía esta iniciativa 
en la comunicación de la Comisión “Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas”.  
Para el periodo 2007-2013, en el ámbito de la cooperación territorial de las RUPs se 
establecieron dentro del INTERREG IV los siguientes espacios de cooperación: el del Océano 
Índico, que integra a la Isla de Reunión y a sus vecinos (Comores, Madagascar, Mauricio y 
Seychelles); la Guayana con Surinam y los estados del Amazonas de Brasil que integran el 
espacio de la Amazonía; el del Caribe compuesto por Guadalupe, San Bartolomé, San Martín, 
Martinica, Guayana y sus países terceros vecinos; y el espacio de cooperación Atlántico 
integrado por Azores, Madeira y Canarias junto con la región de África Occidental. 
Sin embargo, en el actual periodo de programación se siguen dando problemas ya que, en el 
diseño de los programas de cooperación territorial de las RUPs, sigue sin atenderse a las 
especificidades propias de las áreas de cooperación a las que van destinados y a las grandes 
diferencias entre los actores que las conforman. Así mismo, no se ha establecido una 
programación y gestión coordinada que haga posible la articulación de los instrumentos 
financieros que concurren en los actuales programas (el FEDER y el FED), lo que representa 
una clara desventaja de las RUPs respecto al resto de regiones continentales europeas que, 
siendo frontera exterior de la UE, se benefician en sus programas de cooperación territorial de 
instrumentos financieros, cuya programación y gestión está perfectamente estructurada y 
coordinada [29]. De ahí que actualmente se siga reclamando por parte de las ultraperiféricas 
que la Comisión concrete la idea de Gran Vecindad lanzada en el año 2004 [30]. 
Al tiempo sería de interés establecer plataformas de debate conjunto en las que las RUPs y los 
países terceros vecinos debatan sobre los problemas comunes que les afectan, así como sobre 
potenciales estrategias de desarrollo conjunto con participación efectiva de los actores y la 
sociedad civil. De esta forma, las áreas prioritarias de actuación se ajustarían a las 
necesidades de los actores y áreas implicadas. 
Finalmente, se debe de contemplar los efectos que puedan tener sobre las RUPs los acuerdos 
que la UE negocie con los países terceros de las áreas geográficas de pertenencia de estas 
regiones [15]. En este sentido, las RUPs deberían tener una participación más activa en los 
procesos de negociación de la Unión Europea con los países terceros vecinos y en aquellos 
otros que en foros internacionales incidan en cuestiones que afecten a estos enclaves. 
Si efectivamente se quiere avanzar hacia un nuevo paradigma, se tienen que dar cambios y 
ajustes en la estrategia convencional para que las medidas que se implementen bajo esta 
categoría, no hipotequen las posibilidades de desarrollo de las RUPs sobre las ventajas y 
peculiaridades que tienen. Por ejemplo, las RUPs poseen una gran biodiversidad, cuentan con 
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variedades destacables y más numerosas que las de Europa continental. Este patrimonio 
representa, entre otros, un enorme potencial en ambito de la innovación e investigación.  
Decisiones que no ponderen adecuadamente la relevancia de este patrimonio y su potencial en 
términos de desarrollo pueden llevar, en no pocas ocasiones, a una asignación ineficiente de 
recursos, con un altísimo coste de oportunidad hipotecando posibilidades de desarrollo 
generadoras de alto valor añadido. 
Otro ejemplo es la producción agrícola para el consumo local. La autosuficiencia y soberanía 
alimentaria es una cuestión estratégica en estos territorios. Bajo la estrategia convencional es 
imposible avanzar en esta línea, al igual que se ve seriamente comprometida la posibilidad de 
diversificación en las producciones agrícolas hacia cultivos sostenibles de alto valor añadido. 
En este sentido, la revisión de los actuales programas POSEI debería atender a dos aspectos 
fundamentales. De un lado, a la vertebración de la actividad económica en estas regiones, que 
ha de pasar necesariamente por una revalorización de la producción local y su efectiva 
imbricación con otros sectores de actividad; y de otro es imprescindible que todo planteamiento 
esté informado por el principio general de desarrollo sostenible, que adquiere importancia 
estratégica en los entornos de las regiones ultraperiféricas, en su mayoría islas, con un altísimo 
grado de fragilidad ambiental.  
En efecto, como ya se apuntaba por parte de algunos autores a mediados de la década de 
1990 [31], en el caso de estas regiones dentro del objetivo del desarrollo hay que atender, de 
un lado, a la diversificación sectorial, ya que las monoactividades de cualquier tipo (incluido el 
turismo), son “perjudiciales y aleatorias”, con un alto grado de extroversión que las hace 
especialmente sensibles a cualquier variación de la coyuntura. De otro lado, el segundo 
elemento que debe presidir el desarrollo es la participación activa de la población de las islas, 
por medio de las autoridades locales y de las fuerzas económicas y sociales, en la elaboración 
y aplicación de las decisiones que les afecten. Por último, si se atiende a la evolución de los 
indicadores sociales y económicos, se observa que en los entornos insulares éstos tienden a 
ser de los más desfavorables, tanto desde el punto de vista interior (en relación al resto del 
Estado) como desde la perspectiva exterior (en comparación con los promedios comunitarios). 
Además son regiones que se ven sometidas a la presión de fuertes tasas de paro [32]. 
Sin embargo, la Unión Europea sigue sin contar con una verdadera estrategia para la 
ultraperiferia. A lo sumo, de lo que se puede hablar es de un repertorio de medidas huérfanas 
de una estrategia de desarrollo sostenible y socialmente equilibrada. 
Actualmente las regiones ultraperiféricas conforman una realidad de geometría variable164, 
cada vez más heterogénea y vulnerable ante los avatares de la coyuntura internacional. Es 
preciso que se garantice el principio de igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para 
ello es imprescindible que se profundice en el carácter transversal de la dimensión 
ultraperiférica. 
La cuestión de la cohesión adquiere una dimensión que va mucho más allá de los datos del 
PIB per cápita o del desempleo, se manifiesta como una cuestión multidimensional y compleja 
que adquiere matices propios y diferenciales en el plano ultraperiférico. La existencia de 
singularidades y condicionantes permanentes en estos enclaves requiere de la aplicación de 
políticas de “discriminación positiva” para así eludir la “discriminación efectiva”.  
La reorientación de la estrategia hacia las regiones ultraperiféricas que esboza la Comisión en 
su comunicación, incorpora parte de los ejes de desarrollo que hace una década recogían las 
RUPs en su primer Memorándum de Cayena. Este aspecto es importante, al darse una 
confluencia de criterios en el plano institucional respecto a los pilares sobre los que se debe 
articular la estrategia de la Unión Europea para estas regiones. 
Sin embargo, también es cierto que, en no pocas ocasiones, la declaración de voluntades de 
unos ha ido por un lado, y las demandas que finalmente se plantean y negocian ante las 
instituciones comunitarias, han ido por otro. La voluntad política debe de ir acompañada de un 

                                                      
 
 
164 La República Francesa presentó al Consejo Europeo una iniciativa tendente a modificar el estatuto del 
territorio de San Bartolomé respecto de la Unión sobre la base del artículo 355, apartado 6, del TFUE. De 
forma que a partir del 1 de enero de 2012 el estatuto de esta región sea el de los países y territorios de 
ultramar (PTU) contemplado en el artículo 355, apartado 2, del TFUE, en combinación con la cuarta parte 
de dicho Tratado. 
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consenso entre los diversos actores, incluyendo a la ciudadanía, que hasta ahora ha quedado 
al margen del proceso.  
Así mismo, las cuestiones urgentes no pueden abordarse y parchearse a costa de anular y 
obviar lo importante. Para ello, es preciso que exista una concordancia y coherencia entre las 
voluntades y objetivos declarados, y las medidas, actuaciones e instrumentos que se 
implementan. En definitiva, es perentorio diseñar una estrategia global e integral para las RUPs 
que efectivamente apueste por un desarrollo sostenible, integrador, territorial y socialmente 
equilibrado. 
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RESUMEN 
El trabajo que se presenta tiene como objeto un análisis aproximativo a la eficacia de las 
políticas de desarrollo regional aplicadas en la provincia de Salamanca durante esta última 
década. Se parte de un análisis previo sobre la situación de este territorio desde la entrada de 
España en la CEE –ahora que se cumplen 25 años-, para centrarnos en la última década, 
considerando la mayor o menor persistencia de bolsas rurales de pobreza en base a los 
siguientes indicadores –relacionados con las citadas bolsas de pobreza-: una renta per capita 
inferior a la nacional, un bajo nivel de instrucción y unos servicios sociales insuficientes. Dichos 
factores han constituido durante décadas el complemento a las elevadas tasas de emigración, 
a la carencia secular de inversiones económicas y a la escasez de buenas infraestructuras.  
Por ello, planteamos la siguiente cuestión: ¿Han contribuido y -fundamentalmente- contribuyen 
los fondos europeos a un desarrollo regional que garantice en la provincia salmantina la 
consecución de los objetivos que se están marcando para la futura política de cohesión? La 
respuesta es afirmativa aunque con restricciones derivadas de la situación coyuntural de crisis 
económica, y de la realidad estructural de desarrollo de algunas comarcas. 
Palabras-clave: Cohesión, Desarrollo, Fondos Europeos 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En la elaboración de esta comunicación hemos tenido en cuenta un trabajo previo [9] cuyas 
conclusiones principales constituyen el punto de partida que nos permite el análisis de la 
década 2000-2010 en la provincia de Salamanca. Tanto los cambios como la continuación de 
tendencias demográficas, económicas, etc. tendrán como referencia el periodo 1986-1999 que 
incluye, tras la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, un periodo de tres 
años durante el cual el país en su conjunto y la provincia salmantina en particular se 
beneficiaron de ayudas europeas, y dos Marcos Comunitarios de Apoyo (1989-1993 y 1994-
1999). 
Por lo que respecta a la metodología utilizada, para el periodo 1986-1999 se contó con datos 
específicos a nivel de los municipios -362 (976 entidades)-, que nosotros hemos agrupado 
siguiendo las denominadas «comarcas tradicionales», cuya menor dimensión y sus 
características más definidas nos permitían identificar con mayor facilidad la posible existencia 
de “bolsas rurales de pobreza”: Arribes del Duero, Tierra de Vitigudino, El Abadengo, Las 
Villas, Tierra de Ciudad Rodrigo, Sierra de Gata, el Rebollar y Agadones, Tierra de Ledesma, 
La Armuña, Campo de Salamanca, Tierras de Peñaranda y Cantalapiedra, Tierra de Alba, Alta 
Sierra de Francia, Baja Sierra de Francia, Salvatierra y Entresierras, y Sierra de Béjar. Para el 
análisis de la década 2000-2010 hemos utilizado, en función de la disponibilidad de los datos, 
referencias municipales y, sobre todo, cifras relativas al conjunto de la provincia, que en 
muchas ocasiones hay que entresacar de informes relativos a la Comunidad de Castilla y León. 
Las pirámides de población se han elaborado a partir de datos del Padrón municipal (1 de 
enero de 2010) y de la D. G. de Estadística de la  Junta de Castilla y León.  
 
 
EL PUNTO DE PARTIDA, 1986-1999 
El territorio salmantino que accede a las ayudas comunitarias en 1986 se caracterizaba por una 
situación demográfica de acusado envejecimiento, resultado en buena medida del éxodo rural 
de los años 50, así como de una excesiva dependencia del sistema agrario -la agricultura sigue 
teniendo un peso importante, aun estando necesitada de una profunda transformación y 
adaptación a las nuevas formas de producción establecidas por la Comunidad Europea; 
mientras que la ganadería tiene un carácter extensivo y está unida al paisaje adehesado de la 
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mayor parte del territorio salmantino- que no se compensó con un desarrollo industrial similar al 
que disfrutaban otras regiones españolas. La salida natural de esta situación de atraso 
económico fue por entonces la migración que originó la despoblación del territorio salmantino, 
precipitando un acusado abismo entre la mayor parte de los municipios de la provincia con 
menos de 2.000 habitantes, y las cabeceras comarcales, y, por supuesto, la capital. 
Circunstancia que viene dificultando históricamente el acceso a los servicios, especialmente 
sanitarios y educativos. 
Dificultad en la que jugaba un papel importante el precario sistema de comunicaciones, 
especialmente por carretera, y el hecho de que las líneas de ferrocarril se hubieran ido 
reduciendo en los últimos años, impidiendo la salida de estas áreas deprimidas de su 
tradicional aislamiento, y agravando los lógicos problemas de salud que presenta una 
población envejecida, que necesita trasladarse a centros hospitalarios alejados de su domicilio. 
Por otro lado, el sector industrial, de la provincia de Salamanca, estaba representado por 
cuatro ramas principales de diversa importancia: la agroindustrial, en la que destaca la industria 
chacinera centrada en Guijuelo, y a la que se va uniendo la zona de Vitigudino; la textil, 
tradicionalmente ubicada en Béjar y su comarca; la energética, la de mayor dimensión y la que 
cuenta con un mayor nivel de capitalización, basada en la transformación del uranio (ENUSA) y 
en la producción hidroeléctrica (IBERDUERO), y, por último, el sector punta de la industria 
química, de transformación metálica, y de papel y artes gráficas, ubicado principalmente en la 
capital, Salamanca. Y en lo que respecta al sector servicios, puede afirmarse que cuenta con 
dos pilares fundamentales que lo potencian continuamente. Tales son la Universidad y el 
turismo, especialmente el rural que ha experimentado un importante auge a partir de los años 
noventa. 
El análisis de las características socioeconómicas de la provincia nos llevó a determinar la 
existencia de «bolsas de pobreza rurales», y de «áreas desfavorecidas», que compartían 
circunstancias similares en cuanto a sus principales rasgos, aun cuando se diferenciaban en 
que estas últimas áreas presentaban más posibilidades de desarrollo futuro. La tabla siguiente 
muestra la distribución de las comarcas, con la excepción de la capital y su periferia formada 
por 15 municipios (Santa Marta de Tormes, Villamayor, Villares de la Reina, Calvarrasa de 
Abajo, Villagonzalo de Tormes, Pelabravo, Machacón, Cabrerizos, Aldeatejada, Calvarrasa de 
Arriba, Doñinos de Salamanca, Miranda de Azán, Encinas de Abajo, Arapiles y Carbajosa de la 
Sagrada): 
 
Bolsas de pobreza rurales Áreas desfavorecidas 
Sierra de Gata, el Rebollar y los Agadones Los Arribes del Duero 
El Abadengo Ciudad Rodrigo 
Vitigudino y Ledesma Sierra de Béjar 
Sierra de Francia Entresierras 
Campo de Salamanca Peñaranda 
Alba La Armuña 

Tabla 8. Bolsas de pobreza rurales y áreas desfavorecidas. Provincia de Salamanca, 1999 
 
Factores como el ya indicado, de envejecimiento de la población, impiden la evolución y el 
cambio de estructuras agrarias, así como la inversión en nuevos procesos de producción o 
comercialización; a lo que se suma el bajo nivel de renta de los municipios de todas estas 
comarcas, que suele compensarse mediante los ingresos procedentes de las pensiones o 
rentas agrarias, y que a veces va unido a situaciones de pobreza, si bien no suele presentar el 
carácter de pobreza severa, puesto que el medio rural impide el desarraigo social; por otra 
parte faltan infraestructuras, el acceso a los servicios resulta difícil, y se constata un indiscutible 
aislamiento, ligado al fenómeno de la “frontera” en las comarcas de la “raya” salmantina, es 
decir, en las zonas de Vitigudino y Ciudad Rodrigo. 
Visto lo anterior, las políticas de desarrollo y los proyectos europeos constituían un elemento 
fundamental para el desarrollo económico de las comarcas salmantinas, a las que se unía las 
ayudas compensatorias nacionales y los programas propios de la Comunidad de Castilla y 
León, en muchos casos compartidos por varias Administraciones. 
Los dos Marcos Comunitarios de Apoyo presentados por España desde su adhesión a las 
Comunidades Europeas (1989-1993 y 1994-1999) han visto incrementar tanto los Fondos 
(FSE, FEDER, FEOGA y Fondo de Cohesión) como el número de Programas Operativos (PO) 
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–de los que Castilla y León disfruta tres, uno por cada Fondo Estructural—, Subvenciones 
Globales (SG), Iniciativas Comunitarias (IC), Documentos Únicos de Programación (DOCUP), 
proyectos individuales y todo tipo de ayudas para estudios y asistencia técnica. Del mismo 
modo nuestra Comunidad Autónoma cuenta con ayudas procedentes de los Planes de 
Desarrollo Interregionales que cubren medidas dentro de los Objetivos 3 y 4; o medidas de 
promoción económica a través del sistema de incentivos regionales; y recursos procedentes 
del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). La provincia de Salamanca, además de 
beneficiarse de las ayudas que recibe Castilla y León, cuenta con una serie de recursos para 
actuar en las áreas más desfavorecidas procedentes del Fondo de Compensación Regional 
(FCR) y del Fondo de Cooperación Local (FCL), así como una serie de incentivos regionales, 
que pretenden contribuir al desarrollo del tejido industrial en la provincia. 
La agricultura salmantina necesitaba adaptarse a las directrices de la Política Agraria Común y 
dejar de pertenecer a las zonas agrícolas desfavorecidas de España –una amplia parte de la 
superficie agraria se encuentra cubierta por el Plan de Ordenación de Explotaciones—, puesto 
que la mayor parte de las comarcas se veían afectadas por el problema de la despoblación, 
teniendo en cuenta, además, que los Arribes del Duero y las Sierras del sur pertenecen a las 
Zonas de Agricultura de Montaña. Para estas últimas se contaba con un Programa de 
Ordenación y Promoción en zonas de Agricultura de Montaña (PROPROM). Como 
complemento al PROPROM, estas áreas se encuentraban dentro de un Programa de Acción 
Común orientado a mejorar las estructuras agrarias de las zonas deprimidas.  
Por su parte la industria textil, ubicada en Béjar y su comarca, contaba con ayudas procedentes 
de la Iniciativa Comunitaria RETEX para llevar a cabo una necesaria transformación y evitar la 
pérdida progresiva de puestos de trabajo. En el caso de la industria energética, la empresa 
ENUSA se vió apoyada por el Proyecto de Explotación Minera de Salamanca –incluido dentro 
de los proyectos individuales del MCA de 1989-1993— que favoreció un mejor 
aprovechamiento de los recursos, al mismo tiempo que se afianzaba el empleo creado por 
dicha empresa.  
Las comarcas fronterizas encontraron un importante aliado para su desarrollo en la Iniciativa 
Comunitaria INTERREG I y  II, -prolongado prolongar para el período 2000-2006 con el 
INTERREG III-, del mismo modo que durante el período 89-93 formaron parte de la Operación 
Integrada de Desarrollo: OID Zamora-Salamanca, que pretendía, sobre todo, la elevación del 
nivel de vida, la mejora de las infraestructuras, la adaptación de las estructuras agrarias a 
nuevas formas de producción y comercialización, la creación de un nivel intermedio de núcleos 
para hacer frente a la desarticulación del territorio, todo ello unido a medidas de carácter 
medioambiental en unas comarcas, que, tal como hemos visto, cuentan con óptimas 
características para el desarrollo del turismo rural. 
En cuanto se refiere a la problemática de la pobreza y del desempleo, Salamanca no ha 
disfrutado de ningún proyecto dentro de los tres programas europeos de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social llevados a cabo hasta ahora; sin embargo, al igual que el resto de 
las provincias castellanas y leonesas ha contado con un Plan sectorial de acciones frente a la 
exclusión social durante el período 1995-1998, así como con la aplicación de los Programas del 
Ingreso Mínimo de Inserción, creado en Castilla y León en 1990. 
El Fondo Social, a través de los Programas Operativos o de la Iniciativa Comunitaria EMPLEO 
en sus capítulos NOW, HORIZON, YOUTHSTART e INTEGRA (desde 1996), financia una 
serie de medidas orientadas a programas de formación, integración de minusválidos, jóvenes y 
parados de larga duración en el mercado de trabajo. 
Las principales potencialidades de las comarcas salmantinas estaban vinculadas a la 
producción de la zona, no siempre tan bien comercializados como los productos de la industria 
chacinera de Guijuelo, pero que con futuro en un mercado que aprecia cada vez más el 
carácter artesano y natural de los productos. Igualmente las características paisajísticas de 
algunas comarcas constituyen una interesante potencialidad de cara al sector que más se ha 
desarrollado en los últimos diez años: el turismo, y especialmente el rural.  
En cuanto a este último, no sólo se ha ido multiplicando el número de casas y centros rurales, 
especialmente en las comarcas de las Sierras y en los Arribes del Duero, cuyas características 
paisajísticas y medioambientales resultan muy apropiadas para esta actividad, sino que ha 
aumentado la información sobre tales recursos mediante el establecimiento de oficinas, rutas 
señalizadas, folletos, creación de imágenes corporativas, parques temáticos y hasta televisión 
comarcal. Para ello se ha contado con las Iniciativas Comunitarias LEADER I (Sierra de Béjar-
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Francia) y LEADER II (Sierra de Béjar-Francia y Comarca de Ciudad Rodrigo) –prolongada en 
el período 2000-2006 con la IC LEADER+— que han favorecido también la creación de 
empresas –y en consecuencia de puestos de trabajo, apoyados por cursos de formación— a 
partir de los productos propios de la zona (alfarería, artesanía, queserías, bodegas, aceite 
biológico, cerezas); y en las comarcas de Vitigudino y Peñaranda con Programas de Desarrollo 
Rural (PRODER), durante el período 1994-1999, orientados a la creación de empleo y 
apoyados por nuevas PYMES, por la formación, por el fomento de las inversiones turísticas y la 
mejora de la estructura agraria y forestal. 
 
 
LA PROVINCIA DE SALAMANCA, 2010 
El objeto de este apartado analizar las tendencias poblacionales y de desarrollo ya constatadas 
en el periodo anterior, así como la pervivencia de diferencias territoriales marcadas por la 
situación en el extremo oriental de la capital y la existencia de la raya. Comenzamos con una 
aproximación demográfica para posteriormente ofrecer algunos datos económicos que dibujen 
el perfil de desarrollo de la provincia en el contexto de Castilla y León.  
Durante la primera década del nuevo siglo la provincia salmantina mantuvo una tendencia 
demográfica similar a periodo precedentes, marcada por la pérdida de población y el 
envejecimiento de la misma, tal como muestran los gráficos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Pirámides de población de la provincia de Salamanca, 2000-2010 
 
 
Esta evolución demográfica se diversifica cuando analizamos las pirámides de población de las 
quince comarcas en las que hemos dividido la provincia (ver gráfico siguiente). Así, El 
Abadengo, Los Arribes del Duero, las Sierras (Alta Sierra de Francia, Baja Sierra de Francia, y 
Sierra de Gata, El Rebollar y Agadones) muestran claramente pirámides invertidas, en las que 
la población mayor de 65 años constituye el 41%, 33%, 38% y 43%, respectivamente, del total 
de habitantes. 
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Gráfico 3. Pirámides de población de las comarcas salmantinas, 2010 
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Según la Estadística de Hogares y Familias [6], publicada por la Junta de Castilla y León y 
correspondiente al año 2007, Salamanca es la provincia donde en mayor medida los hogares 
se componen de un miembro, superando en cinco puntos la media de la Comunidad Autónoma 
(15,7%), y correspondiendo el 13,6% del total a hogares de una persona sola menor de 65 
años. A continuación se recogen los datos relativos a la provincia y al conjunto de Castilla y 
León, según el tipo de hogar. 
 

 Salamanca Castilla y León 
Persona sola menor de 65 años 13,6 9,1 
Persona sola de 65 o más años 4,1 5,6 
Pareja sin hijos 20,5 21,4 
Pareja con hijos (*) 46,9 48,3 
Pareja con hijos (*) + otra/s personas 2,4 2,2 
Un adulto con hijos (*) 4,9 6,7 
Piso compartido 3,9 1,8 
Otro tipo de hogar 3,7 4,9 
Total 100,0 100,0 

(*) Independientemente de la edad de los hijos y de los padres. 
Tabla 9. Tipos de hogares (%) 
 
Y con respecto al nivel de ingresos, el citado informe [6] pone de relieve que en la provincia de 
Salamanca, así como en las de Ávila y Zamora –este último otro territorio perteneciente a la 
Raya-, los hogares con ingresos inferiores a 1.000€ constituyen un porcentaje mucho más 
elevado que en el resto de la Comunidad –casi un tercio-, tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 
 
Nivel de 
ingresos 
mensuales 
del hogar 

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla 
y León 

Hasta 
500€ 

5,2 4,6 4,2 4,4 2,6 6,2 5,1 2,5 4,7 4,0 

De 501 a 
1.000€ 

25,2 18,4 15,4 16,7 27,3 14,7 15,2 16,5 25,1 19,3 

De 1.001 a 
1.500€ 

21,6 16,5 20,6 18,9 24,9 15,8 20,3 20,3 22,3 20,4 

De 1.501 a 
2.500€ 

30,8 35,2 34,4 39,2 30,9 26,4 35,2 33,8 30,7 33,2 

Más de 
2.500€ 

11,0 19,1 20,3 12,3 10,7 24,0 19,5 22,3 13,1 17,5 

Ns/Nc 6,2 6,2 5,1 8,5 3,6 12,9 4,7 4,6 4,1 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabla 10. Nivel de ingresos mensuales del hogar 
 
En relación a las políticas de desarrollo puestas en marcha durante esta última década, y 
fundamentalmente las procedentes de la Unión Europea, conviene destacar que para el 
periodo 2000-2006, el Programa Operativo Integrado de Castilla y León, 2000-2006 [17], parte 
de un Informe DAFO en el que se recogen muchas de las características ya citadas con 
respecto a la evolución de la provincia de Salamanca hasta esa fecha, tal como figura en el 
cuadro siguiente: 
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Cuadro 1. Matriz DAFO. Castilla y León,  2000 
 
Atendiendo a estas características y como respuesta a los retos que plantean, las ayudas del 
Programa Operativo Integrado [18] –en el que se incluye la información relativa al FEDER, 
FEOGA-O y FSE- se estructuran en torno a los siguientes ejes: 
1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido Productivo: 1.1. Apoyo a las Empresas 
Industriales, Comerciales y de Servicios (FEDER); 1.2. Mejora de la transformación y comercialización de 
los productos agrícolas (FEOGA); 1.5. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas 
(FEDER); 1.6. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior (FEDER); 1.7. Promoción del capital 
organizativo de las empresas (FEDER); 1.8. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la 
creación de empleo. (FSE). 
2. Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información): 2.1 Apoyar la inversión 
en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y la transferencia de 
conocimientos hacia el sector productivo (FSE); 2.2 Proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico (FEDER); 2.3 Equipamiento científico tecnológico (FEDER); 2.7 Sociedad de la información 
(FEDER). 
3. Medio Ambiente, Entorno Natural y Recursos Hídricos: 3.1 Abastecimiento de agua a la población y 
a las actividades económicas (FEDER); 3.2 Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la 
utilización del agua (FEDER); 3.3 Saneamiento y depuración de aguas residuales (FEDER); 3.6. 
Protección y regeneración de espacios naturales y rurales (FEDER); 3.9. Silvicultura (FEOGA); 3.10 
Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y de la economía agraria (FEOGA).  
41. Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico profesional: 41.1. Construcción, 
reforma y equipamiento de centros educativos y de formación (FEDER); 41.12. Fomentar el acceso de 
todos/as a las enseñanzas de formación profesional y su extensión en sus dos componentes: la 
Formación Profesional de Base y la Formación Profesional Específica (FSE); 41.15. Proponer alternativas 
educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria 
(FSE) 
42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados (FSE): 42.6. Ofrecer a los desempleados 
posibilidades de inserción en el mercado laboral; 42.7. Combatir el paro prolongado mediante acciones de 
reinserción laboral de los desempleados de larga duración; 42.8. Ofrecer vías de inserción profesional a 
los jóvenes 
43. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad (FSE): 43.2. Asegurar la actualización del 
nivel de competencias de los trabajadores; 43.3. Sostener la consolidación del empleo existente; 43.4. 
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Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y privadas que favorezcan la 
creación y la estabilidad del empleo. 
44. Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades (FSE): 44.10. 
Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral; 44.11. Proporcionar 
oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo. 
45. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo (FSE): 45.16. Mejorar la empleabilidad de 
las mujeres; 45.18. Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.  
5. Desarrollo Local y Urbano: 5.3. Infraestructuras y equipamientos colectivos en municipios menores de 
20.000 habitantes (FEDER); 5.7. Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER); 5.8. Conservación y 
rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER); 5.9. Infraestructuras y equipamientos 
sociales y sanitarios (FEDER); 5.10. Instalaciones deportivas y de ocio (FEDER). 
6. Redes de Transporte y Energía (FEDER): 6.1. Carreteras y Autovías; 6.3. Ferrocarriles; 6.6. Sistemas 
multimodales y centros de transporte; 6.9. Energías renovables; eficacia y ahorro energético, excepto las 
actuaciones contempladas en la medida 6.10.; 6.10. Ayuda de la eficacia y ahorro energético de las 
empresas. 
7. Agricultura y desarrollo rural: 7.2. Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo: mejora de 
tierras y concentración parcelaria (FEOGA); 7.3 Inversiones en explotaciones; 7.5 Desarrollo endógeno de 
zonas rurales, relativo a las actividades agrarias y diversificación agraria y su reconversión (FEOGA); 7.6. 
Recuperación de la capacidad de producción dañada por desastres naturales y establecimiento de 
medios de prevención adecuados (FEOGA); 7.8. Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, 
comercialización de productos agrarios de calidad, e ingeniería financiera (FEOGA); 7.9 Desarrollo 
endógeno de las zonas rurales ligado a actividades no agrarias (FEDER). 
9. Asistencia Técnica: 9.1 Asistencia técnica FEDER; 9.2 Asistencia técnica Fondo Social Europeo; 9.3 
Asistencia técnica FEOGA 
El Programa Operativo FEDER de Castilla y León y el Programa Operativo FSE de Castilla y 
León, para el periodo 2007-2013 [17], ponen énfasis, -a través de la matriz DAFO, de la que 
parten para determinar el diagnóstico de la situación de contexto-, además de en las 
debilidades basadas en el envejecimiento, la despoblación, el abandono escolar y unos 
niveles de educación secundaria alejados de los Objetivos de Lisboa, en los siguientes 
aspectos:  
a) la distancia de los datos de Castilla y León en relación con la Estrategia de Lisboa en 
cuestiones medioambientales, 
b) la inversión en I+D y el desarrollo de las TICs, además de cuestiones como  
c) la accesibilidad y el transporte.  
Introducen nuevas amenazas para el desarrollo, destacando  
a) la reducción de ayudas europeas,  
b) la escasa atención medioambiental de los ríos y acuíferos, y  
c) la ampliación de la Unión Europea y la globalización económica.  
Este último punto constituye también una oportunidad para ampliar las inversiones fuera y 
dentro de la Comunidad Autónoma. Se mantienen las fortalezas centradas en el medio 
ambiente, el turismo, la producción de energía eléctrica y la calidad de los productos 
agroalimentarios.  
No obstante, el Anuario Económico de España 2010 [2], elaborado por La Caixa, muestra 
importantes variaciones –entre 2003 y 2008- en el índice turístico relativo a la provincia de 
Salamanca y a una serie de destacados municipios (a los que hemos situado en la comarca a 
la que pertenecen), así como en el índice de actividad económica. Destacamos en negrita los 
aumentos del índice turístico en La Alberca, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte y Villamayor, 
ligados fundamentalmente al desarrollo del turismo rural y de balnearios –en los dos primeros 
casos- y a la cercanía a la capital en el resto; y del índice de actividad económica –que también 
se incrementó tanto a nivel provincial como de Castilla y León- en Aldeadávila de la Ribera –
producción de energía hidroeléctrica-, Fuentes de Oñoro –paso fronterizo unido finalmente a 
Salamanca capital por un eje transeuropeo de comunicaciones-, Guijuelo –industria chacinera-, 
Aldeatejada, Carbajosa de la Sagrada, Castellanos de Moriscos, Doñinos de Salamanca, 
Peñaranda de Bracamonte, Villares de la Reina y Villoria –cercanía de la capital-.  
Y con respecto a las líneas de banda ancha –aspecto vinculado a la sociedad de la 
información- se pone de manifiesto una vez más las diferencias territoriales entre los 
municipios y comarcas cercanos a la capital, y los que se sitúan junto a la frontera con 
Portugal, así como el peso de las cabeceras de comarca con respecto al resto de los 
municipios. Precisamente los municipios a los que hace referencia el Anuario acogen el 95% 
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de las líneas de banda ancha, cuyo total provincial supone el 14,78% de las existentes en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma. 

 
Tabla 11. Índices turístico y de actividad económica, y nº líneas de banda ancha 
 
Las diferencias ya mencionadas dentro del territorio salmantino delimitan un área fronteriza, 
cuya mejor baza de desarrollo ha sido: 
a) la Iniciativa Comunitaria Interreg (1990-2006) –cuya última fase, Interreg III, da un 
salto cualitativo con respecto a las fases anteriores incorporando aspectos relativos al 
fortalecimiento de las economías locales con la ampliación y cualificación de la oferta de 
servicios a las actividades de especialización de las zonas de frontera; el desarrollo de los 
niveles de integración social entre los espacios transfronterizos, principalmente en los ámbitos 
de la salud y de la inserción de grupos desfavorecidos; y el aumento de los niveles de 

Municipio  Comarca 

Índice turístico 
Índice actividad 
económica 

 
Líneas de banda 
ancha 

2003 2008 2003 2008 2009 
Alba de 
Tormes  Tierra de Alba 3 3 7 6 882 
Alberca (La) Alta Sierra de Francia 12 16 2 2 183 
Aldeadávila de 
la Ribera  Arribes del Duero 2 1 1 68 90 
Aldeatejada Campo de Salamanca 0 0 1 2 340 
Béjar Sierra de Béjar 9 7 30 18 3.432 
Cabrerizos Las Villas 2 1 9 2 1.111 
Calvarrasa de 
Abajo  Campo de Salamanca 1 1 1 1 192 
Cantalapiedra Tierra de Peñaranda 0 0 0 1 98 
Cantalpino Tierra de Peñaranda 0 0 0 0 75 
Carbajosa de la 
Sagrada  Campo de Salamanca 0 0 5 9 1.715 
Castellanos de 
Moriscos La Armuña 0 0 1 3 497 
Ciudad Rodrigo Tierra de Ciudad Rodrigo 17 15 28 21 3.053 
Doñinos de 
Salamanca Campo de Salamanca 0 0 1 5 372 
Fuente de San 
Esteban (La) Tierra de Ciudad Rodrigo 2 1 2 2 196 
Fuentes de 
Oñoro Tierra de Ciudad Rodrigo 1 1 0 2 181 
Guijuelo Salvatierra y Entresierras 2 2 10 19 1.178 
Ledesma Tierra de Ledesma 1 2 3 2 238 
Lumbrales El Abadengo 1 1 2 2 234 
Macotera Tierra de Peñaranda 0 0 1 1 120 
Monterrubio de 
Armuña La Armuña  0 0 2 0 315 
Peñaranda de 
Bracamonte Tierra de Peñaranda 2 4 10 11 1.289 
Salamanca  Campo de Salamanca 403 365 464 342 36.114 
Santa Marta de 
Tormes  Campo de Salamanca 40 64 21 14 4.616 
Terradillos Tierra de Alba 0 0 4 1 694 
Villamayor La Armuña  11 12 5 3 1.771 
Villares de la 
Reina La Armuña  7 6 7 18 2.559 
Villoria Las Villas 0 0 0 1 201 
Vitigudino Tierra de Vitigudino 2 2 6 5 580 
Total Prov. Salamanca 596 572 653 755 65.601 
Total C.A. CASTILLA Y LEÓN 3.137 3.026 4.863 5.315 443.664 
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cobertura interregional en materia de equipamientos y de servicios de apoyo a las familias y a 
las personas- [10]; y  
b) los Programas Operativos de Cooperación Transfronteriza (2007-2013) [16], que se 
diversifican para atender las necesidades propias de las áreas de cooperación, y cuyos ejes 
prioritarios son:  

a) Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la competitividad y la promoción del 
empleo;  

b) Cooperación y gestión conjunta en medio ambiente, patrimonio y prevención de 
riesgos; Cooperación y gestión conjunta en ordenación del territorio y accesibilidades;  

c) Cooperación y gestión conjunta para la integración socioeconómica e institucional;  
d) Asistencia técnica al proceso de cooperación transfronteriza.  

Entre esas necesidades está el hecho de que la provincia de Salamanca muestra un modelo de 
organización espacial fuertemente centralizado en la capital, puesto que ésta cuenta con dos 
terceras partes de la población provincial, sobre un extenso territorio desarticulado y en 
proceso de desertización, como constatan las pirámides de población. Con la excepción de 
Ciudad Rodrigo, fronteriza con Beira Interior Norte, hay una práctica ausencia de núcleos de 
tamaño intermedio. Esto constituye un grave problema para lograr una correcta estructuración 
del territorio fronterizo, puesto que del lado portugués, no existe ningún municipio de los 
Concelhos estrictamente fronterizos que supere, ni siquiera, los 3.000 habitantes. En todo 
caso, habría que recurrir al Concelho de Guarda que agrupa a casi 40.000 habitantes, y a su 
capital -parte del eje urbano que une Castelo Branco-Fundao-Covilha-Belmonte-Guarda, que 
aglutina a casi 100.000 habitantes-. 
Por tanto, “Una consecuencia clara de esta estructura de la red de asentamientos es que son 
los pequeños núcleos fronterizos, de tamaños inferiores a los 5.000 habitantes, los que tienen 
que asumir el papel de estructuradores del territorio, teniendo la necesidad de cumplir con 
funciones urbanas en principio destinadas a poblaciones de mayor tamaño. Por tanto, la 
potenciación de estos núcleos, así como la mejora de la permeabilidad a nivel local, se antoja 
fundamental para, en la medida de lo posible, actuar sobre la articulación del territorio 
fronterizo” [16]. En este contexto la localidad fronteriza de Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro 
(4.347 hab.) puede desempeñar una función de estructuración de frontera, dada la distancia a 
otros centros urbanos relevantes. 
En esa línea de estructuración territorial de la frontera –e incluso de supresión administrativa de 
la misma a la hora de desarrollar proyectos europeos- está el incremento de convenios de 
cooperación transfronteriza derivados en buena medida de la entrada en vigor del Tratado de 
Valencia (30 de enero de 2004) [13]. Además del Acuerdo constitutivo de la Comunidad de 
Trabajo “Castilla y León-Norte de Portugal”, y de la firma de Protocolos de Cooperación entre la 
Comunidad Autónoma y las Comisiones de Coordinación de las Regiones portuguesas, se han 
firmado Convenios de cooperación transfronteriza entre las regiones NUTS II para adaptar los 
ya existentes al Tratado de Valencia. No faltan tampoco toda una serie de convenios entre 
entidades locales y diputaciones provinciales, integrando a la provincia de Salamanca las 
siguientes [10]: 

• “Mesa Permanente Luso-Española: Un camino para Europa”: Municipios de Almeida, 
Béjar, Ciudad Rodrigo, Covilhá, Figueira de Foz, Fuentes de Oñoro, Fundao, Gouveia, 
Guarda, Sabugal, Salamanca, Tordesillas y Viseu. 

• “Asociación Transfronteriza de Municipios de la Raya Seca”: Cámara Municipal de 
Almeida (Portugal), el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (España) y otros 18 municipios 
de la provincia de Salamanca. 

• Comunidad Territorial de Cooperación del Duero Superior-Salamanca: Diputación 
Provincial de Salamanca y la Asociación de Cámaras Municipales portuguesas del 
Duero Superior (4 Cámaras Municipales).  

• “Asociación Transfronteriza de las Arribes del Duero y Águeda”: Quince municipios 
españoles (Vilvestre y otros) y dos cámaras municipales portuguesas (Freixo de 
Espada á Cinta y Figueira de Castelo Rodrigo). 

• “Asociación Transfronteriza de Municipios de las Ciudades de Frontera”: El 
Ayuntamiento Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (España), y la Cámara 
Municipal de Guarda (Portugal). 
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• “Asociación Transfronteriza de las Ciudades Patrimoniales Ibéricas”: El Ayuntamiento 
de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (España), y la Cámara Municipal de 
Vila Real (Portugal). 

• “Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas”: Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo y la Cámara Municipal de Almeida. 

• Comunidad de Trabajo Beira Interior Norte – Provincia de Salamanca (CT BIN – SAL): 
Nueve Cámaras Municipales de la Beira Interior Norte (Portugal) y la Diputación 
Provincial de Salamanca (España). 

• Consorcio Transfronterizo “Ciudades Culturales para el Desarrollo Territorial”: 
Ayuntamiento de Salamanca (España) y la Cámara Municipal de Guarda (Portugal). 

 
CONCLUSIONES: FRENTE AL FUTURO DE LA COHESIÓN 
A la hora de establecer una serie de conclusiones sobre la situación socioeconómica de la 
provincia de Salamanca y el papel que juega en su desarrollo la política regional, hay que tener 
en cuenta la coyuntura económica actual, que evidentemente constituye un reto importante 
junto con la futura política de cohesión que se establezca en la Unión Europea a partir de 2014.  
Podríamos destacar como retos fundamentales para esta provincia, su demografía y la 
necesaria adaptación a las líneas marcadas por la Comunicación de la Comisión Europea 
Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como 
la posible modificación del presupuesto europeo y sus consecuencias para la política regional. 
Ejemplo de la necesidad de adaptación y de coordinación tanto a los acontecimientos 
económicos a nivel europeo e internacional, como a Planes y Leyes nacionales es la 
actualización para el periodo 2011-2013 –a partir del marco de referencia en el año 2010 que 
se muestra en el gráfico siguiente- de la Estrategia Regional de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León, 2007-2013 [7], en la que la creación de 
empleo ligada a las TICs, a la globalización y a la competitividad empresarial de Castilla y León 
son sus ejes principales. 

 
 
Gráfico 4. Adaptación de la ERIDI para el periodo 2011-2013 
 
 
Podemos concluir en respuesta a la pregunta que planteábamos sobre la relación entre Fondos 
Europeos y desarrollo económico en la provincia de Salamanca, afirmando, en primer lugar, 
que la contribución de dichos Fondos ha sido fundamental para hacer frente a las debilidades 
de las que partía el territorio provincial –y el regional- en 1986. Hasta tal punto que la 
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Comunidad de Castilla y León ha dejado de ser región Objetivo 1, pasando durante el periodo 
de programación 2000-2006 a ser región Objetivo 1 en phasing-out lo que la sitúa actualmente 
entre las regiones del Objetivo Competitividad. La reducción progresiva de los Fondos 
europeos, que se acentuará a partir de 2014, ha sido compensada por una serie de programas 
de desarrollo regional tanto nacionales como de la Comunidad Autónoma. 
En segundo lugar, destacamos el hecho de que sigue existiendo –a pesar de las ayudas 
europeas, nacionales y regionales- una diferenciación territorial que continúa situando a una 
serie de comarcas y municipios por debajo de la media provincial en aspectos básicos para el 
desarrollo económico y para hacer frente a los nuevos retos internacionales y europeos, y cuya 
evolución demográfica muestra acentuadas pirámides invertidas que dificultarán la puesta en 
marcha de nuevos proyectos. 
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RESUMEN 
Los Programas de Desarrollo Rural han tratado de incentivar iniciativas endógenas que 
contribuyeran por un lado, a un cambio en la tendencia migratoria “de la ciudad al campo”, 
modificando la visión del espacio rural como un espacio abandonado y en desuso hacia otra 
como espacio de oportunidades; y por otro, la recuperación demográfica y económica a través 
del apoyo, asesoramiento y financiación para la puesta en marcha de determinados proyectos. 
Estrategias donde la teoría de lo local a lo global se aplica como un aspecto fundamental para 
conseguir un cambio en el modelo rural.  
Este estudio se apoya en el análisis de cada uno de los programas de desarrollo rural 
aplicados en la Comarca de Campos y Torozos, desde el año 1996 hasta 2010. Un análisis 
cuantitativo y cualitativo, en el que se han estudiado los factores y resultados de cada uno de 
los programas de desarrollo rural aplicados a este espacio complementándolo con el análisis 
de la evolución de la población, con el fin de determinar si las politicas de desarrollo rural 
promueven la llegada de nuevos pobladores. 
Palabras-clave: desarrollo rural, iniciativas endógenas, nuevos pobladores, políticas de 
desarrollo.   
 
 
INTRODUCCIÓN  
Tierra de Campos y Torozos[1] ha sido y es una comarca tradicionalmente emisora de 
población, sus municipios, como muchos otros de la región, se han caracterizado por la 
continua salida de población fundamentalmente hacia espacios urbanos. Una tendencia que se 
ha ido sucediendo desde los años sesenta hasta la actualidad. Esta práctica ha abocado al 
abandono, a la despoblación y consecuentemente al cambio en la estructura socioeconómica.  
De esta manera, las Políticas de Desarrollo Rural ha tenido como objetivo revitalizar estos 
espacios, promover una dinámica de desarrollo endógeno capaz de generar un grado de 
articulación social y económica. Sin embargo, no todos los municipios que se consideran 
rurales cuentan con las mismas posibilidades de desarrollo.  
Por ello, este trabajo se ha enfocado a investigar de una manera individualizada las principales 
características de los programas de desarrollo rural, las repercusiones y resultados de cara al 
objetivo fundamental de todos ellos, mantener y fijar nueva población en el medio rural. Se 
debe tener en cuenta, que la recopilación y valoración de la información excede las 
posibilidades de esta comunicación, por consiguiente, se han aprovechado los recursos 
cualitativos y cuantitativos disponibles, se han analizado los distintos programas de desarrollo 
rural aplicados al conjunto de Tierra de Campos y Torozos, al mismo tiempo que se ha 
elaborado un análisis de la evolución demográfica para cada periodo de actuación 
 
 
MARCO EXPLICATIVO DE LA REALIDAD. LA DESPOBLACION Y LA ATONIA 
RURAL 
El proceso industrializador se inicio en la última mitad del siglo pasado, la transformación de los 
mercados agrarios y el desarrollo acelerado de los procesos de urbanización dio lugar a un 
continuo movimiento de población que dejo al medio rural despoblado y con un dudoso 
desarrollo futuro.  
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Un éxodo rural que se acentúa en los años sesenta con la masiva salida de población del 
medio rural hacia las zonas urbanas; un proceso ligado a la salida de los primeros obreros 
agrícolas como consecuencia del crecimiento industrial de las ciudades donde el empleo era 
mejor remunerado y relativamente seguro, lo que origino la emigración de los obreros 
agrícolas, y a su vez, la de sus hijos. Asimismo, todo ello produjo que las expectativas de la 
población, que ocupaba pequeñas industrias, vieran desaparecer sus clientes, lo que impulso, 
a su vez, a emigrar. Esta emigración empobreció la vida en el medio rural, motivando la huida 
general, dejando al medio rural inmerso en una crisis de la que aun en la mayoría de los casos 
no se ha recuperado.  
Este proceso, que se mantiene en la actualidad, no responde como en los años sesenta a las 
mejoras que introdujo el cambio en la económica, sino a la falta de motivación y de autoestima 
originada por la falta de servicios y oportunidades en el medio rural y por la puesta en alza de 
los valores urbanos, lo que ha generado desde hace tiempo, la salida de población hacia esos 
espacios. 
Ahora bien, la situación del medio rural es bastante desigual según el tipo de municipios de que 
se trate, la continúa perdida de habitantes ha sido y es el eje transversal y dinámico de la 
despoblación, fundamentalmente en un espacio como Tierra de Campos y Torozos. Según 
datos del Padrón Municipal de 2010 se alcanzan los 11.058 habitantes distribuidos en un total 
de veintidós municipios; sin embargo, en 1986, alcanzaba 13.296 habitantes, se percibe una 
pérdida de efectivos de 2.238 habitantes, más de un 20% en dos décadas. Pese a esta 
tendencia, existen algunos municipios que salen de esa atonía rural, como se puede ver en el 
siguiente mapa de densidades de población.  
 

 
Gráfico 1: Mapa de densidades de población 

 
La densidad media es de 8,36 hab./km2, tan solo siete municipios superan la media del 
conjunto; Medina de Rioseco, que actúa como cabecera de comarca, tiene una densidad de 
43,21 hab./ km2 , además es el único municipio que supera los 5.000 habitantes.  Le sigue 
Villabrágima (16,6 hab./ km2) en el umbral entre los 2.000 y 5.000 habitantes; San Pedro de 
Latarce (12,88 hab./ km2) y Villafrechós (8,58 hab./ km2) están comprendidos en el umbral de 
los 500 a los 2.000 habitantes;el resto de entidades, con un tamaño inferior a los 500 
habitantes tiene una densidad de población por debajo de la media, excepto el caso de Morales 
de Campos (10,39 hab./ km2) , La Mudarra (10,33 hab./ km2) y Villagarcía de Campos (10,26 
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hab./ km2). Estos rasgos indican que se está ante un espacio polarizado, íntimamente ligado a 
la perdida de la especialización productiva y con un fuerte carácter rural, donde, la escasa 
oferta de la actividad económica, las dificultades de acceso a las nuevas tecnologías y a las 
telecomunicaciones, la falta de iniciativa, las dificultades de encontrar empleo o poner en 
marcha nuevas industrias y negocios hacen que estos pueblos se vean con dificultades para 
recuperarse y seguir creciendo. Sin embargo, y en contrapartida, han ido surgiendo iniciativas 
que han contribuido a la lucha contra la despoblación, como se verá más adelante.   
 
Tabla 1: Distribución de la población por tamaño de municipio 

Municipios Población 
2009 

Densidad 
población 

Medina de Rioseco 4977 43,21 

Villabrágima 1114 16,6 
San Pedro de Latarce 571 12,88 

Villafrechós 519 8,58 

Villalba de los Alcores 488 4,85 
Tordehumos 475 7,72 
Castromonte 390 4,48 
Villagarcía de Campos 384 10,26 
Villanueva de los Caballeros 238 6,81 
Urueña 225 5,11 
Valdenebro de los Valles 211 5,02 
Mudarra (La) 197 10,33 
Villardefrades 197 5,44 
San Cebrián de Mazote 178 5,01 
Morales de Campos 165 10,39 
Montealegre de Campos 150 4,42 
Barcial de la Loma 136 5,01 
Santa Eufemia del Arroyo 111 4,44 
Villafrades de Campos 85 4,11 
Cabreros del Monte 79 2,81 
Villavellid 73 3,35 

Pozuelo de la Orden 62 3,03 
Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2009 e Instituto Geográfico Nacional.  
 
Ante este argumento, no cabe ninguna duda que los resultados de cualquier política de 
desarrollo aplicada sobre el terreno no van a tener la misma repercusión. Por este motivo, se 
ha analizado el significado, los planteamientos y medidas de las distintas políticas de desarrollo 
rural aplicadas en Tierra de Campos y Torozos en el periodo 2006-2010. 
 
 
EL SIGNIFICADO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO RURAL EN TIERRA DE 
CAMPOS Y TOROZOS. 
Las políticas de desarrollo rural se conciben como la evolución del desarrollo de la PAC, cuyo 
objetivo inicial era apoyar mediante capital físico (inversiones) las explotaciones agrarias. 
Gradualmente, la atención se desplazó hacia el capital humano, con ello, se pretendía detener 
el éxodo agrícola y rural que amenazaba la supervivencia de ciertas zonas rurales y conservar 
el entorno y el paisaje naturales.  
A mediados de los años noventa, con el acuerdo de reforma de la Agenda 2000, se definen 
unas medidas que se rigen por un único reglamento especial sobre desarrollo rural [2].  Estas 
medidas responden a las necesidades de las zonas rurales, las cuales serán aplicadas a través 
de programas de aplicación local, como veremos a continuación.  
Para García Sanz (1999), el objetivo básico de este tipo de políticas era invertir el deterioro de 
los tejidos humanos y económicos mediante acciones sobre el patrimonio cultural o ambiental, 
la promoción de pequeñas y medianas empresas tradicionales y locales, dotación de 
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infraestructuras y equipamientos, elementos, que como ya se ha comentado, escasean en este 
tipo de espacios, de ahí, que este tipo de políticas pretendan definir estrategias orientadas a 
fomentar la sostenibilidad y diversificación rural, tanto desde el punto de vista económico como 
social, y hacer del medio rural un espacio atractivo, de oportunidades, diversificado, dinámico y 
en el que se fije población. Con ello, no se trata de abandonar las funciones ya existentes sino 
yuxtaponerlas con otras nuevas. 
La aplicación de políticas de desarrollo rural en Tierra de Campos y Torozos se ha articulado a 
través de los programas PRODERCAL, PRODER o LEADER, aplicados desde 1996 hasta la 
actualidad. Su papel ha sido el de incentivar mecanismos endógenos de desarrollo, capaces de 
corregir la desorganización y el estancamiento rural motivado por la crisis estructural y 
funcional que viven este tipo de territorios tras el proceso de industrialización y, 
consecuentemente con el masivo éxodo rural que este proceso desencadeno.  
Por lo que se refiere al primer Programa, PRODERCAL “CAMPOS Y TOROZOS” 1996-1999, 
el objetivo principal marcado fue el mantenimiento de la población y potenciación de nuevos  
residentes. Para ello se determinaron diferentes objetivos económicos, sociales y ambientales, 
los cuales se detallan a continuación: 
Dentro de los objetivos económicos, se pretendía mantener una actividad económica que 
mejorase el entorno económico a fin de contribuir a la creación de empleo. Para ello se 
propuso una diversificación económica a través de distintas medidas entre la que cabe 
destacar: potenciar las actividades de agricultura ecológica o integrada; mejorar el sector de 
turismo rural, generar una oferta de calidad y la venta y promoción conjunta; favorecer la 
introducción de nuevas tecnologías y empresas ligadas a las mismas; apoyar la creación de 
empresas y la capacidad de nuevos emprendedores a través de viveros de empresas, servicios 
de asesoramiento, asistencia técnica;  crear y apoyar nuevos empleos para jóvenes y mujeres; 
crear nuevas actividades de servicios y recuperar y fomentar la creación de oficios y talleres 
artesanales…  
Desde el punto de vista social, el objetivo principal era mejorar la capacidad de organización de 
la comunidad, facilitar la vida en los pueblos y así evitar que se continuase con el arraigado 
proceso de despoblación, para ello se promovía el asentamiento de nuevos pobladores. Se 
pusieron en marcha medidas como: fomentar la igualdad de oportunidades de jóvenes y 
mujeres; favorecer la creación de una red de servicios adecuada y su accesibilidad; desarrollar 
servicios específicos de atención a personas dependientes que faciliten la conciliación de vida 
familiar, laboral y social;  mejorar la red de transportes intracomarcal; mejorar la formación de 
toda la población, en especial la  juvenil;  fomentar la creación de viviendas de primera 
ocupación para jóvenes que quieran establecer su residencia en un municipio; potenciar el 
asentamiento de nuevos pobladores;  apoyar la recuperación de pueblos… 
Por último, los objetivos ambientales, cuyo fin era valorizar el patrimonio natural y cultural y 
preservar un entorno atractivo para vivir. Para ello se pusieron en marcha medidas como: 
aumentar la concienciación medioambiental de la población; apoyar la creación y oferta de una 
imagen de calidad en Tierra de Campos; abordar la gestión conjunta de residuos; mantener la 
identidad cultural y la personalidad de cada pueblo y de la comarca; fomentar actividades de 
turismo activo en el medio natural, senderismo; recuperar fiestas y tradiciones y puesta en valor 
de las mismas… 
Todas estas medidas no se han quedado en un proyecto y en una cita de medidas para este 
periodo, sino que a través de los siguientes programas de desarrollo la aplicación ha intentado 
ser más detallada.  
El PRODER 2 se define como el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación 
Económica de zonas Rurales para el periodo 2000-2006. Este programa propuso conjugar 
calidad de vida y agentes dinamizadores con el fin de conseguir una mayor participación, 
arraigo y asentamiento de la población. Para ello se programaron distintas medidas entre las 
que cabe destacar: la mejora de los servicios y la accesibilidad a los mismos; mantener y 
ampliar la actividad económica, se apuesta por la diversificación de la agricultura y la 
generación de oportunidades de empresas y negocio; se constituye la creación y promoción de 
un paquete turístico completo, a la que se suma la creación de nuevos alojamientos de turismo 
rural…. Se trata de medidas similares a las propuestas en el periodo anterior, sin embargo, y 
como se introducía, la aplicación y desarrollo de estas medidas se realiza de una manera más 
individual.  
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Por último, LEADERCAL, es conjunto de actuaciones de promoción del medio rural para el 
periodo 2007-2013. Se plantea la aplicación de estrategias de desarrollo local que tengan como 
objetivo principal el fomento de la calidad de vida y la diversificación de iniciativas en el medio 
rural a través de ayudas a los promotores de acciones que vayan encaminadas a la mejora del 
entorno económico y la creación de empleo; la conservación y valoración del patrimonio natural 
y cultural; y el mantenimiento de la población y la potenciación de nuevos residentes.  
Para ello se han definido medidas como: diversificar la economía rural, crear empleo, 
aprovechar la potencialidad de los recursos endógenos que componen el patrimonio de este 
espacio, junto a una mejora de la red de comunicaciones, el fomento del asociacionismo 
empresarial y la promoción de actuaciones conjuntas en materia económica, que mejoren los 
servicios destinados a las personas dependientes, principalmente a los mayores, pero también 
a la infancia, con el fin de conseguir un tejido socioeconómico dinámico, que favorezca el 
asentamiento y la inserción de nuevos pobladores. 
Todos los programas plantean medidas que sin llegar a ser iguales, idean los mismos 
objetivos; mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, conseguir una mayor diversificación 
económica, y consecuentemente fijar población.  
Para conseguir este último objetivo, se han puesto en marcha acciones o proyectos 
complementarios contra la despoblación. Por un lado tenemos proyectos destinados 
fundamentalmente a la atracción de nuevos pobladores, y por otro, proyectos vinculados no 
solo a la fijación de la población, sino también al desarrollo y la mejora económica.  
En primer lugar, se crea en 2001 el proyecto de cooperación “Abraza la Tierra”. A través de 
los grupos de acción local de distintos territorios se “ha tratado de poner en marcha procesos 
de acogida de nuevos pobladores porque ven que la pérdida de habitantes puede condicionar 
el futuro de sus núcleos de población” [3]. 
Este proyecto ha tenido y tiene como objetivo preparar a los pueblos para que puedan acoger a 
nuevos pobladores que tengan un proyecto de vida en el territorio. Su propósito no es conceder 
una compensación económica a los nuevos pobladores, sino facilitarles el desarrollo de un 
proyecto laboral o empresarial, el acceso a la vivienda, así como la interacción con la población 
local… 
Para Tierra de Campos y Torozos en cierta medida los objetivos se han cumplido, la llegada y 
asentamiento de nuevos pobladores, frecuentemente desde el medio urbano se ha hecho 
visible en algunos municipios. Según los datos proporcionados por la coordinadora del proyecto 
en la provincia de Segovia, en el periodo 2007-2010, el conjunto de Tierra de Campos y 
Torozos, ha tramitado la solicitud de 391 personas, se ha entrevistado a 35 personas y se han 
instalado o están en proceso de instalación 12 familias. El resultado definitivo ha sido el 
asentamiento de 27 “nuevos vecinos” con un denominador común “un proyecto de vida y de 
trabajo por el que quieren luchar y salir adelante en el medio rural”. El problema de que el 
resultado no haya sido mayor, radica, según afirma el coordinador del Colectivo Tierra de 
Campos y Torozos, en la falta de financiación para contratar a un personal que actúe como 
intermediario entre el nuevo poblador y el territorio donde se va a asentar. 
Por otro lado, como consecuencia en los cambios en la distribución, los hábitos de consumo, el 
envejecimiento y la despoblación, muchos de los comercios del ámbito rural que prestan 
servicios a sus habitantes se han visto abocados al cierre. Ha sido por ello que desde la 
Diputación de Valladolid se ha puesto en marcha un programa pionero y a través del cual se 
genera empleo y se contribuye a fijar población en el medio rural. Recibe el nombre de 
“Comercio Rural Mínimo”.  
Este programa lo integran cinco municipios de la provincia de Valladolid, alejados de centros 
comarcales y amenazados por la despoblación ya que se trata de municipios de menos de 200 
habitantes; Santervás de Campos, Pozuelo de la Orden, Valdunquillo, Santa Eufemia del 
Arroyo y Valverde de Campos han sido los municipios elegidos para formar esta red de 
comercio mínimo. El objetivo de este proyecto piloto ha sido potenciar la innovación del sector 
comercial rural e incrementar la competitividad de las diferentes empresas existentes o las de 
nueva creación. Para ello se han puesto en marcha medidas estratégicas que pretenden crear 
nuevos empleos y en muchos casos nuevos establecimientos, evitar el cierre de los ya 
existentes, adaptando la oferta de productos, precios y servicios a las nuevas formas de 
consumo rural; por otra parte, se pretende mejorar los servicios creando puntos de acceso a 
internet, de esta manera se proporciona un valor añadido a este servicio social.  
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Según la información disponible en la página web de la diputación de Valladolid, el resultado ha 
sido la puesta en marcha de distintas tiendas de ultramarinos en los municipios de Valverde de 
Campos, Santervás de Campos, Pozuelo de la Orden y Santa Eufemia del Arroyo; en el primer 
caso, Valverde de Campos, la promotora se ha trasladado al municipio desde la provincia de 
Palencia, con su familia de cuatro miembros( la pareja y dos niños en edad escolar), al mismo 
tiempo que ha generado su propio empleo, ha contribuido a la ampliación de población en el 
municipio. En el resto de los casos, la dinámica ha sido similar, en unos casos se han asentado 
familias enteras como en el caso de Santervás, una familia formada por un matrimonio y un 
niño de 8 años, o en el caso de Pozuelo de la Orden, donde una mujer se ha trasladado desde 
Toro con su madre para poner en marcha una tienda de ultramarinos. En último caso, el 
promotor no solo ha puesto en marcha una iniciativa de este tipo, sino que también está al 
frente de una sociedad que gestiona un centro de turismo rural.  
Estos nuevos pobladores comparten un perfil sociológico, se trata de población adulta que 
tradicionalmente vivía en el medio urbano o bien, en cabeceras comarcales, y sin embargo, 
han decidido continuar con su proyecto de vida en un espacio escasamente poblado, con los 
recursos limitados, sin embargo, con mucha calidad de vida, siendo este el principal motivo por 
el que algunas personas deciden comenzar con una nueva vida en el medio rural.  
En último lugar, se define un proyecto que difiere de los anteriores puesto que su fin no está 
destinado directamente a fijar población, pero si contribuye a la mejora de los servicios y 
puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en este espacio. Se trata de la “Escuela 
Rural de Emprendedores y Emprendedoras de Campos y Torozos”, con la que se pretende 
facilitar la creación y consolidación de iniciativas empresariales en el medio rural, informar y 
ayudar a la población en la realización de trámites, así como enseñar y asesorar de las 
herramientas que les puedan ser útiles a la hora de llevar a cabo sus propias proyectos 
empresariales, con ello no solo se consigue que este espacio adquiera una dinamización 
económica, sino que la creación de nuevos proyectos empresariales contribuye a fijar 
población.  
Hasta aquí se puede sacar como conclusión que la aplicación de las políticas de desarrollo 
rural ha definido medidas para conseguir, no solo una mejora y diversificación económica en el 
medio rural, sino un objetivo más difícil de conseguir, que es el de fijar población. Por ello, a 
continuación se analiza la repercusión que estas medidas han tenido sobre el territorio. 
 
 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN. 
La dinámica demográfica en los diferentes programas de desarrollo rural.  
El resultado de la aplicación de las políticas de desarrollo rural, y la puesta en marcha de 
proyectos e iniciativas que fijen población, no muestra resultados del todo positivos; y se dice 
que no del todo porque el conjunto de los municipios del espacio de análisis ha experimentado 
una continua regresión. Como se comentaba anteriormente, desde 1986 la perdida de efectivos 
en números absolutos ha sido de 2.238 habitantes respecto a 2010. Esa continúa perdida de 
habitantes caracteriza la despoblación de la comarca; la emigración, la baja natalidad, el 
envejecimiento progresivo, sumados a la falta de oportunidades en el mercado de trabajo y la 
creciente masculinización son algunas de las causas que lo explican. 
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Gráfico 2: Evolución de la población de derecho 1986 -2010 
 
Sin embargo, pese a que la evolución del conjunto ha sido regresiva, la aplicación de las 
políticas de desarrollo rural si ha llegado a tener repercusión en algunos municipios como se 
puede ver en el mapa que se muestra a continuación.  
 

 
Gráfico 3: Municipios que ganan o pierden población en el periodo1996-2010 

 
Ante la situación de continua pérdida de población y el crecimiento puntal de algunos 
municipios cabe preguntarse si los objetivos planteados por las políticas de desarrollo de fijar 
población se han conseguido. La respuesta a esta pregunta se argumenta a través del análisis 
cuantitativo de la evolución de población para cada uno de los programas de desarrollo 
ejecutados en este espacio.  
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Por lo que se refiere al primer Programa, PRODERCAL “CAMPOS Y TOROZOS” 1996-1999, 
los resultados, lejos de lo que se esperaba, muestran una pérdida de población en la mayor 
parte de los municipios. Tan solo cuatro municipios Urueña, Villagarcía de Campos, Santa 
Eufemia del Arroyo y La Mudarra vieron incrementar su población.  
Urueña, con un incremento del 6,37%, encabeza el crecimiento, el resto de casos, La Mudarra, 
Santa Eufemia del Arroyo y Villagarcía de Campos experimentan también un crecimiento 
positivo, sin embargo, la variación ha sido menor, Santa Eufemia del Arroyo ha experimentado 
un crecimiento del 5,38%, La Mudarra de 3,45 y 1,57 Villagarcía de Campos. El resto de 
municipios presentan valores negativos. 
Para el periodo 2000-2006, durante la aplicación del PRODER 2 también son cuatro municipios 
los que ganan población: Medina de Rioseco, Valverde de Campos, Urueña y Villavellid, sin 
embargo, con menor intensidad que en el periodo anterior, puesto que todos experimentan una 
variación inferior al 5%. El único municipio que se mantiene respecto al periodo anterior es 
Urueña. Las razones que explican este crecimiento están íntimamente ligadas a la puesta en 
marcha de distintas acciones y proyectos financiadas por las políticas de desarrollo rural, la 
creación de restaurantes, panaderías, negocios destinados a la elaboración artesanal de 
productos locales, la proliferación de centros de Turismo Rural en Medina de Rioseco, Urueña 
y Santa Eufemia del Arroyo; Casas de Turismo Rural en Urueña, Villalba de los Alcores y La 
Santa Espina; la Granja Escuela en Medina de Rioseco.  
Este crecimiento puntual no solo ha contribuido a la recuperación demográfica de estos 
espacios, sino que también, a la mejora económica y la revalorización de los valores culturales, 
patrimoniales, ambientales y tradicionales de la zona. 
El último periodo de actuación, LEADERCAL, ha tenido unos resultados que difieren de lo 
visto hasta ahora. Medina de Rioseco mantiene su crecimiento aunque no alcance el 1%, al 
igual que Urueña, con un 4,04%. Además, se suman cuatro municipios que hasta ahora habían 
perdido población: Tordehumos, Valverde de Campos, Valdenebro de los Valles y Villafrechós.  
Los resultados para el conjunto de la comarca no han sido los esperados, ya que han sido 
pocos los municipios que en el año 2010 superan la población existente en 2006, sin embargo, 
esto no ha ocurrido en todos los periodos de aplicación de las políticas de desarrollo, como ya 
se ha podido ver y se recoge en el gráfico siguiente:  

 
Gráfico 3: Comparación de la evolución de la población “Tierra de Campos y Torozos” 1996-

2010 
 
Se puede decir que pese a que el objetivo para cada uno de los programas era el de fijar 
población, no ha sido un proceso constante, persistente y definitorio, además, no se ha 
conseguido un aumento paulatino del conjunto de la comarca, sino que han sido crecimientos 
puntuales. Del conjunto ha sido Medina de Rioseco el municipio que más ha crecido, el mayor 
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despunte se experimenta en el año 2006 con un crecimiento del 2,47% frente al 0,68% para el 
periodo actual, 2010. El hecho de ser la cabeza de comarcal ha dado lugar a que mucha 
población se asiente en este municipio. Le sigue Urueña, Valdenebro de los Valles, Valverde 
de Campos en menor medida Villafrechos.  
Algunas de las razones ya han sido explicadas, pero hay que tener en cuenta otros motivos 
que en Tierra de Campos contribuyen al asentamiento de población: por un lado, la llegada de 
población inmigrante y por otro, el desarrollo del “Eje Urueña-Villalba de los Alcores”. 
En primer lugar, la llegada de población extranjera contribuye al crecimiento de los municipios, 
sin embargo, este hecho tiene su contrapartida; el asentamiento de este colectivo se debe 
fundamentalmente a las posibilidades de trabajo que encuentran en el medio rural, por lo 
general, aceptan los trabajos relacionados con la actividad agraria o ganadera que la población 
del medio urbano rechaza, al mismo tiempo que en los municipios no existe población que se 
dedique a esta actividad, por lo que familias enteras de extranjeros se asientan en el municipio, 
contribuyendo al crecimiento del mismo. Por el contrario, no se trata de un colectivo que se 
asiente de manera definitiva en el territorio. El carácter estacional de sus empleos o en muchos 
casos la búsqueda de un mejor empleo en el medio urbano, les condiciona a abandonar el 
espacio en el que se asientan, de ahí que por una parte contribuyan al crecimiento pero a su 
vez a la pérdida de población y por consiguiente existen importantes fluctuaciones en algunos 
de los  municipios.  
 

 
Gráfico 4: Población inmigrante en Tierra de Campos y Torozos. 

 
Según los resultados de los Datos Económicos y Sociales de Caja España para el año 2008, el 
volumen de la población extranjera residente en el conjunto de Tierra de Campos y Torozos era 
del 4,24% sobre el total de la población, siendo mayor el peso de los hombres sobre las 
mujeres (2,35% respecto al 1,88%). Por nacionalidades, el porcentaje sobre el total de los 
extranjeros lo encabeza la población procedente de Europa, con un 75%, del cual el 14,38% 
responde fundamentalmente a población rumana. Le sigue en importancia con un 17%, la 
población originaria de América, siendo ecuatorianos y colombianos los que optan por 
asentarse en este espacio, con un 2,54 y un 1,69% respectivamente; el 7% responde a 
población africana, principalmente de Marruecos; y en último lugar, la población asiática con 
tan solo un 1%.   
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Gráfico 5: Población extranjera por nacionalidad 

 
 
El otro factor a destacar que explica el asentamiento de población es el desarrollo de los 
propios recursos endógenos del territorio en torno al “Eje Urueña-Villalba de los Alcores”. Un 
eje con un fuerte potencial turístico cuya importancia se va a ver reflejada no solo en la 
implantación de nuevos negocios, que como se puede ver en el gráfico son fundamentalmente 
alojamientos hoteleros, de turismo rural y restaurantes, sino también por la puesta en marcha 
de iniciativas turísticas de gran diversidad cultural, ambiental, de aventura, como por ejemplo la 
creación de la marca turística “Villa del Libro”, “La Aventura del Canal “ de Castilla, rutas de 
senderismo por los Montes Torozos… posibles no solo por el apoyo de las instituciones, sino 
también por  la ayuda y financiación de las políticas PROCERCAL, PRODER, LEADER 

 
Gráfico 6: Distribución oferta turística 2008-2010 

 
Como se introducía al principio, la repercusión de las políticas de desarrollo no va ser la misma 
si consideramos el tamaño del municipio del que hablamos. Por ello, se ha analizado el caso 
particular de Medina del Campo y Urueña, el primero supera los 5.000 habitantes y el segundo 
no alcanza los 250. Se trata, por tanto, de espacios tipológicamente distintos, pero que sin 
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embargo, han puesto en marcha un importante número de medidas y proyectos para conseguir 
el principal objetivo de las políticas de desarrollo rural, fijar y mantener la población en el medio 
rural.  
 
 
ANÁLISIS DE CASOS.  
Medina de Rioseco como cabecera comarcal y Urueña como ejemplo de 
asentamiento de nuevos pobladores. 
Tanto Medina de Rioseco como Urueña han sido los municipios que dentro del conjunto de 
Tierra de Campos y Torozos han experimentado mayores cambios económicos y sociales 
durante la aplicación de los programas de desarrollo rural.  En el caso de Medina por ser 
cabecera de comarca, y Urueña, por ser un ejemplo de atracción de nuevos pobladores.  
Medina de Rioseco, cabecera de comarca.  
No es comparable el caso de Medina de Rioseco con el resto de municipios. Su papel como 
cabecera comarcal le ha otorgado un mayor dinamismo y una mayor capacidad de ofrecer 
servicios a la población, actuando por un lado como receptor de población y por otro, como 
área de influencia para el resto de municipios. Pese a ser la cabecera de comarca, se 
caracteriza por contar con una estructura poco dinámica y con escasa diversificación, se centra 
principalmente en el sector primario y en los servicios, siendo escaso el desarrollo industrial. A 
ello se suman importantes carencias, referidas a la inexistencia de una red urbana 
suficientemente desarrollada, la falta de una buena red viaria y de transporte y una deficiente 
estructura de difusión tecnológica. Pese a estas carencias, la población registrada se ha 
mantenido a lo largo de los años. Aunque haya contando con un importante éxodo de los 
recursos humanos hacia destinos con mayor capacidad de acogida de mano de obra, no es 
comparable con los resultados de otros municipios. En la actualidad alcanza los 5.042 
habitantes, cifras similares a las de 1986 que contaba con 5.025.  
Si se consideran los periodos de aplicación de las políticas de desarrollo rural, las variaciones 
han sido sustanciales; durante el programa 1996-1999, Medina de Rioseco pierde población, 
pierde un total de 14 efectivos; sin embargo en el periodo 2000-2006 ve incrementar su 
población en un 2,47%, disminuyendo en el periodo vigente, 2007-2013, en el que tan solo ha 
crecido un 0,68%. El crecimiento puntual de 2000-2006 se relaciona con la puesta en marcha 
del Plan Estratégico de Desarrollo 2002-2006 cuyo objetivo es “establecer las medidas que 
permitan favorecer el bienestar y la calidad de vida, con una base económica más diversificada 
y cualificada, apoyada en un desarrollo sostenible… con el objetivo de fijar población” [4]. 
Ese dinamismo demográfico debe relacionarse con las variaciones residenciales que tienen 
lugar en el municipio, ya que, no toda la población residente en el municipio ha nacido en el 
mismo, lo que le otorga un papel fundamental como municipio receptor de población. Según 
datos del censo de 2001, aproximadamente el 39% de la población residente en Medina de 
Rioseco había nacido en el municipio; un 40% había nacido en un municipio distinto dentro de 
la misma provincia; un 11% en distinta provincia de la misma comunidad; un 5% en otra 
comunidad y tan solo el 2% había nacido en el extranjero. La importancia de considerar este 
aspecto, permite ver el carácter influyente como cabecera de comarca. 
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Gráfico 7: Relación del lugar de nacimiento y residencia. 

 
Para conseguir el carácter receptivo y de acogida de población, se han puesto en marcha 
determinadas iniciativas que han permitido conseguir un desarrollo sostenible de las 
dimensiones económicas y sociales, puesto que no solo han contribuido a la fijación de 
población sino que han permitido un crecimiento endógeno gracias a las inversiones, por 
ejemplo de los programas de desarrollo rural.  
A continuación se detallan las inversiones llevadas a cabo en el municipio de Medina de 
Rioseco, no recoge no todas las inversiones, sino aquellas directamente relacionadas con la 
creación de empleo, mejora del entorno rural, crecimiento y mejora de los servicios, en 
definitiva, todas aquellas medidas que han proporcionado una mejora en la calidad de vida.  
El total de las inversiones para el año 2008 fue de 3.433.406,05 euros, de los cuales 
2.866.479,02 han sido destinados a proyectos específicos de mejora para el medio rural, en el 
año 2010, la inversión ha sido menor de 679.604,34 euros de los cuales 532.473,34 euros son 
destinados a medidas específicas de mejora de los servicios a la población, potenciación de los 
recursos del municipio… 
 

Tabla 2: Inversiones según los proyectos llevados a cabo 
MEDINA DE RIOSECO 

2008 

 INVERSIÓN AYUDA 

PROYECTOS DESTINADOS A LA ATENCION DE PERSONAS 
(Restauración, Alojamientos, atención personalizada…) 1.502.878,75 343.225,77 

PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DEL ENTORNO Y 
PUESTA EN ALZA DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO (Centros de 
Interpretación, de servicios, potenciación de recursos turísticos…) 

413.842,29 382.912,37 

OTROS PROYECTOS EN LOS QUE SE POTENCIAN LOS 
RECURSOS ENDÓGENOS DEL MUNICIPIO (almacenes, talleres…) 950.027,98 8.052.442,00 

2010 

PROYECTO INVERSIÓN AYUDA 

PROYECTOS DESTINADOS A LA ATENCION DE PERSONAS 
(Restauración, Alojamientos, atención personalizada…) 754.859,97 248427 

PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DEL ENTORNO Y 
PUESTA EN ALZA DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO (Centros de 
Interpretación, de servicios, potenciación de recursos turísticos…) 

192.970,00 130.758,00 
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Fuente: www.cdrtcampos.com 
 
Urueña, ejemplo de asentamiento de nuevos pobladores. 
Urueña se puede considerar como un ejemplo de asentamiento de nuevos pobladores, ya que 
ha sido el único municipio que ha mantenido un crecimiento positivo en todos los periodos de 
aplicación de las políticas de desarrollo rural. Durante el primer periodo de 1996-1999 la 
poblacion creció en un 6,37%; en el segundo periodo, del 2000-2006 tan solo un creció en un 
1,89%; mientras que en último periodo se vuelve a recuperar con un 4,40 %, alcanzando un 
total de 232 habitantes.  
En este municipio la llegada de nuevos pobladores ha sido uno de los principales factores que 
ha inducido al crecimiento. Según datos del censo de 2001, la presencia de población residente 
en este municipio pero nacida en otro municipio es del 40%, distribuida de la siguiente manera: 
el 31% de los residentes habían nacido en distinto municipio dentro de la provincia de 
Valladolid, el 2% en otra provincia, el 6% había nacido en otra comunidad y el 1% eran nacidos 
en el extranjero; el 60% restante eran los nacidos en el municipio. 
 

 
Gráfico 8: Relación del lugar de nacimiento y residencia. 

 
El crecimiento experimentado se debe en cierta medida a las iniciativas de las instituciones, 
pero también a la inversión que se ha realizado desde las políticas de desarrollo rural. 
Entre algunos de los proyectos a destacar y que han contribuido al asentamiento de poblacion 
está la creación de la marca turística, “Villa del Libro”, con ella se ha pretendido conseguir “una 
dinamización económica, cultural y turística a partir de la recuperación de los espacios públicos 
no sólo como lugar de compraventa de libros, sino como núcleos importantes de celebración de 
eventos ligados a la literatura” [5]. Esta iniciativa, como se ha dicho, no solo llevo implícito el 
asentamiento de nuevos vecinos, sino que estos mismos han sido los responsables de las 
mejoras en el municipio; gran parte de las inversiones están ligadas a la recuperación de 
patrimonio cultural, factor importante para la atracción turística, ya que ha tenido lugar el 
desarrollo de un buen número de establecimientos destinados a la hostelería, la restauración, 
centros de turismo rural…pero también negocios ligados a la industria e historia del libro. 
Véase a continuación las inversiones llevadas a cabo en el municipio de Urueña a través de las 
políticas de desarrollo rural. El total de las inversiones para el año 2008 fue de 922.704,71 
euros, de los cuales 777.669,53 euros han sido destinados a proyectos específicos de mejora, 
en el año 2010, la inversión ha sido tan solo de 7.645,31 euros.   
 

Tabla 3: Inversiones según los proyectos llevados a cabo 
URUEÑA 

2008 

 INVERSIÓN AYUDA 

PROYECTOS DESTINADOS A LA ATENCION DE 
PERSONAS (Restauración, Alojamientos, atención 
personalizada…) 

777.669,53 248.866,89 
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2010 

PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DEL ENTORNO 
Y PUESTA EN ALZA DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO 
(Centros de Interpretación, de servicios, potenciación de 
recursos turísticos…) 

7.645,31 5.220,61 

Fuente: www.cdrtcampos.com 
 
Por su parte, lo que respecta a los resultados del proyecto “Abraza la Tierra” en Urueña, han 
sido de los más importantes puesto que se ha convertido en un ejemplo para el resto de 
municipios de Tierra de Campos y Torozos, ya que desde finales de los 80, principios de los 
90, llega a Urueña el primer poblador, seguido de otras personas [6] relacionadas con el mundo 
de la cultura. Por lo general, se trata de personas adultas con un perfil común “no les falta la 
ilusión de comenzar una nueva opción de vida; en algunos casos, son personas no vinculadas 
con el pueblo pero que en el momento de dar el paso para vivir en el medio rural les influye 
cierto cansancio del modelo urbano en el que se desenvuelven” [7]. 
 
 
PERSPECTIVAS Y DIFICULTADES DE DESARROLLO EN TIERRA DE CAMPOS Y 
TOROZOS 
Hasta ahora se han visto los principales motivos que han llevado a unos municipios a crecer 
mientras que otros continuaban perdiendo población. La dinámica de despoblamiento y atonía 
en el medio rural continúa siendo el principal problema de estos espacios. A pesar de las 
medidas e inversiones llevadas a cabo desde las políticas de desarrollo rural, o desde distintas 
instituciones, esta problemática va a seguir existiendo. La falta de iniciativa, la carencia de 
dinamismo económico, la ausencia de una correcta ordenación del territorio, han sido y son 
algunos de los motivos, que como comentan responsables que trabajan en el grupo de acción 
local de Tierra de Campos y Torozos, repercuten y acentúan las dificultades de asentamiento 
de la población. Véanse algunos de los motivos que explican estas dificultades: 
En primer lugar, la falta de dinamismo económico dificulta la promoción y la puesta en marcha 
de nuevas actividades y negocios; algunos responsables comparan el hecho de poner un 
negocio en el medio rural con el urbano. Iniciar un negocio en el medio urbano no es lo mismo 
que hacerlo en el medio rural, en el primer caso si no funciona, las perdidas pueden llegar a ser 
menores, puesto que las posibilidades de traspasarlo, pueden ser mayores y por tanto puede 
llegar a existir una revalorización del mismo; sin embargo, en el medio rural, no sucedería lo 
mismo, las posibilidades de traspasar, vender o alquilar ese negocio son inferiores, de ahí que 
la respuesta mayoritaria sea salir del medio rural, excepto si se está muy motivado. 
En segundo lugar, la desigualdad de las inversiones y ayudas. Los responsables inciden en 
este aspecto como un problema, ya que existe un desequilibrio de las inversiones si se 
compara por ejemplo con la PAC. Las ayudas podrían ser mejores, más equitativas, y con una 
función distinta a la que se está aplicando hasta el momento. Todo aquel que se dedica a la 
agricultura ha entrado en una competencia desleal, mira por mejorar esas explotaciones y 
adquirir nueva maquinaria. Por su parte, la ausencia de ayudas destinadas a otras actividades 
complementarias a la agricultura hace que exista poca dinamización económica en estos 
espacios.  
Se puede deducir que el problema radica en que la mayor parte de la población que vive y se 
dedica a la agricultura (pese a que no es el sector económico dominante, como se ha visto) no 
tiende a invertir en otras actividades, por un lado, porque se dedica exclusivamente a esta 
actividad y no tiene porque dedicarse a otra actividad, y por otra parte, porque según comentan 
personalidades que trabajan en este medio “no valora las potencialidades del medio rural”. Sin 
embargo, la población que previamente han salido de ese medio rural, y no se han dedicado 
tradicionalmente a la agricultura, aprecian los recursos endógenos del medio rural, y en 
muchos casos son los que apuestan por introducir algún tipo de negocio, independiente o 
secundario a la actividad agraria. 
En cuarto y último lugar, algún responsable hace alusión a falta de ordenación territorial como 
el principal inconveniente para el desarrollo rural. Se alega que este es el problema de fondo y 
el que explica la existencia de debilidades, la falta de dinamismo económico, la dificultad de 
implantar servicios similares a los del medio urbano, así como la falta de iniciativa por parte de 
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las empresas privadas de asentarse en este tipo de espacios. El ideal o solución sería 
implantar un modelo territorial que cumpla con las necesidades que en el medio rural se 
puedan llegar a tener y largo plazo, suponiendo una expectativa de futuro.  
 
 
CONCLUSIONES 
De lo expuesto hasta aquí se pueden sacar distintas conclusiones: 
En primer lugar, la tendencia de crecimiento se centra en los municipios de mayor tamaño, por 
un lado los vinculados a la principal cabecera de comarca, Medina de Rioseco, y por otro lado,  
aquellos en los que la inversión por parte de la población ha sido mayor. Se trata espacios con 
una mayor posibilidad de desarrollo económico, bien por su localización estratégica o bien por 
su atractivo turístico. Este aspecto ha contribuido al asentamiento de población ligada a ese 
tipo de negocios, invierten no solo su dinero, sino también apuestan por vivir en un medio con 
mayor calidad de vida, donde gracias a la inversión y las ayudas de los programas de 
desarrollo rural este hecho ha sido posible.  
En segundo lugar, el papel que han tenido la políticas de desarrollo rural de apoyar iniciativas 
de carácter endógeno han contribuido a un cambio significativo en este tipo de espacios, han 
pasado de ser tradicionalmente agrarios a experimentar, en cierta medida, una especialización 
en el sector terciario.  
En tercer lugar, pese a que se sigue manteniendo la tendencia de abandono del medio rural, 
también desde las políticas de desarrollo se ha tratado de conseguir, o al menos se está 
trabajando en ello, un cambio en la tendencia migratoria. Se han puesto en marcha programas 
de atracción de nuevos pobladores, que aunque no hayan tenido una repercusión notoria en el 
territorio, de alguna manera han conseguido que determinados colectivos decidan instalarse en 
el medio rural para iniciar una nueva vida. El problema de estos programas es la falta de 
financiación de ahí, que la repercusión y los resultados no sean tan positivos como se pudiera 
esperar. 
En cuarto lugar, la falta una correcta ordenación del territorio, ha sido, como consideran 
algunos expertos el principal problema para el asentamiento de población en el medio rural.Las 
dificultades de acceso a determinados servicios (nuevas tecnologías, internet...) ha dado lugar 
a importantes desequilibrios respecto al medio urbano, al mismo tiempo que se considera un 
factor fundamental para asentarse en el medio rural.  
En definitiva, las políticas de desarrollo rural han puesto en marcha iniciativas, proyectos y 
programas que ayudan al asentamiento de población en el medio rural, sin embargo, es un 
hecho que, aún queda un largo camino por recorrer.  
 
Notas 
1. Cuando se habla de la comarca de Tierra de Campos y Torozos se esta refieriendo a 
los municipios de la parte vallisoletana, ya que la comarca de Tierra de Campos, se distribuye 
por las provincias de Palencia, Zamora y Valladolid. Por ello a partir de ahora en el documento 
cuando se hable de la comarca o del conjunto de Tierra de Campos y Torozos, se referira 
unicamente a los municipios que forman parte de la provincia de Valladolid.  
2. Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (DO L160 de 
26.6.1999 
3. Nuevos Vecinos en Zonas Rurales. Abraza la Tierra: un camino hacia pueblos con vida. 
4. Plan Estratégico de Desarrollo 2002-2006. Ayuntamiento de Medina de Rioseco 
5. Diputación de Valladolid. Villa del libro.  
6. Aunque sería interesante conocer los datos cuantitativos, no se dispone de ellos. 
7. Nuevos Vecinos en Zonas Rurales. Abraza la Tierra: un camino hacia pueblos con vida. 
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RESUMEN 
Este trabajo se centra en el análisis de las políticas de promoción de clusters en un sector de 
alta tecnología, como la biomedicina. Para el estudio de esas políticas, se utiliza el caso exitoso 
de Medicon Valley. Este cluster de ciencias de la vida es el tercero de Europa y quinto del 
mundo. Una de sus peculiaridades es su carácter binacional, pues se localiza en la región de 
Øresund, transfronteriza entre Suecia y Dinamarca.  
Aunque no se puede obviar la importancia de las condiciones previas al nacimiento de un 
cluster, el énfasis se pondrá en las políticas de innovación implementadas en esa región, desde 
distintos ámbitos de gobierno. Se prestará especial atención a las políticas de investigación, las 
dirigidas a la promoción de empresas innovadoras o a la financiación de la innovación y las 
políticas de colaboración. La importancia del aspecto institucional también será resaltada.  
Palabras-clave: política industrial, políticas estrategias  de innovación, cluster, biotecnología, 
desarrollo regional, cooperación territorial  
 
 
INTRODUCCIÓN  
Este trabajo analiza las políticas de innovación aplicadas para promover la aparición y 
desarrollo de un cluster exitoso de alta tecnología y, en particular, de biomedicina: Medicon 
Valley. El objetivo principal consiste en aprender las lecciones de esa experiencia como paso 
previo para el diseño de políticas de promoción de ese sector en otras áreas (países o 
regiones).  
El estudio combina la revisión de la literatura existente sobre clústes de alta tecnología y, 
especialmente sobre este caso concreto, con el trabajo empírico de campo. En este último 
sentido, se han realizado entrevistas (mayoritariamente presenciales) con todo tipo de actores 
que conforman el cluster. 
Medicon Valley se localiza en Øresund, una región transfronteriza que abarca la isla de 
Selandia, en el este de Dinamarca y, una parte de la región de Escania (Skåne), en el sur de 
Suecia. Podemos identificar dicha región con las ciudades de Copenhague en la parte danesa 
y, con las ciudades de Lund y Malmö en Suecia. Se trata de una región de 3,6 millones de 
habitantes, que en los últimos años muestra un mejor comportamiento económico que 
cualquiera de los dos países a los que pertenece. Aunque predominan las actividades 
tradicionales y de baja intensidad tecnológica, destaca el peso de algunas actividades de alta 
tecnología. Así, la región ocupa el tercer lugar de Europa en biotecnología e investigación 
médica165. Además, otras actividades, como las tecnologías de la información y la 
comunicación o las tecnologías ambientales también son relevantes. El carácter binacional de 
este cluster añade complejidad, aunque, por otra parte, supone la oportunidad de comparar 
políticas en contextos muy similares. 
Dinamarca y Suecia son países líderes en el ámbito de la biotecnología, tanto desde el punto 
de vista de la investigación como de la industria. Así lo manifiestan las estadísticas e informes 
internacionales existentes sobre este sector (Comisión Europea, 2002; OCDE, Ernst & Young), 
o los proyectos financiados por la Comisión Europea sobre el sector biotecnológico (Biopolis, 
Epohite, Inventory o EBIS). En casi todos los indicadores, los dos países presentan valores 
superiores a la media europea y, ocupan las primeras posiciones en varios de ellos 
(especialmente los relativos). 

                                                      
 
 

165 Tan solo por detrás de Londres y París.  
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Dicho cluster ocupa posiciones relevantes, tanto en el contexto europeo como a nivel mundial. 
De hecho, está considerado como el tercer cluster biotecnológico de Europa y se encuentra 
entre las cinco bio-regiones más atractivas del mundo. Las principales fortalezas que presenta 
este cluster son la excelente base científica, la experiencia en investigación clínica, la larga 
tradición de industria farmacéutica, un ambiente favorable al empresariado y la innovación, la 
disponibilidad de capital para la creación de nuevas empresas y la historia de colaboración 
entre universidad, hospitales e industria en la transferencia de conocimiento y tecnología.      
El presente trabajo se estructura de la siguiente forma. Primeramente, se realiza una 
aproximación desde la perspectiva teórica al concepto de cluster, a los factores clave para su 
existencia y al marco teórico más adecuado. En segundo lugar, se describen resumidamente 
los agentes que conforman el sistema de innovación de este cluster y sus principales 
características. A continuación, se comentan las principales instituciones con capacidad para 
establecer, determinar o influir en las políticas. Las políticas de innovación aplicadas son muy 
numerosas y variadas, por lo que teniendo en cuenta el objetivo principal de este trabajo nos 
centraremos en las políticas de innovación estratégicas. Como veremos, la política de 
investigación y la política de recursos financieros disponibles para la creación de empresas (en 
especial, capital riesgo) constituyen los aspectos más destacados. Por último, se valorarán las 
políticas implementadas y su efectividad, con el fin de poder extraer lecciones de esta 
experiencia que se puedan aplicar en otros contextos.  
 
EL ENFOQUE DE CLUSTER Y LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA SU 
EMERGENCIA 
El concepto de cluster se ha convertido en habitual en la literatura económica, desde que fuera 
utilizado por Porter (1991) en su obra “La ventaja competitiva de las naciones”. Dicho término 
designa la concentración de empresas, instituciones y demás agentes, relacionados entre sí 
por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente definida, de tal modo que 
conforma en sí misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas. Otra 
definición clásica es la de Alfred Marshall, que considera los cluster como el producto de las 
tradicionales economías de aglomeración, donde las empresas localizadas en el cluster se 
benefician del acceso más fácil, y reducen los costes de ciertos recursos colectivos, como la 
infraestructura o un acceso a un mercado de trabajo local para habilidades especializadas 
(Porter, 1998). 
Según Michael Porter, los cluster nacen de formas muy diferentes; sin embargo, su crecimiento 
solo se puede lograr partiendo de los recursos existentes y de su fortalecimiento. El elemento 
clave de un cluster lo constituyen las empresas, siendo clave la aparición de una o varias 
empresas tractoras de gran importancia. Ese papel central del sector empresarial no implica 
que el sector público no tenga un papel que jugar como catalizador en el desarrollo del cluster. 
Así, como señalan Rosiello y Orsenigo (2008), en algunos clusters biotecnológicos el éxito en 
los cuales la intervención pública ha sido crucial (Singapur, Israel, Alemania, Suecia, 
Dinamarca, Francia o Washington).  
Además de los agentes mencionados, hay que resaltar cinco factores considerados claves para 
determinar el éxito de un cluster: el nivel y calidad de la investigación y el desarrollo; la 
disponibilidad de fuerza laboral con habilidades y capacidades adecuadas; la existencia de una 
infraestructura apropiada (tanto en términos físicos como por la existencia de redes); la 
comercialización o capacidad de utilizar los resultados de la investigación en el sistema 
productivo; y el acceso a capital, en particular, a capital riesgo.   
Aunque la literatura del cluster se ha ampliado y diversificado rápidamente, Wolfe y Gertler 
(2004) destacan tres temas de especial preocupación:  
1º. La aplicación de la dependencia de la senda, es decir, cómo se establece la dinámica del 
cluster y cómo se puede crear, especialmente a través de la acción de las agencias públicas. A 
pesar del creciente número de estudios de caso empíricos disponibles, llama la atención la 
ausencia de consenso sobre el origen de los clusters y los motivos de su aparición y, en 
particular, sobre el papel del sector público. Ello puede atribuirse a la gran dificultad de datar el 
origen exacto de un cluster e identificar el acontecimiento crítico inicial.  
2º. La naturaleza del conocimiento y del aprendizaje en clusters. Una de las visiones más 
habituales para el análisis de cluster desde la geografía económica acentúa el papel de los 
procesos del conocimiento y de aprendizaje para la viabilidad, sostenibilidad y pervivencia de 



 
 

1682 

los clusters. Maskell (2001) sugiere que la principal razón para la aparición de clúster es la 
creación de nuevo conocimiento.  
3º. Se refiere al análisis a diferentes escalas. Mientras que mucha literatura sobre cluster se 
centra fundamentalmente en la influencia de los factores locales para su desarrollo, se 
reconoce cada vez más su incrustación en un ámbito institucional más amplio de nivel regional, 
nacional e incluso supranacional. La pregunta central implica la naturaleza de la relación entre 
el cluster local y otros marcos de referencia analíticos, tales como los sistemas de innovación. 
Los diversos elementos de cada nivel espacial de análisis pueden ser significativos para el 
proceso de innovación.  
La literatura sobre cluster tiende a utilizar el enfoque del sistema de innovación aplicado a un 
ámbito regional combinado con la ciencia regional y, concretamente con la geografía 
económica. 
El cluster parece ser más eficaz cuando además de las empresas implica a otros actores en el 
proceso de innovación, como universidades, centros de investigación, instituciones públicas y 
privadas que contribuyan a la creación, difusión y transformación del conocimiento en actividad 
económica viable. Por ello, en el ámbito de las políticas de innovación para la creación y 
desarrollo de un cluster, que constituyen el principal objetivo de este trabajo, adoptamos el 
enfoque de sistema nacional de innovación, que se inserta en el marco teórico de la economía 
evolutiva y enfatiza el papel de las instituciones. Aunque Christopher Freeman (1987) fue el 
primero en usar ese término, se le atribuye a Lundvall (1992) el desarrollo de esa visión 
sistémica, que tiene su origen en la concepción de List del sistema nacional de economía 
política. Para Lundvall (1992) el sistema nacional de innovación “engloba todos los factores 
económicos, sociales, políticos e institucionales que influyen en el desarrollo, difusión y uso de 
conocimiento nuevo y económicamente útil localizado dentro de las fronteras nacionales”. La 
innovación se considera un proceso acumulativo, dependiente de la senda y del contexto; y 
también como un proceso dinámico e interactivo, en el que el aprendizaje y la interacción (entre 
personas y organizaciones) son fundamentales.   
Los elementos que constituyen un sistema de innovación (sea a nivel nacional, regional e 
incluso sectorial166) son la organización interna das empresas, las relaciones entre empresas, 
el sector público, el sistema financiero, el sistema educativo y la intensidad de la I+D (Lundvall 
e Johnson, 1992; Vence, 1998). Con frecuencia esos elementos se refuerzan entre sí en la 
promoción de los procesos de aprendizaje e interacción o, por el contrario, pueden bloquear 
esos procesos (Vence, 1998, pp. 33-34). Por lo tanto, además de los tradicionales fallos de 
mercado, también pueden existir fallos sistémicos, si faltan elementos clave, si su dimensión no 
es suficiente o si las relaciones entre los elementos son deficientes. Estos fallos justifican la 
intervención del sector público, a través de políticas que centran su atención en la mejora de la 
organización y el funcionamiento del sistema. Esas políticas deben contribuir a crear las 
condiciones para favorecer la realización de innovación, a través de instrumentos dirigidos a 
crear y mejorar la dotación de infraestructuras de innovación, los recursos humanos, la 
capacidad tecnológica, la disponibilidad de recursos financieros o la relación de cooperación 
entre los diversos agentes y la fluidez de información y de conocimiento dentro del sistema. En 
ese marco, la política de innovación,  se convierte en la política central. La política de 
innovación se entiende en sentido amplio, al incluir toda intervención pública dirigida al sistema 
productivo, o de otra forma, como confluencia de las políticas industrial y tecnológica (Vence, 
2007, pp. 77-79).  
El modelo de la triple hélice desarrollado por Etzkowitz constituye una alternativa para explicar 
la creación de conocimiento, basado en una perspectiva sistémica y tridimensional, pues 
considera tres agentes interdependientes: las universidades, las empresas y el gobierno. 
Etzkowitz y Leydesdorff (2000) consideran como principal particularidad de ese modelo el papel 
destacado y creciente de las universidades en el proceso de creación del conocimiento y 
generación de innovaciones. Ese énfasis en el papel de la universidad, lo diferencia del modelo 
triangular de Sábato (1982), donde el Estado juega el papel principal; y también del enfoque de 

                                                      
 
 

166 Se habla de sistemas sectoriales de innovación debido a que las estructuras de creación 
y difusión de conocimientos tienden a variar según el sector económico (Malerba, 2002).   
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sistema de innovación, más centrado en las empresas; aunque éstas no se consideran 
individualmente, sino dentro del sistema al que pertenecen.   
Centrándonos en el sector biotecnológico, Löfgren y Benner (2005) afirman que depende 
crucialmente de la intervención pública. Siguiendo a Stankiewicz (2001), se trata de una 
actividad caracterizada por las fuertes interconexiones entre investigación pública y privada, 
entre empresas (pequeñas) dedicadas a la biotecnología y sociedades más grandes 
(particularmente farmacéuticas), la gran importancia de los derechos de propiedad intelectual y 
por estar sujeta a la regulación establecida a distintos niveles. El papel del gobierno en el 
desarrollo de la “bio-economía” puede considerarse global, pues va más allá del fomento de la 
comercialización, el éxito industrial y la regulación (salud, seguridad y ética). También abarca 
medidas “suaves” para influir en las actitudes y comportamiento sociales y culturales y para 
debatir sobre los beneficios potenciales y los riesgos de la nueva tecnología y la dirección 
futura de la investigación. El apoyo público a la actividad de I+D constituye un activo central 
para la evolución de los complejos bio-industriales (Löfgren y Benner, 2005). 
Se pueden distinguir las acciones dirigidas a contar o tener disponibles los elementos clave 
para la existencia de un cluster exitoso y, las intervenciones centradas en los procesos en los 
que esos elementos interactúan y pueden generar crecimiento autosostenible e innovación 
(Orsenigo, 2006). Las políticas se pueden orientar a crear incentivos a la innovación o a 
intentar crear capacidades y oportunidades para la innovación. Las políticas basadas en los 
fallos de mercado tienden a actuar sobre los elementos y los incentivos, mientras que las 
políticas sistémicas se orientan más hacia los procesos y las capacidades. También se podría 
distinguir entre las políticas que tienen como objetivo la creación de nuevos clusters en 
comparación con las políticas para los clusters ya existentes.  
Rosiello y Orsenigo (2008) consideran que la cuestión de si los clusters de la biotecnología se 
pueden construir con políticas y ayuda pública sigue estando abierta. Los intentos de estimular 
el desarrollo de la biotecnología se han desarrollado en casi todas partes, pero los resultados 
son muy diversos, y probablemente más cercanos al fracaso que al éxito. Cierto es que existen 
casos de éxito en los que la intervención pública ha sido crucial para determinar un resultado 
positivo (Singapur, Israel, Suecia, …). En el proceso de emergencia de un bio-cluster, se 
pueden contrastar dos enfoques principales: el de la acción política como respuesta a los fallos 
de mercado relacionados con las actividades innovadoras; y una perspectiva sistémica en la 
que el funcionamiento de los agentes individuales no depende de la forma de actuar de los 
mercados, sino de la forma en que los agentes cooperan y aprenden. Mientras que en el primer 
enfoque la acción pública se centra en la reducción del riesgo vinculado a la inversión en I+D y 
en la protección sobre la propiedad intelectual; en el segundo, se dirige a mejorar la 
conectividad entre los actores que tienen conocimiento, recursos y capacidades 
complementarios. 
Löfgren y Benner (2005) detectan un cambio en la intervención estatal en las actividades de 
alta tecnología (tales como programas de gran escala en apoyo de empresas campeonas 
nacionales o de tecnologías específicas) hacia políticas públicas que tienen como fin la 
coordinación dentro de redes, medidas horizontales de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas y, programas y actividades para crear un ambiente favorable para la dinámica 
industrial de alta tecnología (Hart, 2002). También encuentran una tendencia a la 
descentralización del sector público hacia los gobiernos locales y regionales, que empieza por 
programas para fomentar el desarrollo de clusters en sectores tales como la biotecnología 
(Asheim y Gertler, 2004). Otro objetivo cada vez más importante es fomentar redes de 
emprendedores alrededor de centros académicos de I+D para facilitar la comercialización de la 
investigación del sector público directa o indirectamente. Una visión dominante es que los 
centros académicos de I+D, si son suficientemente activos y visibles internacionalmente, 
crearán las ubicaciones atractivas a las inversiones de alta tecnología internacionales. Las 
inversiones siguen el ambiente dinámico de la I+D, que en general se financia con recursos 
públicos y en gran parte también se gestiona públicamente (Cooke, 2004). 
Como reconocen Rosiello y Orsenigo (2008), la mayor parte de la literatura en bio-clusters 
destaca la importancia de algunos elementos que actúan como motores para la aparición del 
bio-cluster. La base científica, el espíritu emprendedor, el capital riesgo, un régimen favorable 
de derechos de propiedad intelectual, los vínculos  con grandes compañías y otras industrias; 
las instituciones, las políticas y las infraestructuras que apoyan y promueven espíritu 
emprendedor, o las redes eficaces son elementos de gran importancia para transformar la 
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ciencia en un activo comercial viable. La investigación empírica ha mostrado que los bio-
clusters crecen a través de procesos acumulativos que llevan a la concentración de una masa 
crítica de empresas privadas, de profesionales expertos, de intermediarios experimentados y 
del desarrollo de una infraestructura adecuada para apoyar actividades de I+D en una 
ubicación específica. No obstante, las características estructurales de los bioclusters existentes 
y la dinámica intrínseca del proceso que condujo a su aparición pueden ser muy diferentes. Por 
ejemplo, Dinamarca y Suecia destacan por una proporción más elevada de spin-offs 
industriales e inversión en I+D por millón de habitantes. Además, mientras que en Dinamarca 
hay una mayor entrada de capital riesgo, en Suecia el papel de las agencias públicas se 
considera fundamental (Rosiello, 2005). 
Por último, vamos a referirnos a los conceptos de políticas estratégicas y de aprendizaje 
político (“policy learning”). Para el análisis de las políticas estratégicas, seguimos a Avnimelech 
y Teubal (2008), que utilizan el concepto de “targeted policies” en una perspectiva 
evolucionista. Consideran que se trata de una perspectiva sistémica y evolucionista que se 
centra en desencadenar, reforzar y mantener procesos evolucionarios conducidos por el 
mercado de emergencia de estructuras multiagente (como industrias, cluster, mercados, etc). 
Las intervenciones públicas se dirigen a distintos fallos de mercado y sistémicos, que aparecen 
en diferentes fases del proceso. Para iniciar y desencadenar un proceso acumulativo de 
emergencia puede ser importante asegurar una masa crítica de recursos, agentes y 
capacidades y; que una política estratégica orientada exitosa debe considerar la oferta, la 
demanda, las condiciones del marco institucional y otras precondiciones. Las políticas 
estratégicamente orientadas (“targeted policies”) constituyen una nueva perspectiva de la 
política tecnológica y de innovación.  
Rodrik (2004), en línea con Saviotti y Pyka (2004), considera que el crecimiento económico 
solo puede ser sostenible con la creación continua de nuevos sectores. Además, ese proceso 
ha sido estimulado con mucha frecuencia por las políticas públicas. Debido a la existencia de 
fallos de mercado en las nuevas actividades y los problemas de coordinación para una 
explotación eficiente de las economías de escala, Rodrik (ib.) considera que la política debe 
centrarse en el apoyo a las nuevas industrias, frente a las actividades existentes con 
problemas. También aboga por el desarrollo de las capacidades para diseñar políticas 
estratégicamente orientadas por parte de los policy-makers en las economías industrializadas.  
El objetivo de las políticas públicas consiste en iniciar y sostener procesos acumulativos de 
crecimiento conducidos por la innovación de alto impacto. Las políticas estratégicas de 
innovación tratan de identificar y establecer prioridades estratégicas y articularlas para el 
diseño de nuevas políticas y programas.  
Es importante distinguir entre los incentivos y los cambios institucionales. Los incentivos 
incluyen exenciones fiscales, ayudas de I+D a las empresa y otras medidas para promover la 
innovación. Los cambios institucionales recogen los cambios en las reglas del juego, como en 
el régimen de propiedad intelectual. Una política basada únicamente en los incentivos puede 
no ser efectiva. Un tercer tipo de política dirigida a la consolidación consiste en la combinación 
de las dos categorías anteriores.  
Dentro de los programas de incentivos, hay que distinguir dos tipos generales: horizontal y 
orientado. Los programas de ayuda horizontales son programas favorables al mercado que 
apoyan la I+D y la innovación en el sector empresarial sin especificar a priori el sector, la 
tecnología, o la clase de producto (Teubal, 1997). Por el contrario, los programas orientados se 
centran en un sector o tecnología particular y su objetivo principal es la creación de una nueva 
estructura multiagente. Sus necesidades específicas son difíciles de identificar y, por lo tanto, 
su diseño y puesta en marcha complejos. Además su impacto puede depender 
fundamentalmente de la acumulación anterior de condiciones de base favorables, incluyendo 
una visión clara. Por ello, sugieren que, la política de innovación debe implementar 
primeramente programas horizontales mientras que, una vez que se acumula experiencia, 
puede ser conveniente cambiar hacia programas orientados o, por lo menos, hace más 
selectivos los programas horizontales (Teubal, 1997; Avnimelech y Teubal, 2008).  
Las estructuras multiagente (clusters, sectores, mercados, industrias, clases de producto, otras 
instituciones multiagente) constituyen el fundamento del cambio estructural y del desarrollo 
económico basado en la innovación y el conocimiento. Con frecuencia, las nuevas estructuras 
multiagente resultan de un proceso de emergencia acumulativo con la retroalimentación 
positiva que implica procesos de generación y beneficio de las externalidades. Una nueva 
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industria es más que un sistema de empresas que suministran una nueva clase de 
productos/de servicios. Se trata más bien de una institución social orientada a la oferta de 
nuevos productos/servicios. Eso implica cierta definición de la clase de producto/servicio, una 
masa crítica de empresas; instituciones de apoyo, infraestructuras e interacciones (entre 
empresas, entre empresas y clientes, proveedores e instituciones de apoyo). Un elemento 
crucial para la aparición de una nueva industria es la creación de una masa crítica de recursos, 
de habilidades, y de las actividades que podrían iniciar un proceso acumulativo. Antes de la 
aparición de la industria, el nivel de interconexiones, los spill-overs, y el aprendizaje colectivo 
entre diversos agentes del mercado es muy bajo. Para progresar hacia la emergencia, debe 
crearse una cierta coordinación entre las actividades realizadas por el mercado. En la mayoría 
de los casos, los problemas de coordinación se abordan directamente por los agentes públicos.  
Las políticas estratégicas basadas en este marco teórico implican el diseño y implementación 
de programas orientados para promover la aparición de una estructura multiagente. La idea 
central es desarrollar y realzar procesos acumulativos, apalancando las fuerzas existentes con 
el objetivo de construir estructuras multiagente.  
La existencia de fuerzas de mercado de primer nivel y las precondiciones deben considerarse 
como condición necesaria para la emergencia de esas estructuras, pero probablemente no sea 
suficiente para su surgimiento, por lo que se requieren otras condiciones.  
El término “policy learning” o aprendizaje para la elaboración de políticas implica que el propio 
diseño de políticas constituye en sí mismo un proceso de aprendizaje, proceso que cada vez 
está más interesado en aprender y construir competencias. Se trata de un proceso consciente 
en el que los diseñadores de políticas, los burócratas, y los expertos se comunican e 
interaccionan. Por ello, se habla de un proceso de aprendizaje para el diseño de políticas 
directo. Pero el proceso también puede ser indirecto, o no deliberado, cuando se trata de 
“learning by doing” o “learning by accident” (Gregersen y Johnson, 2009). 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE MEDICON VALLEY  
Como estamos analizando un cluster de alta tecnología, describimos los principales elementos 
que componen ese sistema de innovación. 
Aunque nos centremos en Medicon Valley, debemos indicar la existencia de otros clusters 
importantes relacionados con la biomedicina y las ciencias de la vida en los dos países. 
Destaca el cluster Uppsala-Estocolmo, que es el mayor de Suecia y que ha contado con un 
fuerte apoyo público para su nacimiento. Pero también existen otros clusters relacionados con 
la biomedicina en Suecia, como los de Gotemburgo, Linköping y de Umeå. En Dinamarca, el 
centro de la actividad de biotecnología se encuentra en el área de Copenhague. Además, 
clusters más pequeños relacionados con la biotecnología aplicada a la salud han surgido en las 
ciudades de Aarhus, Odense e incluso en Aalborg.  
El peso del cluster Medicon Valley es muy diferente en cada uno de los dos países. Así, según 
los estudios de Vinnova (2007a), se estima que la parte danesa del cluster representa el 80% 
de la actividad de biotecnología en ese país, mientras que el lado sueco supone solamente el 
20%.  
En Medicon Valley se encuentran 477 empresas, de las que 350 son empresas de 
biotecnología relacionadas con las ciencias de la vida. En 2006 esas compañías empleaban a 
43.500 personas. Como se puede observar en la tabla 1, las empresas y, especialmente, los 
empleados tienden a concentrarse en el lado danés, lo que indica un tamaño medio mayor de 
las empresas danesas. Hay un claro predominio de las empresas pequeñas, aunque las 
empresas grandes e incluso multinacionales tienen una presencia significativa. De hecho, las 
treinta compañías más grandes167 representan el 75% del empleo en este sector.  
 
 
 
 
                                                      
 
 
167 Todas esas empresas superan los 250 empleados. Entre ellas se encuentran Novo Nordisk, 

Lundbeck, Leo Pharma, Nycomed, Ferring, AstraZeneca, Pfizer o ALK Abelló. 
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 Tabla 1. Empresas y empleo en el sector de las ciencias de la vida en Medicon Valley en 2006 
 Parte 

danesa 
Parte 
sueca 

Medicon Valley 

Empleados 37.500 6.500 43.500 
Número de 
empresas 

205 145 350 

Fuente: Vinnova (2007b) 
 
En Medicon Valley se encuentra una amplia variedad de empresas y otras organizaciones que 
realizan diversas actividades relacionadas con las ciencias de la vida. En la tabla 2, se recoge 
la distribución por tipo de entidad. Dentro de las empresas destacan 166 compañías de 
tecnología médica, 84 del sector de biotecnología (roja, aplicada a la salud) y 27 empresas 
farmacéuticas. En el lado sueco predominan claramente las empresas medtech, mientras que 
en Dinamarca destacan tanto las aplicaciones farmacéuticas como médicas. El número 
elevado de las compañías del sector en Medicon Valley ha llevado al desarrollo de una gama 
amplia de proveedores de servicios y organizaciones de apoyo. Entre otras, cabe destacar la 
existencia de cerca de 100 Contract Research Organizations (CRO) y Contract Manufacturing 
Organizations (CMO), reconocidas por su acreditada calidad. Las CRO son organizaciones que 
prestan servicios de apoyo a la industria farmacéutica y biotecnológica al permitir externalizar 
actividades de investigación clínica. Las CMO son organizaciones que atienden las 
necesidades de la industria farmacéutica y ofrecen a los clientes servicios integrales en todo el 
proceso de desarrollo de un medicamento hasta su producción.    
Si comparamos la importancia de la actividad biotecnológica en los dos lados que conforman la 
región de Øresund, se observa que la parte danesa de Medicon Valley casi representa al total 
de compañías de las ciencias de la vida en ese país, mientras que la parte sueca es solamente 
una parte (que varía entre el 27% y el 56% según el sector) de la industria nacional de las 
ciencias de la vida. Esto está en concordancia con la presencia de otros clusters grandes en 
Suecia (particularmente Uppsala que represente sobre el 54% del sector sueco de las ciencias 
de la vida), mientras que en Dinamarca esta actividad está muy concentrada en la región de 
Copenhague. Hay que destacar la gran importancia de la industria farmacéutica de este cluster 
en la industria total farmacéutica de Dinamarca (el 90%), mientras que su contribución en 
Suecia es solamente del 8%. El otro subsector dominante, tecnología médica, comparte esa 
tendencia, representando el lado danés el 92% de este subsector en ese país, frente a casi el 
21% en Suecia. Queda claro el predominio de la industria farmacéutica en la parte danesa de 
Medicon Valley, mientras que en Suecia destacan otras actividades (en particular, tecnología 
médica, pero también agroalimentario o ambiental).  
 

Tabla 2. Distribución de las organizaciones que actúan en Medicon Valley por tipo en 2010 
Tipo de institución Número 
Institución académica 10 
Empresas Biotec 84 
Prestarodes de Servicios a Empresas 84 
Contract Manufacturing Organizations 29 
Contract Research Organizations 67 
Inversores 25 
Empresas Medtec 166 
Empresas Farmacéuticas 27 
Organizaciones de Estructura de 
Apoyo 

13 

Servicios de Laboratorio y Suministros 31 
Organizaciones Públicas 17 

Fuente: Medicon Valley Alliance. 
 
En este cluster se encuentran compañías multinacionales (algunas de ellas localizan allí su 
sede), pero también hay muchas empresas nacionales e incluso de ámbito local. Gran parte de 
estas empresas son spin-offs de origen universitario, especialmente en Suecia. En Dinamarca 
abundan las nuevas compañías creadas de a partir de empresas farmacéuticas o 
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biotecnológicas, fenómeno más raro en Suecia. Según Vinnova (2007b) el 55% de las 
empresas de biotecnología creadas en el lado danés de Medicon Valley proceden de la 
investigación universitaria y el 45% restante tiene su origen en otra empresa.  
En el ámbito universitario, Medicon Valley cuenta con doce universidades, de las que cinco 
ofrecen formación en el campo de las ciencias de la vida. Eso supone aproximadamente 
45.000 alumnos en titulaciones relacionadas con las ciencias de la vida y 7.000 graduados por 
año. Además, unos 2.600 estudiantes realizan el doctorado en las universidades de Lund y de 
Copenhague, las principales universidades en este campo.  
La investigación universitaria es de gran calidad, incluso a nivel internacional: además del alto 
número de publicaciones biomédicas (3.200 artículos publicados y 15.000 artículos revisados 
por pares anualmente), casi la mitad de ellas (el 45%) se publican en revistas de alto impacto. 
La investigación biomédica pública realizada en las universidades de Medicon Valley tiene un 
presupuesto mínimo de 300 millones de euros por año.  
Aunque la investigación pública en biotecnología corresponde mayoritariamente a las 
universidades, también se realiza en los institutos de investigación. Entre ellos destacan el 
Centro Biomédico (Lund),  el Centro de Investigación Clínica (Malmö), el Biocentro de 
Copenhague, el Centro para la Investigación de la Diabetes y de las Células Madre (Lund), el 
centro SweGen-Proteómica (Lund), el Instituto de Investigación de Copenhague, el Instituto 
Statens Serum (Copenhague) y el Instituto de Tecnología de Lund. Nuevas instituciones de 
investigación empezaron su actividad en el año 2009. Así, la Fundación Novo Nordisk creó el 
Centro para la Investigación de las Proteínas en la Universidad de Copenhague y uno de los 
mayores biobancos a nivel mundial en el Statens Serum Institute. El cluster también acoge 
importantes centros de excelencia, tales como los centros para nanotecnología y biología de 
las células madre en Lund; para la bioinformática y la biotecnología microbiana en la 
Universidad Técnica de Dinamarca; o para la genómica y la epigenética en la Universidad de 
Copenhague.  
También debemos destacar la nueva infraestructura de alto nivel prevista para el futuro: dos 
centros de investigación ambiciosos en la ciudad de Lund (la Fuente de Espalación Europea y 
el Max-4 en el laboratorio Max) y un nuevo centro planeado en Dinamarca para iniciar sus 
actividades en 2012 dedicado al desarrollo de las nuevas formas de tratamiento basado en las 
células madres.  
El cluster tiene treinta y tres hospitales, once de ellos universitarios. También cuenta con siete 
parques tecnológicos y seis incubadoras. Dos de esos parques y tres incubadoras se centran 
en el sector de la biotecnología y las ciencias de la vida. El nuevo parque científico COBIS 
(Copenhagen Bio Science Park) inició sus actividades a finales del año 2009 y dispone de su 
propia incubadora. Este nuevo agente es el resultado de la visión política del Ministerio danés 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y la región Capital de Dinamarca, para consolidar las 
capacidades biotecnológicas de la región.  
Tanto las universidades como los principales hospitales disponen de sus propias oficinas de 
transferencia de tecnología, destinadas a ayudar a los científicos a comercializar sus resultados 
de investigación.  
El sector privado invierte más que el sector público en el I+D. Según Medicon Valley Alliance 
(2009), este cluster representa el 13,5% de actividad de la I+D biotecnológica en la UE en 
2006. La empresa biofarmacéutica Novo Nordisk tiene el mayor presupuesto más grande para 
las actividades del R&D en Medicon Valley (cerca de 1. 000 millones de euros en 2008, según 
el EU Industrial R&D Scoreboard).  
El cluster concentra su actividad y también su investigación en las áreas de diabetes y 
metabolismo, neurología, cáncer, inflamación y alergia. Además se encuentra a la vanguardia 
de la medicina personalizada y se está convirtiendo en referencia en bioinformática y la 
investigación con células madre.   
La cartera de productos en desarrollo es impresionante, con 200 productos en las distintas 
fases de desarrollo. De hecho, Dinamarca presentó en 2008 el mayor crecimiento de Europa 
en este indicador. Ello demuestra el desarrollo de la industria y una posición ventajosa para su 
funcionamiento futuro. La excelencia de la investigación clínica ha atraído un número cada vez 
mayor de compañías y de actividades internacionales a la región. Así, se estima que el 60% de 
las compañías de biotecnología que se instalan en Escandinavia eligen Medicon Valley.  
En cuanto a los inversores, hay que destacar la existencia de numerosas organizaciones (210) 
de capital riesgo y business angels registradas para operar en el cluster. El desarrollo y 
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funcionamiento de este sector en Suecia y sobre todo en Dinamarca es de los mejores de 
Europa. Así, en 2006 Dinamarca se convirtió en el primer país europeo medido por la cantidad 
de capital privado invertida como porcentaje de GDP (Nature Biotechnology, 2006). La 
inversión anual de capital de riesgo en Dinamarca asciende a la 2,5 mil millones de coronas 
danesas168 en 2006, de las que 1,4 mil millones se invierten en ciencias de la vida, y el 80% 
de ellas hicieron en las compañías biotecnológicas (1,1 mil millones de coronas danesas). Diez 
fondos de capital de riesgo daneses se dedican al sector de la biotecnología o ciencias de la 
vida, mientras que en Suecia destacan tres fondos centrados en ese sector. Conjuntamente 
cuentan con aproximadamente 1,6 mil millones de euros activos gestionados en el sector de 
las ciencias de la vida. El cluster se beneficia de una inyección constante del capital nacional e 
internacional, pues alrededor la mitad del capital de riesgo procede de inversores extranjeros.  
La amplia gama e intensidad de agentes (universidades, hospitales, grandes compañías 
internacionales y centenares de pequeñas y medianas empresas) lo convierten en el cluster 
más denso de Europa. Según Medicon Valley Alliance (2009), este hecho constituye una de las 
ventajas más destacadas del cluster de Medicon Valley, asegurando el acceso a un polo de 
talento significativo. Así, el cluster puede ofrecer ejecutivos y científicos con experiencia 
industrial.  
 
PRINCIPALES INSTITUCIONES EN MEDICON VALLEY 
Como la región de Øresund pertenece a dos países (Dinamarca y Suecia) está afectada por los 
distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) de ambos países (dos gobiernos 
nacionales, tres regionales169 y varios locales, entre los que destacan tres ciudades). Sin 
embargo, no existe ningún organismo público que gobierne esa región transfronteriza.    
En el año 1993 se formó el Comité de Øresund (Øresund Comittee) como foro regional para 
promover la cooperación política. Lo componen políticos de los dos países y actúa como 
embajada de la región de Øresund.  
En 1994 Øresund pasa a considerarse una región transfronteriza en el marco del programa de 
fondos estructurales de la UE, lo que le va a permitir recibir ayudas. Como resultado, más de 
250 proyectos regionales han sido financiados parcialmente por los programas Interreg. 
Proyectos de gran importancia como Medicon Valley Academy, Øresund University u Øresund 
Science Region fueron iniciados por dicho Comité. 
A principios de los años noventa, el comité de Øresund inició un proyecto con el objetivo de 
identificar las áreas con las principales competencias y las ventajas comparativas en 
biotecnología y productos farmacéuticos. En ese contexto se lanzó el proyecto Medicon Valley. 
En 1996, los programas comunes transfronterizos emprendieron medidas conjuntas para 
promover Medicon Valley internacionalmente y atraer capital riesgo y compañías extranjeras a 
la región. La idea básica era crear asociaciones o partenariados entre la industria, las 
universidades, los hospitales y los inversores.  
La organización público-privada Medicon Valley Academy se creó en 1997 para estimular la 
formación de un biorregión transfronteriza, promoviendo la integración local y la cooperación 
entre la industria y la academia. Sus orígenes se encuentran en un proyecto iniciado en 1995 
por las universidades de Lund y de Copenhague como un proyecto Interreg II de la UE de tres 
años de duración. Su primer trabajo consistió en ampliar y profundizar los vínculos entre 
investigación, hospitales e industria con proyectos aplicados, intercambio de información y la 
capacidad de presión (lobbying). Esa organización cambió su nombre a Medicon Valley 
Alliance (MVA) en 2007.  
Medicon Valley Alliance (MVA) es una red para promover la cooperación y también la imagen 
de buen funcionamiento de la región de Øresund. Tal iniciativa ha contribuido al desarrollo de la 
región, especialmente debido a su poder de atracción de capital de riesgo, fondos de 
investigación y capital humano (Hospers, 2006).  
El comité de Øresund también tomó la iniciativa de formalizar la cooperación entre las 
universidades y las instituciones de educación superior de la región. La Universidad de 
Øresund (ØU) es un consorcio de catorce universidades localizadas en los dos lados de la 
                                                      
 
 

168 Un euro equivale a 7,4459 coronas danesas.  
169 Entre otras tareas gestionan los hospitales. 
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región. Una tarea importante de ØU es integrar la investigación y la educación entre los socios 
en el consorcio, así como aumentar su participación en la comunidad internacional y regional. 
La región de la ciencia de Øresund (Øresund Science Region) se inició en 2002 como una 
plataforma basada en el enfoque de la triple hélice. La Øresund University, los tres gobiernos 
regionales (Capital de Dinamarca, Selandia y Skåne), las confederaciones industriales danesa 
y sueca se unen para apoyar la industria y aumentar la integración y el crecimiento en la región 
con la colaboración entre disciplinas, países y áreas.  
El papel del sector público se considera la fuerza impulsora e iniciadora del cluster. Así, 
Störring (2007) considera Medicon Valley constituye un buen ejemplo de la visión común de los 
gobiernos de Dinamarca y Suecia para crear una región que se podría convertir en referencia 
en el sector de la biomedicina. Vinnova (2008) reconoce el papel de las universidades 
(públicas) de Lund y Copenhagen, como promotoras del desarrollo del cluster, apoyadas por un 
grupo de organizaciones públicas y privadas (entre ellas, grandes empresas como 
NovoNordisk, Lundbeck, Coloplast, AstraZeneca o Gambro).  
Desde 1997 las agencias Copenhagen Capacity y Region Skåne Inward Investment promueven 
Medicon Valley internacionalmente. Copenhagen Capacity es la agencia oficial de inversiones 
de la región Gran Copenhague y la promueve como localización para industrias intensivas en 
tecnología como la biotecnología. Region Skåne Inward Investment es una organización 
financiada públicamente, establecida para promover Skåne entre los potenciales invesroes y 
que ofrece servicios sin cargo a las compañías y organizaciones que consideren establecerse 
en esa área.  
Otro elemento importante en el desarrollo del cluster ha sido la construcción del puente 
Øresund que une las dos islas y, por lo tanto, los dos países. Se ha abierto en el año 2000, lo 
que supuso que el número de usuarios diarios de esa infraestructura se multiplicó por cinco 
(hasta superar los 17.000 viajeros). 
Hasta ahora hemos analizado las instituciones comunes a los dos países. Ahora, nos 
centraremos y de forma muy resumida en las principales instituciones que afectan a las 
políticas de innovación en cada uno de los países.  
Los tres principales actores responsables de administrar los fondos para las actividades de 
investigación son los Consejos de Investigación (Research Councils), las agencias públicas y 
las fundaciones. 
En el caso danés, dependiendo del Ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentra un 
conjunto formado por dos consejos asesores (el Consejo para la Política de Investigación, y el 
Consejo para la Tecnología y la Innovación, más centrado en el ámbito empresarial) y varias 
entidades financiadoras de la investigación. Las principales son la Fundación de Investigación 
Nacional170, el Consejo para la Investigación Independiente171, el Consejo para la 
Investigación Estratégica172 y la Fundación Nacional de Tecnologías Avanzadas. El objetivo de 
esta última fundación consiste en promover el crecimiento y consolidar el empleo apoyando 
prioridades tecnológicas estratégicas y avanzadas. Sus actividades se centran en la 
nanotecnología, la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación. Todos 
los organismos gubernamentales de financiación de la innovación están coordinados por el 
Comité de Coordinación de la Investigación.  
La política de innovación sueca está influida por varios ministerios. Los tres Consejos de 
Investigación públicos más importantes en Suecia, también en el ámbito de la biotecnología, 
son el Consejo de Investigación (VR), la Fundación para la Investigación Estratégica (SSF) y la 
agencia Vinnova. La VR se dirige a financiar la investigación básica de alta calidad en todas las 
áreas. La SSF es una organización independiente, que financia la investigación (básica y 
aplicada) en las ciencia natural, la ingeniería y la medicina. Aunque no cuenta con iniciativas 
                                                      
 
 
170 Su objetivo es consolidar la investigación básica. Uno de sus principales instrumentos es la 
creación y financiación de centros de investigación de excelencia. 
171 Las ayudas a la investigación concedidas por este organismo se basan en el sistema 
“response mode”, que implica que las áreas financiadas se basan en las iniciativas 
(interdisciplinarias o no) de los propios investigadores.  
172 Este Consejo apoya áreas de investigación consideradas prioritarias desde el ámbito político 
y contribuye a consolidar interacciones entre la investigación pública y privada. 
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específica orientadas a la investigación en biotecnología, el área de las ciencias de la vida es 
una de sus áreas prioritarias. Sus tareas son muy diversas: promoción de la educación y 
formación, ayudas a jóvenes investigadores y a investigadores excelentes y apoyo a centros de 
investigación estratégicos, promover la comercialización de los resultados científicos, 
desarrollando políticas para la transferencia de tecnologías y los derechos de propiedad 
intelectual en parte con los acuerdos formales que incluyen todas las decisiones de 
financiación.  
NUTEK (Comité Nacional para el Desarrollo Industrial y Técnico) fue la principal institución 
sueca en el área de la política industrial, siendo uno de sus objetivos principales iniciar 
actividades de la investigación y desarrollo. En el año 2001 esa entidad fue dividida en tres 
entidades: NUTEK, Agencia Sueca para el Desarrollo Empresarial; Vinnova, la Agencia Sueca 
para los Sistemas de Innovación; e ITP, el Instituto para los Estudios de Crecimiento. Como 
resultado de esa reestructuración, la financiación de la investigación fue transferida a 
VINNOVA. El nuevo Nutek se encarga de promover el espíritu emprendedor, de coordinar los 
programas de crecimiento regional, y de guiar a los empresarios sobre su negocio, incluyendo 
un fondo de financiación en la fase de semilla dirigido a pequeñas empresas de alta tecnología.  
VINNOVA es una agencia estatal sueca que tiene como objetivo promover el crecimiento 
sostenible a través de la investigación orientada a la resolución de problemas y el desarrollo de 
los sistemas de innovación eficaces. También se ocupa de analizar la política de innovación. 
Apoya la investigación tecnológica y aplicada, relevante para la industria. La mayoría de sus 
iniciativas se aplican horizontalmente, aunque presta especial interés a 18 sectores en áreas 
con potencial de crecimiento y de contar con ventaja competitiva. Como la biotecnología es una 
de esas áreas, Vinnova tiene programas específicos para ese campo. De hecho, Vinnova 
gestiona el 20% de la financiación pública para la investigación en biotecnología. El plan 
estratégico de VINNOVA para el período 2003-2007 identificó la biotecnología como un sector 
para el crecimiento sostenible. La importancia de la biotecnología dentro del plan estratégico de 
VINNOVA también es mostrada por su departamento de la biotecnología.  
Aunque se analizarán con más detalle en el siguiente apartado dedicado a las políticas, debe 
mencionarse la existencia de entidades de capital riesgo y, en particular, de Vækstfonden e 
Industrifonden, de propiedad pública. Estas entidades fueron señaladas por varios expertos 
entrevistados como agente fundamental del cluster.  
ALMI es un prestamista y proveedor de capital, perteneciente al gobierno sueco, que tiene 
como objetivo promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas competitivas así 
como el crecimiento y la innovación. Su actividad cubre todo el proceso, desde la idea hasta su 
conversión en un negocio rentable. Dispone de tres áreas comerciales: Innovación, Nuevas 
empresas y Empresas establecidas. Los principales servicios ofertados son la financiación y el 
desarrollo de negocios. 
Las fundaciones privadas contribuyen notablemente a financiar la investigación, 
proporcionando ayudas, donaciones e infraestructura. La Fundación Knut y Allice Wallenberg 
(KAW) es el contribuyente privado a la investigación más importante de Suecia. En Dinamarca, 
las fundaciones de grandes empresas como Novo y Lundbeck desempeñan un papel 
igualmente importante.  
 
 
POLÍTICAS DE INNOVACIÓN IMPLEMENTADAS EN MEDICON VALLEY 
Una perspectiva general de las políticas implementadas  
Este trabajo se centra principalmente en los procesos políticos y, particularmente, en las 
políticas de I+D. Sin embargo, eso no significa ignorar el contexto en el que se aplican esas 
políticas.  
El papel activo del sector público para promover las capacidades y fortalezas que han permitido 
convertir a este cluster en una referencia internacional se revela como un factor crucial. Cabe 
destacar que se ha implementado una amplia variedad de políticas para estimular la innovación 
en general e incluso instrumentos específicamente orientados a la biotecnología.  
Una característica a destacar de los instrumentos políticos implementados en los dos países 
para apoyar la innovación en general y, la biotecnología en particular, es la perspectiva 
sistémica utilizada. Así, se consideran todos los elementos del sistema de la innovación e 
incluso la interacción entre los diversos actores. Rosiello (2005) enfatiza el papel activo en la 
promoción y desarrollo de la industria biotecnológica de las estrategias sistémicas y el 
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predominio general de iniciativas horizontales. Por otra parte, cada instrumento tiende a estar 
dirigido para alcanzar varias metas de la política. 
Un primer acercamiento basado en los resultados de proyectos anteriores, tales como BioPolis 
o EPOHITE, permite comprobar que las políticas de apoyo a la investigación y la educación se 
han utilizado en los dos países. La explotación o comercialización de los resultados de la 
investigación pública en biotecnología también se considera a través del estímulo del espíritu 
emprendedor, la creación de spin-offs, de efectos y la colaboración en la investigación.  
El análisis para el caso danés se centra fundamentalmente en la creación de conocimiento 
(incluyendo los recursos humanos) y su transmisión. La regulación dirigida a favorecer el 
entorno y las condiciones para la realización de innovación también constituye un aspecto de 
gran importancia. En el caso del sector farmacéutico o los ensayos clínicos las condiciones 
para realizar investigación básica y también innovación resultan fundamentales. Las medidas 
fiscales y la perspectiva de la demanda fiscales parecen ser instrumentos menos relevantes.  
En Suecia la creación de recursos humanos cualificados y el desarrollo del conocimiento 
también se consideran prioritarios. Así, las políticas manifiestan el fuerte compromiso 
gubernamental con la investigación básica y la educación. La transmisión del conocimiento 
también se aborda, especialmente a través de políticas dirigidas hacia la explotación y el 
desarrollo industrial.  
En general, podemos considerar que las principales políticas dirigidas a la promoción de la 
biotecnología en Medicon Valley se centran en la investigación básica y aplicada, y los 
instrumentos de apoyo financiero a la creación de empresas, sobre todo para los sectores de 
alto crecimiento (generalmente en forma de capital riesgo). Las políticas estratégicamente 
orientadas a la biotecnología se centraron en la investigación básica y aplicada, la movilidad de 
investigadores entre universidad e industria y la colaboración entre industria y academia. La 
comercialización de tecnologías y la colaboración entre investigación pública e industrial 
también constituyen instrumentos importantes. Por el contrario, políticas tales como la 
regulación, la comercialización de los resultados de investigación y las políticas de cooperación 
académica han sido menos relevantes.  
Analizando la tendencia de la evolución de las políticas en la última década, se observa una 
creciente importancia de las políticas más relevantes (investigación básica, creación de 
empresas y capital riesgo), además de mayor énfasis en aspectos socioeconómicos y éticos y 
en la legislación sobre propiedad intelectual.  
Debe destacarse la amplia gama de acciones implementadas, principalmente genéricas para 
apoyar y reforzar los instrumentos existentes específicamente orientados a la biotecnología.  
La literatura reconoce la coordinación como característica de los procesos políticos centrados 
en el sistema de innovación en los países nórdicos. Eso implica un proceso de coordinación 
entre los responsables de elaborar las políticas estratégicas, antes de que se tomen las 
decisiones estratégicas relativas a los instrumentos. Siguiendo ese esquema, el diseño e 
implementación de la política biotecnológica en Dinamarca parece estar muy coordinada. 
Tradicionalmente, Suecia no ha contado con una política coordinada para la bioindustria, 
pareciendo que el sistema ha emergido más por ausencia que por diseño. Esto no significa una 
ausencia de políticas para la biotecnología o la irrelevancia de las agencias públicas, sino que 
no existe un mecanismo de coordinación (formal) fuerte. De hecho, organizaciones como las 
universidades y las agencias reguladoras desempeñaron un papel importante para conformar 
el proceso de innovación y el desarrollo bioindustrial (Löfgren y Benner, 2005).  
Por último, hay que mencionar que en los dos países existe un fuerte compromiso e interés 
público en la promoción de la biotecnología. En Suecia ese interés no se reconoce 
explícitamente en un documento público hasta la Life Science Strategy, aprobada en el año 
2005. En cambio, en Dinamarca la apuesta real por un sector intensivo en tecnología y con 
potencial de crecimiento no se ha plasmado explícitamente en un plan o estrategia.  
 
 
Políticas estratégicas de innovación  
Como el objetivo de este trabajo es analizar las políticas estratégicas, nos centraremos en las 
principales políticas (investigación, financiación para nuevas empresas) y en los instrumentos 
orientados a la biotecnología. Hay que tener presente todo otro conjunto de políticas 
(mayoritariamente genéricas) implementadas con impacto en el éxito del cluster, que aquí no 
se abordan debido a las limitaciones de espacio, como son las políticas dirigidas a incrementar 
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la comercialización de los resultados (incluyendo la propiedad intelectual), a favorecer el 
entorno empresarial, a fomentar la colaboración y otras políticas relacionadas con el bienestar 
social (sistema educativo, sanitario, regulación del mercado de trabajo-flexiseguridad, sistema 
fiscal e incentivos a la I+D, …)173.  
5.2.1. Políticas estratégicas de investigación  
La biotecnología en general y, la aplicada a la salud en particular, son consideradas áreas 
estratégicas tanto en Dinamarca como en Suecia. Dinamarca dedica más el de 5% de su 
presupuesto nacional de I+D a biotecnología en 2004 y Suecia el 3%. 
Debemos mencionar el fuerte énfasis en la política de investigación como característica común 
en ambos países. Un elemento a destacar es la apuesta por la investigación orientada al 
ámbito industrial, mientras se mantienen los esfuerzos en la investigación fundamental. La 
importancia que se concede a la buena base de conocimiento se manifiesta en la existencia de 
instrumentos genéricos (de los que la biotecnología se puede beneficiar, al igual que otras 
áreas) y otros específicamente dirigidos a la biotecnología. 
Nuestro interés se centra en los instrumentos específicos, pero antes queremos referirnos a la 
consideración de la biomedicina en los principales documentos sobre I+D. Centrándonos en los 
instrumentos genéricos más relevantes, el FORSK2015 danés (RESEARCH2015: una base 
para la priorización de la investigación estratégica) contiene las áreas estratégicas de 
investigación a priorizar. La biotecnología y la biotecnología molecular se consideran áreas de 
investigación, mientras que la tecnología médica se incluye entre las áreas secundarias.  
En Suecia y como parte de la estrategia nacional Innovative Sweden, el gobierno estableció en 
2005 planes de acción para cinco sectores prioritarios. Entre ellos se encuentran dos 
claramente relacionados con la biomedicina, como son el sector farmacéutico y, la 
biotecnología y tecnología médica.  
El gobierno sueco presenta periódicamente la denominada “Research Bill”, que incluye las 
prioridades en la política de investigación. La “Research for a better life” para el período 2005-
2008 considera como área prioritaria la investigación médica, lo que se tradujo en que la 
investigación en el campo de la biomedicina se incrementó un 20% en dicho período. La actual 
“Research Bill”, denominada “A Boost to Research and Innovation”, referida al período 2009-
2012, supone la mayor inversión adicional en I+D (462 millones de euros) realizada en Suecia, 
de la que la mayor parte (54 millones de euros) se asignarán a la investigación médica. 
También contempla programas de formación médica.  
Analizando los instrumentos de promoción de investigación centrados específicamente en la 
biotecnología, Dinamarca cuenta con una larga experiencia, al financiar la investigación 
biotecnológica con iniciativas específicas desde 1987. Los instrumentos específicos más 
importantes en ese sentido fueron los programas “BIOTEK” y “FØTEK”. Los programas 
“BIOTEK” se iniciaron en 1987 por el Ministerio de Educación para promover la investigación y 
la educación universitaria en la biotecnología, así como la colaboración en investigación entre 
universidad e industria. El programa “FØTEK” (Programa de Investigación y Desarrollo para el 
Sector Alimentario Danés) empezó en el año 1990 y se centra en biotecnología y otras 
tecnologías relacionadas con la alimentación. .  
Los esfuerzos para apoyar la investigación básica en biotecnología se incrementaron a finales 
de los años 90 cuando se implementaron los programas “Health NASTRA Programme” (1998-
2001), “Biotechnology in Food Research” (1998-2002), “Genetics” (1998-2001) and 
“Allergy/Immunology”, dirigidos a las áreas de salud, farmacología y alimentación. Al menos el 
80% de la financiación de esos programas se dedicó a investigación biotecnológica.  
En Suecia, las “Framework Grants” tienen como objetivo apoyar a investigadores universitarios 
para emprender iniciativas de investigación en áreas estratégicas, entre las que se incluye la 
biomedicina. La VR sueca también ofrece apoyo para infraestructuras y equipo en el área de 
biotecnología. 

                                                      
 
 
173 Os interesados en coñecer estas políticas poden consultar Sánchez, M. C.; Vence, X. e 
Rodil, Ó. (2010): “Strategic innovation policies for developing a high-technology cluster: 
Medicon Valley as case for assessment”, 12th EUNIP Conference, Reus, 9-11 de xuño de 2010. 
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Los “Research Programmes” son un instrumento específico para la biotecnología que puede 
financiar proyectos de investigación en áreas como nuevos conceptos para pequeñas 
empresas, y farmacia y diagnóstico.  
Recientemente, se han tomado iniciativas para consolidar la investigación biomédica 
estableciendo centros y unidades de investigación que reúnen los mejores recursos en ámbitos 
de gran relevancia. Ejemplos de estas iniciativas son el “Copenhague BioCenter”, el “Biotech 
Research and Innovation Center” (Copenhagen); y en Lund,  el “Center for Stem Cell Biology 
and Cell Therapy”, el “Center for Diabetes and Stem Cell Research” y el “SweGene-Proteomics 
Center”.   
La biotecnología también se ha promovido en el marco de programas interdisciplinares. Un 
claro ejemplo lo constituye el programa NABIT iniciado en Dinamarca en 2004 y centrado en la 
nanotecnología, la biotecnología y las tecnologías de la información y de las comunicaciones.  
Por último, la regulación sobre ensayos clínicos es muy relevante para su realización y, por lo 
tanto, para la localización de empresas. Medicon Valley ofrece importantes ventajas para 
realizar ensayos clínicos, debido a varios factores: larga tradición de  registros nacionales 
completos con datos de la población y su salud, permiso para utilizar esos registros, altas tasas 
de participación en ensayos clínicos, baja tasa de abandonos, rapidez en la proceso de 
aprobación, gran experiencia y calidad en la realización de ensayos clínicos.  
5.2.2. Políticas estratégicas de apoyo financiero  
La disponibilidad de capital, especialmente en el caso de empresas pequeñas y medias es un 
elemento clave en actividades de alta tecnología, tales como la biotecnología. Establecer 
agencias públicas para facilitar la financiación de nuevas empresas fueron medidas adoptadas 
tanto en Suecia como en Dinamarca. Aunque no se trata de iniciativas específicamente 
dirigidas a la biotecnología, si que este campo resultó ser uno de los más favorecidos por su 
existencia.  
Una de las iniciativas más destacadas fue la creación de la “Development Finance Initiative 
Vækstfonden” (o “Danish Growth Foundation”) en el año 1992 por el gobierno danés como una 
entidad pública. Su objetivo es apoyar la financiación de las actividades de I+D, 
internacionalización o proyectos de desarrollo de las capacidades de las empresas danesas. 
Vækstfonden invierte directamente en empresas, pero también puede actuar como inversor en 
otros fondos (otras entidades de capital riesgo, “prívate equity”, fondos de inversión, fondos de 
pensiones)-de-fondos en el sector privado de la equidad. La inversión se centra enla etapa 
inicial de actividades de alta tecnología y, en particular, en biomedicina.  
Existen otras iniciativas de apoyo financiero a las empresas como “The Danish Equity 
Guarantee Programme”, con el objetivo de promover el desarrollo de empresas desde el año 
1994, que  incluye garantías en la forma de capital riesgo para las pequeñas empresas. El 
esquema de garantías implica que el Estado garantiza una pérdida del 50% de la inversión en 
proyectos innovadores. “A Loan Guarantee Scheme” se inició en 1999 por Vækstfonden para 
animar al sector bancario a incrementar los préstamos de capital a las empresas en la fase de 
arranque. Otras medidas son fondos de inversión, de capital, o empresas de capital riesgo 
creados por el propio gobierno.  
Suecia cuenta con iniciativas muy similares, entre las que destaca el “Swedish Industrial 
Development Fund Industrifonden” creado en 1979. Se trata de una fundación de capital 
público, que ofrece capital riesgo y una red de contactos a las empresas pequeñas y medianas. 
Dicha entidad invierte directamente en compañías así como a través de una red de empresas 
regionales del capital de riesgo. Su actividad se centra en crear valor para las empresas en las 
que participa y considerar una perspectiva de largo plazo como inversor, un prestamista o 
garante.  
 
 
CONCLUSIONES   
El cluster de biomedicina de Medicon Valley además de representar un caso exitoso, tiene 
como peculiaridad ser binacional, lo que lo hace especialmente apropiado para el estudio de la 
efectividad de las políticas estratégicas.  
Nos encontramos ante un caso de un cluster, utilizando la definición de Porter, exitoso basado 
en el modelo de la triple hélice. Los factores clave que explican la situación actual del cluster 
son las precondiciones o condiciones iniciales que favorecieron su emergencia y el papel activo 
del sector público.  
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El cluster aquí analizado presenta varias fortalezas (base científica, tradición industrial, acceso 
a talento y capital, cooperación entre los distintos agentes, buena infraestructura, y calidad de 
vida) y además una evolución positiva (aumento del número de empresas, crecimiento de 
empleo, ingresos, beneficios, valor añadido e I+D). De hecho, la región combina el crecimiento 
industrial con la excelencia científica en el ámbito de la biomedicina.  
Entre las condiciones previas favorables para el desarrollo del cluster, la presencia histórica de 
compañías farmacéuticas desempeña un papel muy significativo en distintos aspectos 
(Rosiello, 2005 o Danks Biotek et al, 2009). Así constituye una base científica y de personal 
altamente cualificado, tanto en tareas de investigación como de gestión empresarial. También 
han originado la creación de empresas biotecnológicas más pequeñas (spin-outs. 
Centrándonos en las políticas de innovación implementadas, cabe destacar la amplia variedad 
de instrumentos utilizados, principalmente horizontales y, la perspectiva sistémica. Las políticas 
públicas que consideran todos los elementos del sistema de innovación y las interacciones 
entre ellos parecen ser más efectivas que aquellas políticas que solo se dirigen a un elemento 
del sistema de innovación. Por lo tanto, la combinación de diferentes instrumentos y su 
coordinación parece aumentar su efecto. 
Las principales políticas dirigidas a la promoción de la biotecnología en Medicon Valley son la 
investigación básica, los instrumentos de apoyo financiero a la creación de empresas 
(generalmente en forma de capital riesgo). Dinamarca y Suecia han aplicado instrumentos de 
política de innovación específicamente orientados a la biotecnología, combinados con medidas 
horizontales. Como resultado, parecen superar a los demás países europeos en la mayoría de 
los indicadores relacionados con la biotecnología.  
El papel de la política ha ido aumentando, conforme se desarrolla el cluster, con una aplicación 
cada vez más amplia de instrumentos estratégicamente orientados a la biotecnología. 
Bresnahan et al. (2001) afirman que la dinámica autónoma de un cluster exitoso podría limitar 
la necesidad y/o el alcance de las políticas públicas. Contrariamente a esa afirmación, el papel 
de las políticas públicas en los diferentes ámbitos parece ser cada vez más importante en el 
cluster analizado. Por otra parte, las medidas específicas para la biotecnología han aumentado 
su peso con el tiempo (Teubal, 1997; Avnimelech y Teubal, 2008). 
La existencia de muchos instrumentos estratégicamente orientados para promover y consolidar 
la biotecnología se apoya en una amplia gama de políticas horizontales, que refuerzan su 
efectividad. Las políticas implementadas son el resultado de la combinación de políticas 
horizontales con instrumentos específicamente orientados. La coordinación y co-evolución de 
los diferentes instrumentos  parece ser crucial para el crecimiento de éste y otros cluster.  
La mayoría de los instrumentos se evalúan; pero desde una perspectiva global, pues no fijan 
metas concretas y cuantitativas. Dicha evaluación sugiere su efectividad, así como la 
continuidad o refuerzo de la mayoría de los instrumentos. Al mismo tiempo, la realización de 
evaluaciones muestra el compromiso de los gobiernos para lograr resultados y mejorar las 
políticas. 
Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo de aprender de esta experiencia, para mejorar el 
diseño de las políticas de innovación, , hay que destacar que factores clave para el éxito de 
este cluster no son fáciles de replicar. Así sucede con la importancia de la industria 
farmacéutica, con larga tradición debido a la presencia de grandes empresas nacionales y 
multinacionales; o con las fundaciones (privadas o semipúblicas) que apoyan la investigación y 
la innovación o la tradición empresarial. 
Pero también podemos aprender de esta experiencia y de las políticas aplicadas con el objetivo 
de diseñar políticas para otras áreas. Hay que destacar el énfasis en todos los elementos que 
componen el sistema de innovación. La actividad de I+D parece clave, pero no es suficiente. La 
disponibilidad de capital, de recursos humanos, la infraestructura, el entorno empresarial 
favorable, las distintas regulaciones (mercado de trabajo, ensayos clínicos, ...) y la colaboración 
(formal o informal) entre los diferentes actores constituyen las principales políticas que han 
permitido que la actividad biotecnológica preexistente en la región de Øresund se haya 
convertido en un cluster exitoso.  
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ABSTRACT  
O objectivo central desta comunicação é identificar as relações entre orientações valorativas, 
crenças e comportamentos económicos dos agentes, de um lado, e diferenças nos níveis de 
desenvolvimento regional, de outro. A análise empírica baseia-se numa amostra de municípios 
portugueses (e respectivas freguesias), agrupados segundo uma tipologia rural/urbano e 
segundo o nível de desenvolvimento, medido pelo PIB per capita. Diferentes orientações 
valorativas, crenças e comportamentos são identificadas, considerando prevalência da oferta 
ou da procura, bem como dominância da orientação para o Estado ou para o sector privado. 
São assim constituídos quatro clusters, que designámos como correspondentes genericamente 
a “estabilização”, “nacionalismo económico”, “empreendedorismo” e “consumismo”. Estes 
clusters têm relações com as dimensões espaciais consideradas. As freguesias ditas “rurais”, 
“rurais-urbanas” e “urbanas” evidenciam uma orientação prevalente para o Estado (embora em 
geral pouco marcada), ao passo que as freguesias “em desenvolvimento” se orientam 
marcadamente para o sector privado. As freguesias “rurais” são acentuadamente consumistas, 
ao passo que as “rurais-urbanas” são dominadas pela orientação para a oferta. Quer as 
“urbanas” quer as ditas “em desenvolvimento” (correspondentes a regiões com forte mudança 
estrutural recente) ocupam, quanto a este critério, uma posição intermédia.   
Keywords: Valores, crenças, comportamentos económicos, regiões portuguesas 
 
 
INTRODUÇÃO  
O objectivo central deste artigo é identificar relações entre orientações valorativas, crenças e 
comportamentos económicos dos agentes, por um lado, e diferenças nos níveis de 
desenvolvimento regional, por outro.  
A análise empírica baseia-se num inquérito a cerca de mil pessoas, residentes num conjunto 
de municípios portugueses (e respectivas freguesias), que foram seleccionados de forma a 
constituírem uma amostra representativa do todo nacional, segundo uma tipologia rural/urbano 
e segundo o nível de desenvolvimento, medido pelo PIB per capita. 
As questões de base utilizadas na análise são relativas a crenças, atitudes e valores de 
natureza económica e social, designadamente: poupança, investimento, consumo, preferência 
por produtos nacionais, valorização das desigualdades sociais, convicções relativas à 
responsabilidade dos agentes económicos pelo que lhes sucede, opinião sobre o papel do 
Estado. 
Diferentes padrões são identificados, considerando-se prevalência da oferta ou da procura, 
bem como dominância da orientação para o Estado ou para o sector privado. São assim 
constituídos quatro clusters, que designámos como correspondentes genericamente a 
“estabilização”, “nacionalismo económico”, “empreendedorismo” e “consumismo”.  
Por outro lado, estes clusters valorativos foram depois inseridos em (ou cruzados com) uma 
análise espacial, em que se dividiram as freguesias objecto de lançamento do inquérito 
segundo a seguinte tipologia: rurais, rurais-urbanas e urbanas, a que se acrescentou um quarto 
grupo, designado por (regiões) “em desenvolvimento”, consistindo em áreas geográficas em 
forte mutação estrutural no passado recente. 
Através da utilização de diversas técnicas empíricas, designadamente estatística descritiva, 
análise de componentes principais, estimação econométrica (GMM), etc., fez-se um tratamento 
exaustivo dos valores, atitudes e comportamentos de uma significativa e diversificada amostra 
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da população portuguesa, que pode constituir um importante instrumento de análise e apoio à 
decisão na formulação de políticas públicas de âmbito regional. 
 
 
O MÉTODO 
A metodologia central de recolha de dados foi baseada numa classificação das freguesias de 
acordo com a combinação de um conjunto de quatro critérios: 1) índice de ruralidade, 2) 
índice de acessibilidade a bens e serviços, 3) índice de rendimento e modernidade e 4) 
índice de actividade e renovação. O estabelecimento destes critérios, fundados em índices 
propostos na referência [1], permitiu-nos posteriormente realizar uma análise de clusters de 
todas as freguesias do país (4037), resultando daqui a identificação de quatro clusters distintos, 
suportados metodologicamente por um certo número de índices.  
Os quatro critérios acima referidos são baseados na construção de quatro índices estatísticos 
construídos a partir de variáveis de caracterização geográfica ao nível da freguesia (para os 
casos dos índices de “ruralidade” e índice de “acessibilidade a bens e serviços”) e ao nível do 
concelho a que pertencem (resultando daqui dois índices de “caracterização do contexto 
económico” que foram designados como um índice “rendimento e modernidade” e um índice de 
“actividade e renovação”). Recolhidos sistematicamente os valores das variáveis de 
caracterização das unidades territoriais, cada um dos índices foi construído com base em 
técnicas de análise factorial. 
Os quatro índices obtidos através da metodologia aqui sintetizada confirmam, na classificação 
das unidades territoriais, a existência de uma grande heterogeneidade do território em termos 
das dimensões de ruralidade, acessibilidades e contexto económico (neste caso, fixando a 
unidade territorial de referência no concelho, com o respectivo acoplamento às respectivas 
freguesias).  
A partir da identificação destes quatro critérios, fornecidos pelos índices descritos, e 
procurando idealizar um procedimento que pudesse categorizar as freguesias em grupos de 
características relativamente homogéneas, e dessa forma, seleccionar uma amostra 
populacional a inquirir representativa de Portugal Continental, procedeu-se a uma análise de 
clusters sobre a bateria de índices construída para as 4037 freguesias, aspecto que em 
seguida vamos apreciar com maior detalhe. 
 
Clusterização dos concelhos / Tipologia das freguesias 
O ponto de partida para a análise de clusters consistiu numa classificação das freguesias de 
Portugal Continental de acordo com os quatro critérios antes enunciados: ruralidade, 
acessibilidade a bens e serviços, rendimento e modernidade e actividade e renovação. 
Cada freguesia regista pois um valor particular para cada um destes índices construídos. O 
estabelecimento destes critérios permitiu realizar uma análise de clusters de todas as 
freguesias do país, tendo sido encontrados quatro clusters distintos, de acordo com os critérios 
que lhe serviram de input metodológico.  
O resultado final, com a descrição do conteúdo e perfil de cada cluster apurado e validado e 
com a distribuição do número de freguesias pelos diferentes clusters, está descrito na Figura 1.  
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Figura 1: Clusterização e tipologia das freguesias: 

 
A análise de clusters realizada teve como unidade base a freguesia, não tendo a análise de 
clusters por concelho revelado grande precisão estatística. Desta forma, a análise de cluster 
por freguesias foi mantida, tendo-se procurado, de uma forma indirecta, a categorização dos 
concelhos pelos 4 clusters (Quadro 1). Com 95% confiança e com 7% erro amostral, obtivemos 
o seguinte resultado: 
 

Quadro 1: Nº de freguesias (total e da amostra) por cluster 
Cluster Nº Total  Freguesias % Nº  Freguesias Amostra 
Cluster 1 421 10,4 20 
Cluster 2 1307 32,4 60 
Cluster 3 1477 36,6 68 
Cluster 4 832 20,6 39 
Total 4037 100,00 187 

 
Os concelhos foram analisados em relação à sua distribuição de freguesias, ou número de 
freguesias que incluíam em cada cluster. Sabemos deste modo quantas freguesias cada 
concelho tem em cada cluster. Assim, com esta análise é possível identificar quais os 
concelhos mais “homogéneos” por cluster, ou seja, com as freguesias mais concentradas em 
apenas um cluster. Para além disto, esta categorização permite fazer uma estimativa da 
população residente em cada cluster. 
A população total por cluster foi calculada escolhendo para cada cluster os concelhos que 
concentravam mais freguesias nesse mesmo cluster. Nesta etapa, não foi considerada a 
homogeneidade dos concelhos mas apenas que concelhos corresponderiam a cada cluster, 
para permitir uma aproximação à população total. Os dados sobre a população por concelhos 
foram retirados do Anuário Estatístico 2007, INE.  
Temos assim dados suficientes e adequados para especificar a nossa amostra. Os cálculos 
efectuados apontam para uma dimensão de amostra adequada de 1000 indivíduos para 
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Portugal Continental (para um nível de confiança de 95%, um erro amostral de 3,1% e um valor 
Z de 1,96, obteve-se uma dimensão da amostra de 999). 

Necessitamos seleccionar 187 freguesias com a distribuição pelos 4 clusters referidos. Dada a 
estimativa (ver Quadro 2) da população por cluster (B) e a correspondência deste valor na 

amostra (C), é possível calcular o número de indivíduos a recolher por freguesia. 
 

Quadro 2: Síntese da construção da amostra 
A B C D E F G 

CLUSTER População 
por cluster 

Percentagem de
amostra 
representativa 
nacional 

Nº Freg
Amostra 

Nº Indiv 
Amostra 
por 
Freguesia 

NºFreguesias 
por Concelho 

Nº 
Concelhos 
Amostra 

Cluster 1 4,1Milh 400 20 20 2 10 
Cluster 2 3,3Milh 330 60 5 6 10 
Cluster 3 1,1Milh 110 68 2 15 5 
Cluster 4 1,5Milh 150 39 4 8 5 
TOTAL 10Milh 1000 187   30 

 
Dado o valor muito baixo de recolha por freguesia nos clusters 2, 3 e 4, temos de operar na 
análise final ao nível do concelho. Como os valores a recolher em cada freguesia são inferiores 
a 30, temos de ter, respectivamente, 2 freguesias por concelho no Cluster 1, 6 freguesias por 
concelho no Cluster 2, 15 freguesias por concelho no Cluster 3 e 8 no Cluster 4 (Coluna F). 
Dividindo os valores da coluna D por estes valores obtemos o nº de concelhos da amostra da 
coluna G. Para uma amostra representativa de 187 freguesias temos então uma amostra final 
de 30 concelhos. Os números da tabela não estão precisos mas aproximados, para tornar os 
cálculos mais simples.  
A recolha de dados por esta forma será mais rica e exacta porque retiramos dos concelhos a 
inquirir as freguesias que não são verdadeiramente “características” desse concelho, por se 
encontrarem noutros clusters. Começamos com uma amostra representativa de freguesias que 
resulta numa agregação posterior de concelhos. 
Selecção dos concelhos a inquirir 
De acordo com o Quadro 2, coluna G, precisamos de 10 concelhos nos Cluster 1 e 2, e 5 
concelhos nos Cluster 3 e 4. Para a selecção final recorremos à informação relativa à 
distribuição de freguesias, para agora escolher: 
1. os concelhos mais “homogéneos” por cluster; e 
2. tentar ter concelhos de todos os clusters em todas as grandes regiões do país, 
quando possível.  
No Quadro 3 temos a distribuição da selecção de concelhos por cluster, que constitui a 
referência para a escolha das freguesias. 
 

Quadro 3: Concelhos por cluster 
REGIÃO CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 

NORTE Porto 
Matosinhos 

Viana do Castelo 
Vila Real 

Ponte da Barca 
Mirandela 

Ponte de Lima 
Amarante 
Esposende 
St Maria Feira 
Oliveira Azemeis 

CENTRO Coimbra 
Guarda 
Figueira da Foz 
Abrantes 

Sertã  
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LISBOA 

Lisboa 
Odivelas 
Cascais 
Almada 
Setúbal 

Montijo 
Cartaxo 
 

  

ALENTEJO  Montemor-o-Novo 
Beja Portel  

ALGARVE Portimão 
Faro Silves Alcoutim  

 
Esta foi uma selecção possível e viável, que cumpre todos os critérios definidos. Destes 
concelhos foram escolhidas apenas as freguesias que correspondem ao cluster em que o 
concelho foi incluído e no número (coluna F) apresentado no Quadro 2. 
A metodologia descrita permitiu proceder à recolha dos dados de forma sistemática. Após a 
selecção dos concelhos a inquirir, a recolha de dados decorreu entre Abril de 2009 e Setembro 
de 2009. No total, 948 indivíduos participaram no preenchimento do questionário, divididos por 
concelhos e clusters de acordo com o resultado apresentado no Quadro 4. 
  

Quadro 4: Questionários por cluster e nº concelhos respectivo 
Cluster Concelhos Questionários 
1 Urbano 10 359 
2 Rural-urbano 10 291 
3 Rural 5 147 
4 Desenvolvimento 5 151 
Total 30 948 

 
Em cada concelho foram recolhidos em média 32 questionários, com um mínimo de 24 em Vila 
Real e um máximo de 41 em Almada e Cascais. A distribuição dos indivíduos por concelho é 
apresentada no Quadro 5.  
 

Quadro 5. Distribuição dos indivíduos por concelho 
Concelho Cluster Questionários recolhidos 
Abrantes 2 25 
Alcoutim 3 28 
Almada 1 41 
Amarante 4 27 
Beja 2 31 
Cartaxo 2 31 
Cascais 1 41 
Coimbra 1 37 
Esposende 4 32 
Faro 1 28 
Figueira da Foz 2 30 
Guarda 2 28 
Lisboa 1 39 
Matosinhos 1 38 
Mirandela 3 33 
Montemor-o-Novo  2 26 
Montijo 2 37 
Odivelas  1 40 
Oliveira de Azeméis 4 31 
Ponte da Barca 3 30 
Ponte de Lima 4 30 
Portel 3 26 
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Portimão 1 26 
Porto 1 35 
Santa Maria da Feira 4 31 
Sertã 3 30 
Setúbal 1 34 
Silves 2 26 
Viana do Castelo 2 33 
Vila Real 2 24 
Total 948 

   
A amostra foi constituída por 593 mulheres (64%) e 333 homens (36%). A idade mínima dos 
participantes foi de 16 anos e a máxima de 84 anos, com uma média de 34 anos (Desvio 
Padrão igual a 11.9). 
 
 
VALORES, CRENÇAS E COMPORTAMENTOS ECONÓMICOS 
Esta análise visa a compreensão dos factores psico-sociológicos que influenciam a Economia. 
Valores e crenças são os componentes cognitivos da relação dos indivíduos com a Economia e 
a influência destes componentes no comportamento económico (especificamente na poupança, 
crédito e investimento) ainda não foi plenamente clarificada.  
As crenças económicas têm sido associadas a comportamentos patológicos em relação ao 
dinheiro (ver, a este propósito as referências [2] e [3]) e ao suporte de diferentes valores 
humanos (ver referência [4]). Na referência [5] foram recolhidos dados de oito países e 
mostrou-se que o “locus de controlo” (atribuição de causalidade dos acontecimentos a causas 
externas ou internas aos indivíduos) está relacionado com os valores económicos defendidos: 
de forma sintética, pode dizer-se que locus de controlo externo está associado a falta de 
confiança nas empresas e protesto contra o tratamento injusto dos trabalhadores. 
Procuramos assim: 
(1) Analisar a estrutura dos valores económicos numa amostra portuguesa 
(2) Descrever as crenças dos portugueses sobre o funcionamento da Economia 
(3) Identificar a prevalência dos comportamentos de poupança, recurso ao crédito e 
investimento 
(4) Compreender a relação entre valores, crenças e comportamentos económicos.  
Quanto aos valores económicos, adoptámos a Escala de Valores Económicos de O’Brien e 
Ingels (para mais pormenores sobre esta escala, ver referência  [6]), a qual foi inicialmente 
desenvolvida nos EUA, tendo depois sido adaptada e aplicada em vários países.  
Uma Análise de Componentes Principais (ACP) revelou uma estrutura diferente da 
originalmente definida pelos autores da escala, sugerindo que as ideias leigas sobre a 
Economia são bastante distintas em Portugal por comparação aos EUA.  
Quatro componentes foram extraídas [teste de esfericidade de Bartlett=1397.943, p<.05, 
Kaiser-Meyer-Olkin .723 p<.05; Comunalidade mínima .382] as quais explicam uma variância 
total de 54.19%. Estas componentes são: 1 Conservadorismo, 2 Alienação, 3 Suporte do 
sistema económico e 4 Pro-negócios. A composição destas componentes é apresentada no 
Quadro 6:  
 

Quadro 6: Componentes extraídos da escala de valores económicos 
Componente 1 2 3 4 
q1.17 O trabalhador médio está a receber a sua parcela justa 
dos negócios ,722 -,070 ,006 ,086 

q1.18 Os sindicatos de trabalhadores são demasiado poderosos ,681 -,165 ,011 ,201 
q1.12 Tomar conta dos pobres e doentes é um papel das 
famílias e da Igreja e não é responsabilidade do Governo ,637 ,321 ,096 -,110 

q1.11 Uma pessoa que não consegue arranjar emprego só se 
pode culpar a si própria ,582 ,074 ,207 -,228 
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q1.15 Não é o papel do Governo controlar os preços dos 
produtos ,526 ,313 ,088 -,022 

q1.9 Não vale as pena preocupar-me com o estado da 
Economia porque eu não posso fazer nada sobre isso ,508 ,465 -,123 ,051 

q1.14 Ter sucesso na vida é sobretudo uma questão de sorte ,104 ,754 ,001 -,028 
q1.13 Os desempregados não deveriam sentir-se culpados pela 
sua situação: a culpa é do sistema económico -,021 ,742 -,032 ,212 

q1.2 As pessoas que culpam a sociedade ou os outros pelos 
seus problemas de dinheiro estão a fugir à sua responsabilidade ,057 -,075 ,789 -,029 

q1.3 A nossa Economia precisa de mais pessoas que estejam 
dispostas a poupar para o futuro -,056 ,100 ,709 ,109 

q1.1 Se os trabalhadores querem salários mais altos devem 
trabalhar mais e produzir mais ,216 -,082 ,613 ,132 

q1.6 O Governo deveria ouvir mais o que as empresas e os 
empresários têm a dizer -,017 ,032 ,077 ,833 

q1.8 As empresas podiam empregar mais pessoas e produzir 
mais se não tivessem que pagar uma grande quantidade de 
impostos 

,040 ,133 ,125 ,784 

 
Do ponto de vista das correlações, verifica-se que o valor Conservadorismo está fortemente 
relacionado com Alienação e num menor grau com Defesa do Sistema Económico. A Alienação 
está também positivamente associada ao valor Pro-negócios assim como a Defesa do Sistema 
Económico (Quadro 7). 
 

Quadro 7: Correlações entre os valores económicos 

   Alienação Defesa sistema económico Pró negócios 
Conservadorismo 0,368* 0,184* 0,006 
Alienação 1 -0,029 0,137* 
Defesa sistema económico  1 0,172* 
Pró negócios   1 
p<0,001 
 
Para analisar as crenças económicas dos Portugueses, recorreu-se à escala desenvolvida 
em [7] sobre a compreensão leiga do funcionamento da Economia. Esta escala mede, em 
respostas de escolha múltipla, as explicações dadas pelos participantes sobre o problema do 
desemprego e inflação, podendo as explicações recair sobre indivíduos, empresas ou o 
Estado. Uma análise descritiva das crenças reportadas é apresentada sumariamente nas 
Figuras 2 a 6. 
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Figura 2: Frequência absoluta das respostas ao problema do desemprego pelo cidadão 

 

 
 

Figura 3 - Frequência absoluta das respostas ao problema do desemprego pelo Governo 
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Figura 4 - Frequência absoluta das respostas sobre a influência da poupança no desemprego 

 

 
 

Figura 5 - Frequência absoluta das respostas sobre combate à inflação 
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Figura 6 - Frequência absoluta das respostas sobre influência do Governo na situação do país 

 

 
 
Assim, a maioria dos inquiridos acha que para resolver o problema do desemprego o Governo 
deveria ajudar a indústria, os cidadãos deveriam só comprar produtos nacionais e aumentar o 
investimento em empresas, e a maioria considera que as poupanças não têm impacto no 
desemprego.  
Para combater a inflação a grande maioria dos indivíduos defende que se deve baixar a taxa 
de juro. 
Por fim, os inquiridos concordam que o Governo deve ajudar as pessoas a investir em novos 
negócios para resolver a situação económica do país.  
Quanto ao conjunto destes 5 aspectos, convém considerar diferenciadamente cada um dos 
clusters identificados. Uma análise das crenças económicas dos indivíduos por cluster revela 
que existem algumas diferenças significativas. Não existem diferenças sobre como o Governo 
deve resolver o problema do desemprego (χ2=15.777, p>.05), nem sobre os factores que 
influenciam a inflação (χ2=14.719, p>.05). No entanto, existem diferenças por cluster em 
relação à forma como os cidadãos podem combater o desemprego (χ2=30.669, p=.002), como 
as poupanças influenciam o desemprego (χ2=17.614, p=0.04), como combater a inflação 
(χ2=23.537, p=.023) e como o Governo deve melhorar a situação económica do país 
(χ2=28.250, p<.05).  
O cluster rural-urbano tem os participantes que menos defendem investir na sua riqueza 
pessoal e mais investimento em negócios para combater o desemprego. Por oposição, os 
inquiridos do cluster rural são os que mais defendem pouca poupança pessoal para diminuir o 
desemprego (Figura 7). 
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Figura 7: Frequência absoluta das respostas sobre como os cidadãos podem combater o 
desemprego (por cluster) 

 

 
 
Sobre como as poupanças influenciam o desemprego, os participantes do cluster em 
desenvolvimento consideram em maior proporção que mais poupança aumenta o 
desemprego, enquanto os participantes do cluster rural acham que mais poupança diminui 
o desemprego (Figura 8). Para combater a inflação, os indivíduos do cluster rural consideram 
mais que os restantes que as pessoas deverão poder recorrer ao crédito com mais facilidade, 
mas no cluster em desenvolvimento as opiniões são mais frequentes para encorajar a consumir 
mais (Figura 9). Por fim, os participantes do cluster rural-urbano são os que mais concordam 
que o Governo deve ajudar as pessoas a investir para melhorar a situação financeira do país 
(Figura 10). 
 
Figura 8: Frequência absoluta das respostas sobre como a poupança influencia o desemprego 

(por cluster) 
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Figura 9: Frequência absoluta das respostas sobre como combater a inflação (por cluster) 

 

 
 
 
Figura 10: Frequência absoluta das respostas sobre como o Governo pode melhorar a situação 

económica do país (por cluster) 

 
 
Quanto a comportamentos económicos, temos antes de mais que a maioria dos inquiridos 
afirma poupar (71.84%). Existem diferenças significativas (χ2=68.812, p<.05) por concelho 
(Figura 11). O concelho com os participantes que afirmam poupar menos é Lisboa (38%) 
enquanto os concelhos com maior poupança reportada são Abrantes (91%), Guarda (92%), 
Mirandela (93%) e Sertã (92%).  
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Figura 11: Comportamento de poupança por concelho 

 
  
Mais de metade dos participantes afirma já ter comprado a crédito (62.34%) e existem 
igualmente diferenças por concelhos (χ2=56.762, p=.02). Guarda, Santa Maria da Feira e Viana 
do Castelo são os concelhos onde os inquiridos menos referem ter comprado a crédito, 
enquanto Almada, Beja, Cartaxo, Odivelas e Silves são os concelhos com maior recurso ao 
crédito (Figura 12). 
 

Figura 12: Comportamento de recurso ao crédito por concelho 

 
 
Por oposição, grande percentagem dos indivíduos não tem nenhum tipo de investimento 
(84.81%) e este dado é consistente por concelho (χ2=40.145, p=.082).  
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Existem diferenças por cluster nos hábitos de poupança (χ2=20.904, p=0.000). Indivíduos no 
cluster rural (87%) afirmam ter o hábito de poupar mais que indivíduos nos restantes clusters, 
embora em todos os valores sejam elevados (Figura 13). Em relação a compra a crédito não 
existem diferenças entre clusters (χ2=3.123,p=0.373) com valores na ordem dos 60%-70%. Os 
valores referentes ao investimento são bastante inferiores e apresentam uma diferença 
marginal entre clusters (χ2=7.603,p=0.055). Os clusters onde os indivíduos com maior 
frequência afirmam ter feito investimentos são o cluster rural (15.2%) e em desenvolvimento 
(12.4%). 
  

Figura 13: Comportamentos económicos por cluster 

 
 
 
ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS E CORRESPONDÊNCIAS 
MÚLTIPLAS: PADRÕES 
A análise de correspondências múltiplas determina as relações de correspondência que se 
estabelecem entre diferentes variáveis numa tentativa de redução da complexidade dos dados 
e na procura de padrões. Foram encontrados quatro padrões (Emprendorismo, Consumismo, 
Nacionalismo económico e Estabilização) que organizam os dados de forma a permitir uma 
interpretação agregada. A quantidade de indivíduos correspondentes a cada padrão encontra-
se descrita no Quadro 8.  

Quadro 8: Distribuição dos quatro padrões 

284 30.9

108 11.8

402 43.7

125 13.6

919 100.0

Empreendorismo

Consumismo

Nacionalismo económico

Estabilização

Total

Padrões
N %

 
Considere-se uma análise gráfica em que a dimensão 1 (eixo das abcissas) distingue as 
principais influências na Economia como a procura (+) ou a oferta (-) e a dimensão 2 (eixo 
das ordenadas) separa indivíduos que atribuem a direcção da Economia ao sector público (+) 
ou ao sector privado (-). A intersecção destas dimensões identifica quatro padrões marcados 
com cores distintas (ver Figura 14). As categorias que mais diferenciam os padrões estão 
assinaladas na respectiva cor. A categoria que combina as cores vermelho/azul é 
simultaneamente partilhada pelo grupo 3 e pelo grupo 4 (quadrantes superiores). As categorias 
que combinam as cores roxo / laranja (quadrantes inferiores) são simultaneamente partilhadas 
pelo grupo 1 e pelo grupo 4. As duas categorias do indicador Para melhorar a situação 
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económica do país, o Governo deveria estão devidamente assinaladas e cada uma delas está 
também associada a um par de grupos. O padrão 1 combina uma orientação para a oferta com 
dominância do sector privado – crescimento das empresas – denominado de Empreendorismo. 
O padrão 2 caracteriza-se por uma orientação para a procura também do sector privado – 
consumo e recurso ao crédito privado – designado de Consumismo. O padrão 3 também 
relacionado com a procura mas neste caso referente ao papel do sector público foi nomeado 
Estabilização por agregar o aumento de salários com uma preocupação pela redução na 
capacidade de consumir. Por fim, o padrão 4 foca a influência da oferta no sector público com 
defesa da redução da despesa pública – Nacionalismo Económico.  
 

Figura 14: Padrões económicos: configuração de perfis (Análise de Correspondências 
Múltiplas) 

Dimensão 2

3210-1-2

2

1

0

-1

-2

Despesa pública
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Reduzir capacidade 
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Encorajar ao consumo

Aumentar salários 

Aumentar construção 

Ajudar a indústria

Encorajar a comprar 

Ajudar a ter + dinheiro 
para  consumir

Ajudar a investir 
novos negócios

Aumentar m/investimento

+ Poupança + Dinheiro bancos

+ Poupança ‐Consumo

Qual é o principal factor que 
influencia a inflação?

Qual é a melhor forma de 
combater a inflação?

Para resolver o problema do 
desemprego, o Governo deveria… 

Para melhorar a situação 
económica do país, o Governo deveria… 

Como cidadão, qual a melhor 
forma de combater o desemprego ?

Como acha que as suas poupanças
influenciam o desemprego? 

Investir: Bolsa e Indústria
Baixar a taxa de juro

Quantidade dinheiro 

Crescim/ negócios/empresa

Dimensão 1

Gr 2 

Gr 1 

Gr 3 

Estabilização

Economiadominada
pela procura

Economiadominada
pelaoferta

Consumismo

Público

Privado

Nacionalismo 
económico

Poupanças não têm 
impacto desemprego

Empreendorismo

Gr 4 

Recorrer ao crédito
c/ + facilidade

Poupar ‐e investir +

Só comprar prod.
nacionais 

 
 
PADRÕES E TIPOS DE CONCELHOS 
Existem diferenças por cluster (χ2=45.012, p<.05), por sexo (χ2=12.111, p=.007) e 
escolaridade (χ2=32.054, p=.06), mas não por idade e rendimento (Quadro 9). As 
associações entre estas variáveis estão representadas na Figura 15.  
O cluster em desenvolvimento está associado quer a Empreendorismo quer a 
Consumismo. O cluster rural-urbano está particularmente relacionado com Nacionalismo 
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Económico. O cluster urbano tem associações com ambos os padrões Nacionalismo 
Económico e Estabilização, enquanto o cluster rural apenas com este último (Figura 15). 
O sexo feminino está ligado aos padrões de Empreendorismo e Nacionalismo Económico 
enquanto o sexo masculino está mais próximo do Consumismo. Em relação a escolaridade, 
níveis extremos (1-4 ano e pós-graduação) estão associados a Consumismo, níveis 
intermédios relacionados com Nacionalismo Económico e Estabilização e por fim 
Empreendorismo ligado a indivíduos com licenciatura.  
 

Figura 15: Associação entre padrões económicos e tipologia de concelhos (Análise de 
Correspondências Simples) 

10‐1

1

0

‐1

Estabilização

Consumismo Empreendorismo

Rural

Rural Urbano
Urbano

Dimensão 2

Dimensão 1

Nacionalismo económico

Desenvolvimento

 
 
Uma sistematização das características socio-demográficas por padrão está presente no 
Quadro 9.   
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Quadro 9: Cruzamento entre os quatro padrões e indicadores de caracterização 
 

99 34.9 42 38.9 151 37.6 56 44.8

107 37.7 14 13.0 136 33.8 27 21.6

26 9.2 30 27.8 60 14.9 23 18.4

52 18.3 22 20.4 55 13.7 19 15.2

284 100.0 108 100.0 402 100.0 125 100.0

190 68.6 54 50.5 263 65.9 74 61.2

87 31.4 53 49.5 136 34.1 47 38.8

277 100.0 107 100.0 399 100.0 121 100.0

54 20.7 32 31.1 79 21.0 25 21.9

114 43.7 36 35.0 150 39.8 50 43.9

39 14.9 20 19.4 63 16.7 22 19.3

37 14.2 11 10.7 47 12.5 8 7.0

13 5.0 1 1.0 33 8.8 9 7.9

4 1.5 3 2.9 5 1.3 0 .0

261 100.0 103 100.0 377 100.0 114 100.0

18 6.5 8 7.5 27 6.8 5 4.1

10 3.6 8 7.5 21 5.3 9 7.4

43 15.5 24 22.4 74 18.7 26 21.5

116 41.9 47 43.9 202 51.0 60 49.6

82 29.6 16 15.0 61 15.4 20 16.5

8 2.9 4 3.7 11 2.8 1 .8

277 100.0 107 100.0 396 100.0 121 100.0

Urbano

Rural Urbano

Rural

Desenvolvimento

Total

Cluster do
concelho

Feminino

Masculino

Total

Sexo

<25

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

Total

Idade
(escalões)

1º - 4º ano

5º – 6º ano

7º – 9º ano

10º – 12º ano

Licenciatura

Pós-graduação

Total

Escolaridade

N %

Empreendorismo

N %

Consumismo

N %

Nacionalismo
económico

N %

Estabilização

Padrões

 
 
 
PADRÕES E VALORES ECONÓMICOS 
Os valores económicos reportados pelos participantes apresentam valores médios 
significativamente diferentes por padrão (Quadro 10) e o perfil de cada padrão nos quatro 
componentes de valores económicos encontrados é apresentado na Figura 16. 
 

Quadro 10: Cruzamento entre os padrões e os valores económicos 
    P 
Conservadorismo * Padrões F(3, 829) =  5,100 0,002 
Alienação * Padrões F(3, 856) = 4,707 0,003 
Defesa do sistema económico * 
Padrões F(3, 870) = 4,085 0,007 

Pró negócios * Padrões F(3, 866) = 7,124 0,000 
 
 

Figura 16: Nível médio de concordância em cada valor económico e os padrões 
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No conservadorismo há diferenças significativas entre o padrão do consumismo e os outros 
três padrões (p<0,05). Na alienação há diferenças significativas entre o padrão do 
consumismo e o do empreendorismo (p<0,01). Na defesa do sistema económico registam-se 
diferenças significativas entre os padrões nacionalismo económico e estabilização (p<0,05). No 
pró negócios o padrão nacionalismo económico apresenta diferenças médias significativas, 
quer com o padrão da estabilização (p<0,05), quer com o padrão do consumismo (p<0,001).  
Existe associação entre por um lado, conservadorismo e alienação e, por outro lado, entre pró 
negócios e defesa dos sistema económico. 
 
 
VALORES ECONÓMICOS E TIPOS DE CONCELHOS  
Quanto a concelhos, os dos tipos rural e em desenvolvimento estão mais associados aos 
valores económicos conservadorismo e a alienação. Os concelhos do tipo rural-urbano 
apresentam níveis de concordância elevados com os valores pró negócios e defesa do 
sistema económico. No que se refere aos concelhos de tipo urbano observa-se a existência 
de níveis médios de concordância abaixo da média global, não se identificando claramente 
com nenhum dos quatro valores económicos (Quadro 11).  
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Quadro 11: Valores económicos por cluster 

2,9691 3,5101 4,6797 5,4880

324 330 333 332

1,09013 1,22291 1,22235 1,13905

2,9645 3,5331 4,6619 5,7806

265 277 282 278

1,05160 1,18575 1,12098 ,93877

3,2333 3,8179 4,9358 5,6131

126 130 135 137

1,12449 1,23131 1,12450 1,17572

3,2358 4,0000 4,7535 5,3239

134 143 142 142

1,19141 1,38401 1,23686 1,31844

3,0490 3,6424 4,7246 5,5726

849 880 892 889

1,10507 1,25255 1,18076 1,12810

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Cluster do concelho
Urbano

Rural Urbano

Rural

Desenvolvimento

Total

Conservadorismo Alienação
Defesa do sistema

económico Pró-negócios

 
 
PADRÕES, VALORES ECONÓMICOS E TIPOS DE CONCELHOS 
Para aprofundar a análise dos padrões, valores económicos e tipos de concelhos, utilizou-se 
uma análise designada por CatPCA, que é um tipo de análise factorial que permite conciliar 
variáveis quantitativas com variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas estão 
representadas através de vectores e as variáveis qualitativas estão representadas através de 

pontos que correspondem às suas categorias. 
Relativamente ao posicionamento dos padrões, a CatPCA evidencia que o padrão de 
Consumismo está claramente associado a valores de alienação e de conservadorismo. 
Com o mesmo tipo de associação, mas menos intensa, aparece o padrão de Estabilização. 
Os padrões que apontam para Empreendorismo e para Nacionalismo Económico estão 
privilegiadamente associados aos valores pró negócios e à defesa do sistema económico, 
exactamente ao contrário dos padrões de Estabilização e de Consumismo. 
Prosseguindo na exploração da associação entre valores económicos, padrões e tipos de 
concelhos, admita-se agora que se pretende testar o modelo de moderação.  
Será que a variável tipo de concelho tem efeito na relação entre os padrões e os valores 
económicos? 
Irá então testar-se o modelo apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Modelo a testar 

Padrões Valores Económicos

Tipo de concelho
 

 
Interessará apenas averiguar se o efeito de interacção é significativo. Através dos resultados 
obtidos com uma análise econométrica, usando o General Linear Model (GLM) concluiu-se 
que existe efeito de moderação (de interacção) para os valores económicos: 
Conservadorismo (F=2.405, p=0.011) e Pró Negócios (F=2.097, p=0.027). 
Os gráficos de perfil (Figuras 18 e 19) permitem aferir sobre os contornos do efeito de 
interacção em cada uma das duas situações com efeito significativo. 
 
Figura 18: Nível médio de concordância com o valor económico do conservadorismo segundo 

padrões económicos, moderado pela tipologia de concelhos 
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Figura 19: Nível médio de concordância com o valor económico pró-negócios, segundo 
padrões económicos, moderado pela tipologia de concelhos 

 
 
Retomando a relação entre valores económicos, padrões e tipos de concelhos vamos 
acrescentar os comportamentos económicos (Q5 – costuma poupar?, Q10 – já comprou bens e 
serviços a crédito?, Q17 – tem investimentos realizados?). Para o efeito realizou-se uma outra 
análise de tipo CatPCA (Figura 20). Face à configuração já obtida na CatPCA anterior, pode 
observar-se que os comportamentos de compra que envolvem ter feito investimentos, 
recorrer ao crédito e ter poupanças surgem associados ao perfil que associa os valores de 
pró negócio e defesa do sistema ao padrão de pró investimento e ainda à predominância de 
concelhos de tipo rural-urbano. 
A ausência desses comportamentos económicos está privilegiadamente associada ao outro 
perfil. O padrão de pró consumo aparece privilegiadamente associado à negação dos 
comportamentos económicos em análise. Assinale-se ainda a concordância com valores como 
alienação e conservadorismo. Este parece ser o perfil de concelhos do tipo rural e do tipo 
em desenvolvimento. 
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Figura 20: Associação entre valores económicos, padrões, comportamentos económicos e 
tipos de concelhos (Análise de Correspondências Múltiplas) 
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CONCLUSÕES 
Neste artigo procuraram identificar-se relações entre orientações valorativas, crenças e 
comportamentos económicos dos agentes, por um lado, e diferenças nos níveis de 
desenvolvimento regional, por outro.  
A análise empírica baseou-se num inquérito a cerca de mil pessoas, residentes num conjunto 
de municípios portugueses (e respectivas freguesias), que foram seleccionados de forma a 
constituírem uma amostra representativa do todo nacional, segundo uma tipologia rural/urbano 
e segundo o nível de desenvolvimento, medido pelo PIB per capita. 
Identificaram-se padrões considerando maior prevalência do lado da oferta ou do lado da 
procura, assim como orientação predominantemente para o Estado ou para o mercado. Esta 
metodologia permitiu construir quatro clusters, correspondentes a “estabilização”, 
“nacionalismo económico”, “empreendedorismo” e “consumismo”. Estes clusters foram depois 
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enquadrados num contexto de análise espacial, sendo cruzados com diferentes tipologias a 
este nível de análise.  
Uma das principais conclusões é a constatação de que as freguesias ditas “rurais”, “rurais-
urbanas” e “urbanas” evidenciam uma orientação que privilegia o papel do Estado (embora em 
geral de forma não muito marcada), enquanto as freguesias “em desenvolvimento” (ou seja, as 
que pertencem a regiões que atravessam uma forte mudança estrutural recente) se orientam 
marcadamente para o sector privado.   
Outra conclusão importante, e de certa forma inesperada, é que as freguesias “rurais” são 
acentuadamente consumistas, ao passo que as “rurais-urbanas” são dominadas pela 
orientação para a oferta. Curiosamente, quer as regiões “urbanas” quer as ditas “em 
desenvolvimento” ocupam, quanto a este critério, uma posição intermédia. De facto, o cluster 
em desenvolvimento está associado quer a empreendorismo quer a consumismo. O cluster 
rural-urbano está particularmente relacionado com nacionalismo económico. O cluster urbano 
tem associações com ambos os padrões, nacionalismo económico e estabilização, enquanto o 
cluster rural apenas com este último. 
Em matéria de cruzamento com os valores, temos que o padrão de consumismo está 
claramente associado valores de alienação e de conservadorismo. Com o mesmo tipo de 
associação, mas menos intensa, aparece o padrão de estabilização. Os padrões que apontam 
para o empreendorismo e para nacionalismo económico estão privilegiadamente associados 
aos valores pró negócios e à defesa do sistema económico, exactamente ao contrário dos 
padrões de estabilização e de consumismo. 
Quanto à moderação pela tipologia de concelhos, tem-se que os valores de pró negócio e 
defesa do sistema económico estão associados aos concelhos de tipo rural-urbano. A ausência 
desses comportamentos económicos está privilegiadamente associada ao outro perfil. 
Assinale-se ainda a concordância com valores como alienação e conservadorismo. Este 
parece ser o perfil de concelhos do tipo rural e do tipo em desenvolvimento. 
Estas conclusões sobre os valores, atitudes e comportamentos de uma significativa e 
diversificada amostra da população portuguesa, baseadas na utilização criteriosa de diversas 
técnicas empíricas, designadamente estatística descritiva, análise de componentes principais 
(CatPCA) e estimação econométrica (GMM), podem constituir um importante instrumento de 
análise e apoio à decisão na formulação de políticas públicas de âmbito regional. 
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RESUMO 
As políticas públicas, em particular as que se baseiam nos recursos endógenos, tendem a dar 
especial relevância ao desenvolvimento sustentado da economia, do emprego e do bem-estar 
das populações e à redução das assimetrias entre o litoral e o interior, através da promoção do 
desenvolvimento regional.  
Um exemplo de recurso endógeno de relevância mundial é a Floresta por ter grande potencial 
de desenvolvimento sustentável, graças a conjunto de factores e oportunidades de ordem 
económica, ambiental e social.  
A grande aptidão florestal da Península Ibérica justifica que os decisores políticos dos dois 
países tenham aprovado planos estratégicos para as suas Florestas. Em Espanha, em 1980 o 
governo central transferiu as competências florestais para as comunidades autónomas, o que 
permitiu uma evolução diferenciada da política florestal no país.  
Neste trabalho faz-se uma análise comparativa da evolução das políticas florestais em Portugal 
com as das três comunidades espanholas cujos sectores florestais são mais dinâmicos e 
desenvolvidos: Galiza, Castela e Leão e País Basco.  
Como principal conclusão ressalta que a importância da existência de um clima 
socioeconómico estável e previsível, de políticas com objectivos estratégicos claros e 
consensuais e de um compromisso de longo prazo de todos os stakeholders relevantes são 
condições necessárias para o sucesso na implementação de políticas públicas de natureza 
estratégica. 
Palavras-chave: desenvolvimento, florestas, políticas públicas, recursos endógenos 
 
INTRODUÇÃO  
As políticas públicas são acções estruturadas pelo poder político para atingir objectivos de 
desenvolvimento do território e integram normalmente um conjunto de aspirações, metas e 
objectivos e um esboço de linhas de acção que os permita atingir. 
As políticas públicas para o desenvolvimento do território ou, melhor, para o desenvolvimento 
da sua competitividade, podem-se direccionar para o País como um todo, maximizando as 
potencialidades nas zonas onde a competitividade se baseia em capacidades acumuladas ou, 
pelo contrário, assumir o desenvolvimento numa base regional, tomando em linha de conta os 
espaços intermédios e articulação das redes económicas no espaço nacional. 
As políticas públicas de cariz socioeconómico tendem a dar especial relevância ao 
desenvolvimento sustentado da economia, do emprego e do bem-estar das populações e à 
redução das assimetrias entre o litoral e o interior, através da promoção do desenvolvimento 
regional. 
Tal implica frequentemente a promoção do aumento da competitividade internacional das suas 
fileiras industriais mais significativas, em particular as que se baseiam nos recursos 
endógenos, elegendo a inovação, o conhecimento e a modernização do ambiente de negócios, 
através de formas diversificadas de conjugar competências e capacidades das partes 
interessadas, como instrumentos essenciais para tal desiderato.  
Por outro lado, o sucesso das políticas públicas de natureza estratégica exige estabilidade 
sócio-política na região, para além do total comprometimento do poder político na sua 
implementação e um compromisso de longo prazo de apoio dos stakeholders, nomeadamente 
dos que estão envolvidos no seu financiamento. 
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Um exemplo de recurso endógeno de relevância mundial para este efeito é a Floresta e as 
fileiras industriais a ela associadas, dado o seu grande potencial de desenvolvimento 
sustentável, graças a conjunto de factores e oportunidades de ordem económica e ambiental 
(um recurso natural renovável que suporta indústrias eco-eficientes, contribui para o sequestro 
do carbono e para a biodiversidade) e social (pelo grande potencial de fixar populações criando 
emprego em espaços rurais e zonas menos favorecidas) 
A grande aptidão florestal de vastas zonas da Península Ibérica justifica que os decisores 
políticos dos dois países tenham aprovado planos estratégicos de desenvolvimento sustentado 
da Floresta e das Fileiras que dela dependem. No caso de Espanha, no primeiro semestre de 
1980 o governo central transferiu as competências florestais para as Comunidades Autónomas, 
o que permitiu uma evolução diferenciada da política florestal no país. Pelo que dez 
comunidades autónomas têm as suas próprias leis florestais.  
Na sequência de trabalhos anteriores [1] neste trabalho far-se-á uma análise comparativa da 
evolução das políticas florestais em Portugal com os das três comunidades espanholas cujos 
sectores florestais são mais dinâmicos e desenvolvidos e com maior relevância sócio-
económica: Galiza, Castela e Leão e País Basco.  
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS COMO CATALISADORES DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 
Políticas públicas são acções estruturadas em geral pelo Estado para atingir um dado 
objectivo. Podem ser políticas de desenvolvimento nacional, com ênfase económica ou 
ambiental, mas também políticas de âmbito local ou regional, políticas económicas de carácter 
sectorial (agrícola, de energia, de comunicação, industrial entre outras) ou políticas sociais nas 
áreas, por exemplo, da educação, da saúde, da geração de emprego e renda.  
Numa acepção geral, políticas públicas são mecanismos de validação da relação Estado e 
Sociedade. Compõem-se de um conjunto organizado de acções, precedidas, evidentemente 
por uma concepção do que é o problema que deve ser atendido e de seu encaminhamento. As 
políticas resultam de acções anteriores investidas por indivíduos ou colectividades, para 
atender um rol de anseios, de demandas ou de problemas.  
Com uma política pública pretende-se guiar e determinar as decisões e acções presentes e 
futuras. Compõe-se, geralmente, dos dois elementos seguintes: 
− um conjunto de aspirações, metas e objectivos; 
− um esboço de linha de acção que permita atingir as aspirações, metas e objectivos. 
As políticas públicas para o desenvolvimento do território têm oscilado entre duas opções: 
− o país deve ser tomado como um todo e maximizadas as potencialidades nas zonas 
onde a competitividade se baseia em capacidades acumuladas. Trata-se da opção pela política 
de desenvolvimento voltado para as grandes áreas industriais e metropolitanas e para as 
grandes infra-estruturas; 
− o desenvolvimento regional deve tomar em linha de conta os espaços intermédios e 
articulação das redes económicas no espaço nacional, envolvendo as potencialidades 
regionais e os agentes locais. 
O desenvolvimento regional assume-se assim como o desenvolvimento do território, ou melhor, 
o desenvolvimento da competitividade desse mesmo território. Mais do que a soma da 
competitividade das instituições e unidades de produção, o que está em causa é a capacidade 
de desenvolver condições de acolhimento e desenvolvimento de projectos, num quadro de 
sustentabilidade alicerçado nos recursos endógenos de cada região. 
A importância relativa dos recursos endógenos varia conforme a localização, geografia e regras 
de ordenamento e governação do território. 
Os recursos naturais não devem ser o elemento fundamental para o desenvolvimento, 
assumindo-se os recursos humanos e a sua capacidade de gerar novos conhecimentos, o 
factor crucial de desenvolvimento. 
 
RECURSOS NATURAIS COMO OBJECTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
Como se disse, as políticas públicas direccionadas para a promoção do desenvolvimento 
regional tendem a promover o aumento da competitividade internacional das suas indústrias 
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mais significativas, em particular as que se baseiam nos recursos endógenos, elegendo a 
inovação, o conhecimento e a modernização do ambiente de negócios, através de formas 
diversificadas de conjugar competências e capacidades das partes interessadas, como 
instrumentos essenciais para tal desiderato. 
Deste modo visa-se potenciar o desenvolvimento de competências e/ou de vantagens 
competitivas e dos mercados das suas indústrias tradicionais e dos seus recursos endógenos, 
bem assim como o redireccionamento dos mercados alvo de algumas destas indústrias para 
aproveitar oportunidades em novos segmentos de mercado e/ou em novos mercados 
regionais. 
O sucesso no processo de implementação das políticas públicas de natureza estratégica 
implica: 
− objectivos e estratégias claros, consentâneos com as metas a atingir e resultado de 
amplo acordo com todas as partes interessadas; 
− total comprometimento do governo na sua implementação; 
− compromisso de longo prazo de apoio das partes interessadas, nomeadamente das 
que estão envolvidas no financiamento do processo. 
Frequentemente os governos têm dificuldades em implementar políticas de natureza 
estratégica em virtude de os sectores a intervir, serem tecidos industriais essencialmente 
constituídos por Pequenas e Médias Empresas (PMEs), pelo que este facto tem de ser 
assumido um pressuposto na concepção das políticas. 
É que esta é a realidade na União Europeia (UE), onde as PMEs representam 99,8% do total 
das empresas existentes, 67,1% do emprego do sector privado (e mais de 80% em certos 
sectores industriais, tais como o metalúrgico, a construção e o mobiliário). 
A capacidade para as empresas enfrentarem o desenvolvimento sustentado dos seus negócios 
e, portanto, os desafios da inovação e da melhoria de competitividade, depende da sua 
disponibilidade para encontrarem formas de conhecimento complementares, participando e/ou 
envolvendo-se em redes produtivas estratégicas que passem, por exemplo, por interagir com 
clientes, concorrentes e fornecedores de matérias-primas, de equipamentos ou de serviços. Ou 
seja, potenciarem, tirarem o máximo proveito dos mecanismos de mercado existentes. 
Parece, pois, que a interferência dos governos nestes processos deveria ser pouco relevante. 
A realidade mostra que os governos tendem a desenvolver um papel importante na emergência 
de diversas formas de cooperação estratégica inovativas [2] e podem intervir de diversos 
modos: 
− estabelecendo um clima económico estável e previsível que facilite o funcionamento 
dos mercados e garanta que a cooperação não contribui para o aparecimento de práticas 
restritivas da concorrência; 
− tirando partido das externalidades associadas ao investimento em I&D, estimulando a 
criação de conhecimento através da cooperação entre empresas privadas, entre estas e 
empresas públicas e infra-estruturas públicas de I&D (universidades e institutos de 
investigação), o que tem a virtude de aumentar o retorno do investimento público em I&D, 
contribuindo para uma maior disseminação do conhecimento, em especial pelas PMEs; 
− removendo os obstáculos de natureza legal e regulamentar que dificultam os processos 
de clustering e de inovação. 
 
 
OS RECURSOS FLORESTAIS CATALISADORES DO DESENVOLVIMENTO 
As políticas públicas que visam o desenvolvimento regional apostam em promover o aumento 
da competitividade internacional das suas indústrias mais significativas, como é o caso 
daquelas que se baseiam nos recursos endógenos. 
Um exemplo de recurso endógeno de relevância mundial para este efeito são os recursos florestais e as 
fileiras industriais a eles associadas. De facto, trata-se de um sector com grande potencial de 
desenvolvimento sustentável, graças a conjunto de factores e oportunidades de ordem económica e 
ambiental (um recurso natural renovável que suporta indústrias eco-eficientes) e social (pelo seu grande 
potencial de criar emprego em espaços rurais e zonas menos favorecidas). 
Segundo a Food and Agricultural Organization (FAO), «Close to 1.6 billion people – more than 
25% of the world’s population – rely on forest resources for their livelihoods and most of them 
(1.2 billion) use trees on farms to generate food and cash. Moreover, many countries in the 
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developing world draw on fuelwood to meet as much as 90% of energy requirements. (...). 
Therefore, the extent to which they contribute to national development, reduce poverty, and 
enhance food security for vulnerable populations is not well recognized or appreciated. 
Increasingly however, case studies and other convincing evidence are documenting the role 
forests and trees outside forests play in national economic growth, rural development and 
livelihoods. Scientific research also is improving our understanding of how forestry contributes 
to achieving all UN Millennium Development Goals, not only those pertaining to poverty, hunger 
and the environment. (...) Forest resources generate income through employment and through 
the sale of surplus goods and services.» [3] 
Mas a floresta e os produtos de madeira estão perante novas oportunidades que resultam de 
serem instrumentos essenciais para a luta contra as alterações climáticas.  
Na realidade, as florestas desempenham um importante papel no ciclo global do carbono, 
agindo como sumidouros de carbono, através da: 
− manutenção e/ou aumento dos reservatórios de carbono existentes, através do 
melhoramento da protecção e gestão das florestas actuais;  
− expansão da área de florestas através da arborização; 
− substituição dos combustíveis fosseis por madeira proveniente de florestas geridas de 
modo sustentável; 
− substituição de produtos de alto consumo de energia (por exemplo, aço, alumínio ou 
betão) por produtos lenhosos industriais (matérias-primas renováveis de baixo consumo de 
energia). 
A figura 1 evidencia o carácter eco-eficiente da madeira, quando comparada com outros 
materiais de construção tradicionais. 
 

 
Fonte: [4] 

Figura 1: Emissões net de CO2 ao longo do ciclo de vida dos produtos 
 
Para além disso, as Florestas contribui para: 
− o desenvolvimento rural e o combate desertificação, fixando as populações e gerando 
emprego e riqueza; 
− a qualidade ambiental e a biodiversidade.  
Justifica-se, assim, a crescente importância do papel da Floresta como sumidouro de CO2 e 
dos produtos de madeira como sequestrantes do carbono, em aplicações de longa duração, 
como é o caso da construção civil. 
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Os recursos florestais constituem um exemplo paradigmático de recursos naturais renováveis, 
e, consequentemente, têm sido objecto de planos estratégicos de desenvolvimento sustentado 
em regiões com especial aptidão edafo-climática para a floresta 
De relevar, no entanto, o sucesso da implementação de um Plano de Desenvolvimento 
Florestal é condicionado pelo clima de estabilidade sócio-política e, em particular, 
governamental da região. 
Segundo a FAO “Um programa florestal nacional é um processo iterativo de planificação do 
sector florestal. O processo comporta a elaboração de um enquadramento global de política 
florestal compativel com as condições socioeconómicas, culturais, políticas e ambientais do 
país; está integrado em programas mais gerais de utilização sustentada de terra e envolve a 
participação de todas as partes interessadas” [5]   
E acrescenta [5] «No es posible vencer la lucha contra el cambio climático sin tener en cuenta 
los bosques del mundo. La gestión del proceso de transición hacia economías sostenibles, 
eficientes en el uso de los recursos y con bajas emisiones de carbono, así como la ampliación 
del uso de las energías renovables, dependerá de los recursos forestales. La calidad de vida, 
tanto de los habitantes de las ciudades como de las poblaciones rurales, está subordinada a la 
disponibilidad de alimentos, agua potable y lugares de esparcimiento. En la mayoría de los 
países, los bosques pueden contribuir considerablemente a la obtención de estos activos. 
Los encargados de la formulación de políticas tienen el deber de reconocer el valor y la 
importancia de los bosques para la sociedad y de promulgar políticas sólidas a fin de 
salvaguardar, mantener y acrecentar dicho valor. A diferencia del pasado, cuando la gestión de 
los bosques solía delegarse a expertos técnicos, 
actualmente los responsables de las políticas y las partes interesadas de distintos entornos 
prestan una renovada atención a los bosques. 
Es difícil elaborar políticas que funcionen una vez llevadas a la práctica. Es necesario abarcar 
múltiples intereses, a menudo contrapuestos, de partes interesadas cada vez más diversas, y 
pactar acuerdos a largo plazo que estas respeten, al tratarse de su propio interés. Cuando este 
proceso tiene éxito, se aprovechan nuevas tendencias y oportunidades y se crea un vínculo 
sólido con las ambiciones de desarrollo del país, y es posible establecer una nueva vía para la 
ordenación de los recursos forestales» 
 
AS ESTRATÉGIAS FLORESTAIS NA PENÍNSULA IBÉRICA 
A Península Ibérica tem uma grande aptidão florestal, o que justifica que os decisores políticos 
dos dois países tenham aprovado Planos Florestais nos dois países.  
Sendo objectivo deste trabalho a interpretação dos resultados comparados das políticas 
florestais em Portugal com as das três comunidades autónomas espanholas em análise nos 
últimos 25 anos - Galiza, Castela e Leão e País Basco – importa fazer uma síntese da 
evolução política nas quatro regiões com o objectivo de enquadrar as respectivas políticas 
florestais e discutir os resultados da sua implementação 
 
Portugal 
Nos últimos 25 anos Portugal teve oito Governos Constitucionais (desde o XI, com mandato de 
1987-91, até ao XVIII, o actual, com mandato iniciado em 2009, mas com demissão em 2011). 
Destes, apenas quatro foram maioritários, por coincidência os únicos governos maioritários do 
estado democrático, iniciado em 25 de Abril de 1974. 
O Partido Social-Democrático (PSD) governou com maioria absoluta entre 1987 e 1995, a que 
se seguiram dois governos do Partido Socialista (PS), sendo o primeiro maioritário e tendo o 
segundo pedido demissão em 2002. 
Seguiram-se dois governos do PSD: o primeiro, entre 2002 e 2004, terminou com a demissão 
de Durão Barroso, ao aceitar a actual posição na CE e o segundo governou muito pouco 
tempo, tendo sido demitido pelo Presidente da República em 2005. 
Seguiram-se eleições, de que resultou uma maioria absoluta para o PS, que governou toda a 
legislatura, terminada em 2009. 
As eleições deram uma maioria relativa ao PS que governou até hoje. 
Quanto às políticas públicas para o sector florestal, a importância económica e social da 
Floresta e das indústrias da Fileira de Madeira portuguesas e, em particular, do Pinheiro Bravo, 
justifica a atenção e as intenções de mudança que sucessivos governos têm manifestado.  
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Nos últimos 25 anos as diversas instituições da administração pública relacionada com a 
Floresta passaram por alterações orgânicas importantes que, naturalmente, influenciaram a 
execução das suas missões.  
Referem-se, de seguida, as iniciativas mais relevantes dos constituintes (governos e agentes 
económicos) nos últimos vinte e cinco anos. 
1) Em 1986 o X Governo Constitucional (1985-87) cria a Direcção-Geral das Florestas, que 
assume as responsabilidades pela execução das políticas públicas: e, em simultâneo, extingue 
as três entidades anteriormente o faziam: a Direcção-Geral do Ordenamento e Gestão 
Florestal, a Direcção-Geral do Fomento Florestal e o Instituto dos Produtos. 
2) XI Governo Constitucional (1987-91) governo maioritário do PSD liderado por Cavaco Silva. 
O programa deste governo não faz qualquer referência à Floresta ou às fileiras industriais que 
dela dependem. 
3) Em 1987 é fundado o CTIMM, Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário, 
maioritariamente detido por duas instituições públicas, o INETI Instituto Nacional de Engenharia 
e Tecnologia Industrial e o IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento; teve também como fundadores duas Associações empresariais do Sector  
O CTIMM tem como missão de assegurar a competitividade das empresas que em Portugal 
integram as indústrias da madeira e mobiliário, prestando-lhes apoio técnico, tecnológico e 
laboratorial.  
4) XII Governo Constitucional, 1991-95, maioritário do PSD, liderado por Cavaco Silva. 
No programa do governo apenas uma referência: na vertente “Desenvolvimento Rural e 
Redução das Assimetrias Regionais” da política agrícola o Governo propõe-se a «desenvolver 
a floresta nas suas múltiplas vertentes, pela intensificação das acções de prevenção dos fogos 
florestais, beneficiação e expansão dos povoamentos, criação de infra-estruturas de protecção, 
desenvolvimento das indústrias florestais e apoio à pastorícia, cinegética, piscicultura e 
apicultura». 
5) Em 1993 o governo extingue a Direcção-Geral das Florestas e cria o Instituto Florestal, 
organismo da administração indirecta do Estado, com autonomia administrativa e financeira 
(eram ambos organismos verticais e de âmbito nacional). 
6) Em 1994 a Monitor Company sob a direcção de Michael Porter, foi contratada pelo governo 
para gerir o projecto “CONSTRUIR AS VANTAGENS COMPETITIVAS DE PORTUGAL” [6], 
trabalhando em conjunto com centenas de empresários, gestores, técnicos qualificados e 
especialistas portugueses. O projecto teve duas fases: (I) – AUDITO DA COMPETITIVIDADE, 
no qual se procedeu a um levantamento da competitividade das empresas portuguesas, bem 
assim como ao contexto em que operam (políticas públicas), com o objectivo de diagnosticar 
os estrangulamentos essenciais à competitividade; (II)- INICIATIVAS PARA A ACÇÃO, para a 
qual foram identificadas onze iniciativas, seis relativas a clusters que pudessem constituir 
modelos representativos da mudança, e cinco relativos a políticas públicas, essencialmente de 
natureza transversal, que influenciam o contexto macroeconómico daqueles clusters. 
Numa terceira fase, os stakeholders deveriam promover a mudança preconizada, criando as 
condições de contexto e o momentum para o aprofundamento da mudança e de uma viragem 
qualitativa do país. 
O cluster dos produtos de madeira e a política pública relativa à gestão florestal foram duas das 
onze iniciativas para a acção seleccionadas pela Monitor Company. O relatório refere os 
produtos florestais como uma “área significativa de força e exclusividade portuguesa”, dada a 
tradição florestal do país, a experiência das indústrias da fileira e a vantagem competitiva que 
decorre do enorme potencial de crescimento das suas florestas. 
Na parte das conclusões do Audito da Competitividade relativas aos “Desafios à Construção da 
Competitividade”, o relatório refere que “Os clusters portugueses não estão a alcançar o seu 
potencial máximo, devido a interligações que não são concretizadas” e “Não existe diálogo 
eficaz entre as empresas e o Governo sobre os elementos mais significativos das políticas 
públicas, que proporcionam o contexto para alcançar clusters competitivos” [6] 
No que respeita à Gestão Florestal, o relatório reconhecendo que a Floresta é o recurso natural 
e renovável mais importante de Portugal conclui que não tem tido o interesse que merece das 
agendas das políticas públicas, com a maior parte das discussões centradas em temas do 
curto prazo em vez de se preocuparem com “a ineficácia do fornecimento de madeira para a 
indústria de quase todas as espécies de madeira, o que indicia o risco de um colapso na 
actividade industrial se não ocorrerem alterações imediatas” [6]. 
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Além disso, o sistema legislativo é inadequado, pois “Não existe uma entidade única com 
responsabilidade geral sobre a floresta. A responsabilidade distribui-se por seis ministérios 
diferentes e por uma multiplicidade de autoridades locais (…) criando um confuso padrão de 
fluxos de informação [6] pelo que quando cada ministério legisla, o faz sem uma visão 
integrada da floresta.  
Preconiza como essencial a definição de um “dono único das políticas florestais” e “três áreas 
essenciais para a mudança: (1)- colocar uma maior área florestal sob gestão florestal 
coordenada; (2)- racionalizar os processos de definição e implementação da legislação; (3)- 
sensibilizar a sociedade para os problemas florestais”. 
Quanto aos produtos de madeira foi assumida uma visão na qual o objectivo último do cluster 
deve ser o reequilíbrio dos fluxos de produtos de valor acrescentado ao longo da cadeia de 
valor para libertar o crescimento potencial da produtividade. A médio prazo deve aumentar a 
proporção de produtos de valor acrescentado médio (tais como os materiais de construção) e 
elevado (tais como o mobiliário e os sistemas e soluções para decoração de interiores). 
Para realizar a visão e promover a mudança foram constituídas seis task forces [6] que 
envolveram mais de seis dezenas de “personalidades-chave do cluster”, incluindo membros de 
topo de instituições e empresas públicas, investigadores, empresários e quadros de topo de 
empresas privadas. De relevar que este processo mereceu o patrocínio político do governo, 
através do ministro da Indústria e Energia. 
O trabalho foi executado com grande nível de participação e qualidade, tendo as propostas de 
planos e programas sido atempadamente entregues ao governo. 
No entanto, em Outubro de 1995, o fim do mandato do governo no termo da legislatura e a 
mudança da cor política do governo resultante das eleições teve como consequência a 
interrupção deste processo, tendo sido perdida a dinâmica de mudança que o chamado 
“projecto Porter” induzira no sector florestal. 
7) O Programa Económico do XIII Governo Constitucional [7] saído das eleições, maioritário do 
PS, reconheceu a necessidade de mudança nas políticas públicas, em particular através da 
concertação estratégica com os agentes económicos, co-responsabilizando-os na definição 
das políticas e apostando no aumento da competitividade dos clusters sectoriais e na 
valorização da produção nacional e protecção do ambiente. 
No quadro da agricultura assume a «valorização e desenvolvimento da Fileira Florestal», que 
afirma ser uma das «duas primeiras prioridades da política agrícola». 
8) No plano organizacional extingue o Instituto Florestal e distribui das suas competências por 
10 organismos: uma direcção-geral central de planeamento e políticas florestais, 7 direcções 
regionais de agricultura, uma empresa pública de gestão do património florestal sob jurisdição 
do Ministério da Agricultura - que nunca chegou a ser constituída, sendo a gestão do 
património público gerido transitoriamente pelas direcções regionais de agricultura - e o 
Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e das Pescas (IFADAP), 
na vertente da aplicação dos Programas Comunitários.  
9) Além disso, por solicitação do Primeiro-Ministro, agentes económicos privados patrocinaram 
o estudo "Propostas para um Plano Estratégico para o Sector Florestal”, feito pelo BPI, Banco 
Português do Investimento, com a colaboração da Jaakko Poyry, a maior empresa 
internacional de consultoria especializada no sector florestal. 
Foi apresentado ao Governo no último trimestre de 1996, e complementado por um estudo 
adicional “O financiamento do investimento florestal”, apresentado seis meses depois. Ao 
encerrar a segunda daquelas sessões, o Primeiro-Ministro determinou que se constituísse um 
grupo de trabalho para “apresentar propostas de acção no prazo de um mês” (sic).  
O grupo de trabalho - liderado pelo Ministério da Agricultura e integrando técnicos da Direcção-
Geral das Florestas, assessores do Primeiro-Ministro, dos Ministros da Economia, do Ambiente 
e do Presidente da República (para a agricultura), consultores do BPI e representantes dos 
promotores - reuniu seis vezes e esvaiu-se em Setembro de 1997 sem nada ter feito.  
10) Em 1999, o Governo adoptou um novo “Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta 
Portuguesa” que reconhecia que «o sector Florestal … é estratégico, ... e com valor económico 
significativo no contexto nacional. Importa, pois, que o desenvolvimento florestal tenha em 
conta a importância das actividades produtivas» e que «a ausência de valorização económica 
da floresta será sempre um factor indutor da sua degradação» e assumia o compromisso 
«assegura-se o desenvolvimento equilibrado das Indústrias Florestais, baseado na excelência 



 
 

1727 

e na inovação, com destaque para as três principais fileiras: a da cortiça, a da pasta e papel e a 
da madeira». 
Este diploma assumiu algumas das recomendações do estudo acima referido. 
No entanto, as iniciativas deste governo limitaram-se a legislação de natureza muito geral, 
tendo terminado a legislatura sem que tenha ocorrido qualquer mudança no sector florestal. 
11) O XIV Governo Constitucional, (1999- 2002) suportado pela mesma maioria política e com 
o mesmo Primeiro-Ministro, deu continuidade ao programa político do anterior governo, mas 
terminou com o pedido de demissão do Primeiro-Ministro e nada de concreto foi feito, tendo-se 
limitado a iniciativas pontuais direccionadas para o problema dos fogos florestais. 
12) Em 2001 o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável - um órgão 
independente criado pelo Decreto-Lei nº221/97 - publicou o importante relatório “Reflexão 
sobre a Sustentabilidade da Política Florestal Nacional” [8] de grande impacto público dada a 
qualidade do diagnóstico efectuado e a pertinência das conclusões e recomendações feitas. 
O «Organograma Institucional/Política Florestal (Continente)» apresentado no relatório 
evidencia a «complexa organização institucional da Gestão Florestal» e «a extrema 
complexidade funcional do sistema, a existência de áreas de sobreposição e de indefinição, 
tornando muito difícil, se não impossível, garantir um funcionamento integrado e eficaz do 
sistema». 
Na primeira recomendação do relatório pode ler-se: «O Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável, tendo em conta a análise realizada sobre as diversas matérias 
que integram a problemática da floresta nacional, conclui, face à importância social, económica 
e ecológica da floresta portuguesa, historicamente comprovada, não haver ainda a 
correspondência institucional ao nível político decisório do Estado e da Administração a quem 
competiria, como nos restantes países europeus, a definição e dinamização desta política. 
Dever-se-ia corrigir esta situação, pondo cobro à evidente perda de impacte e de protagonismo 
por parte deste sector, por forma a que se pudesse ver reflectida, a nível governamental, a sua 
real importância estratégica, económica, social e ambiental.» 
13) Das eleições realizadas em 2002 resultou o XV Governo Constitucional de nova cor 
política. 
À partida havia alguma expectativa, pois o novo Ministro da Agricultura, que interviera como 
consultor nos estudos anteriormente referidos, afirmara que ainda se revia nas suas 
conclusões e, no programa do governo, deu sinais de querer fazer algo.  
Criou a Secretaria de Estado da Floresta e chamou para a liderar, provavelmente a pessoa que 
no país melhor conhece os problemas do Sector Florestal. 
Só que não lhe foram dados os necessários poderes nem unificada a coordenação de 
questões chave, de que o problema dos fogos florestais foi o exemplo pragmático.  
14) Em 2003, após os incêndios desse Verão governo aprova uma proposta de reformulação 
orgânica dos Serviços Florestais do Estado, a Reforma Estrutural do Sector Florestal, que é 
concretizada no ano seguinte, com a criação a Direcção Geral dos Recursos Florestais 
(reunindo os serviços da anterior direcção-geral das florestas e das 7 direcções regionais de 
agricultura) e a Agência para a Prevenção dos Incêndios Florestais, a Equipa de Reflorestação 
e o Fundo Florestal Permanente, funcionando este no âmbito do IFADAP. 
No entanto, a inesperada demissão do Primeiro-Ministro em Julho de 2004 e a vigência 
efémera do XVI Governo Constitucional (2004-2005) contribuíram para que a situação de total 
inércia continuasse. 
15) Das eleições em Março de 2005 resultou o XVII Governo Constitucional (2005-2009), um 
governo maioritário do PS, que em Abril de 2008 aprovou um importante diploma estruturante, 
a “Estratégia Nacional para as Florestas”, mas que limita a sua intervenção à Floresta, não 
tomando em consideração que o “valor económico total da Floresta” só faz sentido se, a 
jusante, as indústrias da Fileira forem capazes de inovar e criar riqueza a partir dos recursos 
florestais disponíveis. 
16) Em Julho de 2005 ocorre a venda judicial do património do Centro Tecnológico das 
Indústrias de Madeira e Mobiliário (CTIMM) decorrente da sua falência.  
O CTIMM era a única infra-estrutura tecnológica da Fileira de Madeira existente no país. 
17) Do ponto de vista institucional houve evoluções importantes. Em 2006 é extinta a Agência 
para a Prevenção dos Incêndios Florestais e incorporada na Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais, cuja nova lei orgânica é aprovada em 2007 e dá corpo a estas alterações. 
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No entanto, no ano seguinte é extinta a Direcção-Geral dos Recursos Florestais e criada a 
Autoridade Florestal Nacional. 
18) No domínio da Inovação e Investigação Aplicada, os Agentes Económicos da Fileira 
Florestal - os destinatários da Investigação Aplicada - e as Entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional iniciaram um processo tendente à criação de uma Agenda Estratégica de 
Investigação Nacional para o Sector Florestal e de uma Plataforma Tecnológica Florestal 
Nacional, na linha de um processo homónimo implementado na União Europeia - a Forest-       
-Based Sector Technology Platform [9], no qual Portugal participou.  
Este processo mereceu o apoio formal do Director-Geral dos Recursos Florestais, pois 
respondia a um objectivo concreto, assumido na Estratégia Nacional para as Florestas, de a 
criar em 2007, pelo que passou a participar activamente na sua implementação. 
No entanto, a sua inesperada demissão levou a que o processo fosse interrompido, já que não 
mereceu a atenção do seu substituto. 
19) No segundo semestre de 2008 o Governo iniciou um processo de mobilização dos actores 
da Fileira para o lançamento do “Pólo de Competitividade e Tecnologia dos Produtos de 
Madeira” tendo, como resultado, sido criada a Associação para a Competitividade da Indústria 
da Fileira Florestal (AIFF), que congrega as três fileiras industriais de base florestal (Produtos 
de Madeira, Cortiça e Papel) numa mesma estrutura, a primeira instituição deste tipo em 
Portugal. 
A AIFF assumiu [10]: 
− como objecto “a promoção e o exercício de iniciativas e actividades tendentes á criação 
de um centro nacional de competitividade, inovação e tecnologia, de vocação internacional e 
promover e incentivar a cooperação entre empresas, organizações, universidades e entidades 
públicas, com vista ao aumento do respectivo volume de negócios, das exportações e do 
emprego qualificado, nas áreas económicas associadas à Fileira Florestal Portuguesa”; 
− como missão “contribuir para que Portugal se torne competitivo na investigação, 
concepção, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à 
Fileira Florestal, em sectores de mercado e de tecnologia seleccionados, tendo como alvo os 
mais exigentes e relevantes mercados internacionais, num quadro de reconhecimento da 
qualidade, da excelência e da inovação tecnológica”. 
A AIFF está estruturada numa rede que tem como associados as mais importantes empresas 
industriais de base florestal, universidades, institutos de investigação e associações 
empresariais, pelo que reuniu todas as condições para o desenvolvimento de formas mais 
evoluídas de parcerias e/ou de clustering para a inovação e aumento da competitividade, o que 
nos últimos vinte e cinco anos nunca as políticas e iniciativas públicas e os stakeholders do 
sector foram capazes de implementar. 
Já em 2011 a AIFF divulgou o seu primeiro “Relatório de Caracterização da Fileira Florestal 
2010” [11], um excelente documento de referência que cobre o decénio 2000-2009 e «tem 
como objectivo iniciar um processo de caracterização na óptica de uma visão de conjunto, 
integrada, da Fileira Florestal, avaliando o seu impacto, conhecendo a sua evolução recente e 
o papel que desempenha em diferentes domínios». 
O seu conteúdo constitui, sem dúvida, a fotografia mais completa e detalhada da Fileira 
Florestal jamais feita no país, sendo uma referência indispensável sobre a floresta portuguesa 
e pelas indústrias que nela se suportam. 
20) O XVIII Governo Constitucional, de minoria PS, tomou posse em Outubro de 2009. Na sua 
estrutura, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas incluiu uma 
Secretária de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural com competências sobre : i) 
Autoridade Florestal Nacional; ii) Fundo Florestal Permanente, em matérias de gestão corrente; 
iii) Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
No Programa do Governo [7] refere-se «Reforçar a competitividade empresarial: 
a) aproximar Portugal da liderança mundial nos sectores do turismo, novas energias e fileira 
floresta-madeira-móvel; 
b) concretizar a política de apoio aos Pólos de Competitividade e aos Clusters em sectores 
com forte capacidade exportadora (…) 
c) apoiar o desenvolvimento de novos Pólos e Clusters …»  
21) Em Setembro de 2010 é apresentado o Relatório Final do 5.º Inventário Florestal Nacional 
(IFN5) [12], baseado em levantamentos de campo efectuados entre Dezembro de 2005 e 
Junho de 2006, de que se apresentam os resultados mais relevantes: 
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Fonte: [13] 

Figura 2: Evolução das principais espécies florestais em Portugal 
Nos últimos 25 anos: 
− a área total arborizada praticamente não se alterou, passando de 3108 mil hectares 
para 3175 mil hectares (aumento de 2,2 %), que correspondem a 39% do território; 
− o pinho, a espécie que suporta as indústrias da Fileira de Madeira, continua a ser 
predominante, representando 28% da Floresta Nacional; 
− no entanto, a área da floresta de pinho continuou a sofrer uma redução muito grande -
29,3%, dos quais -9,3% na última década,  
− o pinho foi claramente substituído pelo eucalipto, matéria-prima das indústrias de 
celulose e papel, cuja área aumentou 92%, passando de 386 mil hectares para 740 mil 
hectares. 
O resultado foi uma forte redução das existências de madeira de pinho. De facto, em 1987 
havia 101,4 milhões de m3 de madeira de pinho em pé. De acordo com o último inventário 
florestal esse valor passou para 86 milhões de m3, ou seja teve uma redução de 15,4%. No 
mesmo período, o volume de eucalipto aumento 23,6%. 
22) No que respeita aos negócios das indústrias da fileira de madeira, o quadro seguinte 
mostra a evolução do seu comércio internacional nos últimos anos (valores a preços correntes; 
milhões de euros). 

Tabela 1: Balança Comercial das Indústrias da Fileira de Madeira portuguesas 
  2005 2006 2007 2008 2009 
IMPORT MADEIRA 339 357 629 601 451 
 MOBILIÁRIO 195 205 55 52 45 
 SUBTOTAL 534 562 684 653 496 
EXPORT MADEIRA 273 353 701 664 470 
 MOBILIÁRIO 180 206 258 276 294 
 SUBTOTAL 453 559 959 940 764 
         SALDO COMERCIAL -261 -209 17 11 -26 

FONTE: elaboração própria a partir de [11] 
As indústrias da Fileira de Madeira evidenciam saldos da balança comercial fortemente 
negativos até 2006, mostrando recuperação e uma ténue inversão em 2007 e 2008, entretanto 
anulada em 2009. 
23) O XVIII Governo Constitucional demite-se em Março de 201, tendo sido marcadas eleições 
em 5 de Junho.  
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Espanha 
Administração Central 
A Constituição Espanhola, aprovada em 1978 definiu a estrutura do Estado espanhol em 
Comunidades Autónomas e determina os poderes que só podem ser atribuídos ao Estado e os 
que podem ser assumidos pelas Comunidades Autónomas. 
O processo de instauração das 17 comunidades autónomas decorreu em poucos anos que 
incluiu a aprovação dos seus estatutos, órgãos de governo e instituições representativas. 
Em 1980 o governo central transferiu as competências de desenvolvimento legislativo da 
legislação básica do Estado e as competências no domínio da gestão florestal para as 
Comunidades Autónomas, o que as transformou em autoridades florestais por excelência e, 
consequentemente, permitiu uma evolução diferenciada da política florestal no país [14].  
A Administração Central mantém, no entanto, um papel importante na coordenação com as 
Regiões Autónomas.  
A estratégia florestal espanhola foi desenvolvida pelo Ministério do Ambiente e adoptada em 
Março de 1999. para articular o modelo a seguir na política florestal espanhola com os diversos 
compromissos internacionais em vigor. 
Tem como objectivos principais a planificação da política florestal à escala nacional e a 
participação nos trabalhos dos organismos florestais e fora internacionais e, como principais 
actividades, a elaboração, difusão e desenvolvimento posterior da Estratégia Florestal 
Espanhola bem como a concepção das necessárias reformas nos instrumentos políticos 
florestais. 
Do ponto de vista institucional, no Governo Central existe uma Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal posicionada no ministério da tutela, o Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino e dependendo directamente da Secretaria de Estado de Cambio 
Climático 
O Plano Florestal Espanhol foi aprovado pelo Conselho de Ministros de Julho de 2002 [15]. 
Tem como objectivo operacionalizar no espaço e no tempo a Estratégia Florestal Espanhola, 
estruturando as acções necessárias para desenvolver a política florestal espanhola, balizada 
nos princípios do desenvolvimento sustentável, da multifuncionalidade das florestas; além 
disso, contribui para a coesão territorial e ambiental e promove a participação de todos os 
grupos de interesses na formulação de políticas, estratégias e programas, responsabilizando a 
sociedade na conservação e gestão das florestas.  
Tem também um papel importante de facilitar e assegurar cumprimento dos compromissos 
internacionais, através da cooperação com as regiões autónomas, responsáveis para a maioria 
das competências de gestão territorial. 
O Plano assume o reflorestamento de 3,8 milhões de hectares ao longo dos 30 anos da sua 
vigência, o que representa que a área florestal atinja 65% total do país - 0,45 hectares/capita 
de área florestal - e o consequente armazenamento de 60 milhões de toneladas de carbono 
[16]. 
Em Novembro de 2003 foi consagrada a regulamentação jurídica básica em matéria florestal 
na Ley de Montes 43/2003. 
Esta lei foi modificada pela lei 10/2006 [17] para lhe corrigir um conjunto de «deficiencias e 
insuficiencias concernientes tanto a la correcta definición de las atribuciones que, de acuerdo 
con determinados preceptos de la ley, corresponden a las diferentes Administraciones públicas, 
como en la propia ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes, 
señaladamente, aquellos que tienen que ver con la lucha contra los incendios forestales y con 
la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catalogo de los distintos 
tipos de montes.» 
A implementação do Plano Florestal espanhol implicou a assinatura pelo governo de 
numerosos acordos quadro e acordos de colaboração com as Comunidades Autónomas [17] 
Dez comunidades autónomas, têm as suas próprias leis florestais - sete antes da aprovação da 
Ley de Montes 43/2003 e três anos depois (Astúrias, Aragão e Castela-la Mancha) - faltando 
em sete a sua própria lei. Em cinco destas estão em curso projectos, em diferentes estágios de 
avanço (Castela e Leão, Galiza, Múrcia, Cantábria e Canárias). Em alguns casos, houve 
alterações posteriores. 
Uma nota breve sobre o papel das infra-estruturas de inovação tecnológica e, em particular dos 
Centros Tecnológicos, na política de inovação espanhola.  
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Sobretudo após a adesão à União Europeia houve uma forte dinâmica de criação e 
desenvolvimento dos Centros Tecnológicos, como resposta a necessidades concretas do 
contexto empresarial, actuando activamente para melhorar sua posição competitiva e 
desenvolver as suas capacidades de inovação tecnológica. 
Neste momento existem em Espanha 51 Centros Tecnológicos [18] que em 2008 prestaram 
serviços a mais de 31.500 empresas clientes, com 7.600 funcionários e facturaram mais de 577 
milhões de euros; 22 estão situados na Galiza, 10 no País Basco e 9 em Castela y Leon 
(incluindo 3 Centros de Innovacion e Tecnologia) 
Destes, 16 são direccionados para a floresta, indústrias de madeira e mobiliário, o que 
evidencia a importância atribuída ao sector florestal em Espanha. 
Em cada uma destas três comunidades existem Centros Tecnológicos das indústrias de 
madeira: o CIS Madera na Galiza, o CIDEMCO no País Basco e o CESEFOR, Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria em  Castela e Leão. 
Em 2005 foi criada a Plataforma Tecnológica Forestal Española no quadro do desenvolvimento 
da European Forest-Based Sector Technology Platform uma iniciativa conjunta das 
confederações europeias proprietários Florestais (CEPF), das Indústrias da Madeira (CEI-Bois) 
e das Indústrias de Papel (CEPI), que integra um total de 17 plataformas nacionais. 
Vejamos, de seguida, os aspectos sociopolíticos mais relevantes das três comunidades 
autónomas a que se refere este trabalho; Castela e Leão, Galiza e País Basco.  
 
Comunidade Autónoma da Galiza 
O Estatuto de Autonomia da Galiza, assinado pelo rei Juan Carlos em 1981, define os orgãos 
de poder da Comunidade Autónoma, o Parlamento e a Xunta de Galicia e o seu Presidente, 
bem assim como a demais regulamentação institucional básica da Comunidade. 
Nos últimos 25 anos o PSOE governou entre 1987/90, seguindo-se 15 anos de maioria AP/PP, 
sendo Fraga Iribarne o presidente, salvo 2005/09, com maioria do PSOE, tendo o PP retomado 
o poder em 2009. 
Do ponto de vista institucional a Floresta está sob tutela da Consejeria de Medio Rural da 
Xunta da Galicia 
A execução da política florestal é uma responsabilidade da Dirección Xeral de Montes e 
Industrias Forestais, que depende daquela Consejeria. 
De relevar que, como a designação indica, esta direcção-geral tem competências sobre toda a 
Fileira Florestal, sendo a sua missão «a valorización do monte, mediante o seu uso 
multifuncional, e a implantación dunha auténtica cultura forestal en Galicia permiten a 
consolidación dun complexo madeireiro e forestal que sirva de base para a creación dunha 
moderna industria transformadora». Esta abordagem holística poderá ser uma das forças 
motrizes do sucesso do Sector Florestal na Galiza como se mostra de seguida. 
A Comunidade Autónoma da Galiza com uma área de cerca de 30.000 km2, correspondentes a 
5,8 % do território de Espanha [19], é uma região predominantemente florestal (as florestas 
ocupam cerca de 2 milhões de hectares, 68% do território), com mais de 600.000 proprietários 
florestais e mais de sete mil empresas. 
As actividades relacionadas com a madeira são de grande importância tanto do ponto de vista 
demográfico como da oferta e da procura, bem assim como da estrutura industrial [20] e que 
suporta uma importante fileira industrial de 2860 empresas de transformação de madeira, mas 
na quase totalidade PMEs.  
A produção de madeira na Galiza representa metade da produção total de Espanha e a 
actividade das suas indústrias de madeira têm um peso significativo na economia do país, já 
que representam 3,5% do seu PIB e posiciona Galiza a como 9ª potência florestal da Europa e 
coloca a Espanha ao mesmo nível de países como a Finlândia e a Nova Zelândia [21], [22]. 
Em 2008, a Galiza atingiu os maiores valores em exploração madeireira, superando os oito 
milhões de metros cúbicos, 30% a mais que nos anos anteriores. 
É um sector de grande importância para a economia da Galiza, com amplo potencial de 
desenvolvimento sustentável, graças a conjunto de factores e oportunidades de ordem 
económica e ambiental (por ser uma indústria eco-eficiente) e social (como empregadora em 
espaços rurais), razão por que sido objecto de particular atenção das políticas e iniciativas 
públicas dos seus Governos, envolvendo os stake-holders do sector. 
Citam-se de seguida as mais relevantes. 
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1) Em 1992 é aprovado o Plano Florestal da Galiza 1992-2032, que previa um investimento 
anual equivalente a 3% do orçamento autonómico, com o objectivo de converter a floresta num 
dos pilares da competitividade da Galiza 
2) Em 1996 criou o CIS-Madera, Centro de Innovación e Servizos da Madeira [23], um 
organismo público ao serviço das indústrias da madeira que pretende contribuir para “a 
melhoria da posição competitiva das empresas, propiciando um aproveitamento óptimo do 
recurso florestal, e uma maior aplicação e qualidade dos seus produtos derivados” [24]. 
Em 1998 assume a forma de um centro tecnológico com os seguintes objectivos: 
− elaborar e executar projectos de investigação básica e aplicada; 
− transferência de tecnologia 
− promover e disseminar o conhecimento sobre o uso da madeira nas suas diversas 
aplicações, especialmente em construção; 
− promover a formação nas áreas relacionadas com a tecnologia da madeira. 
3) Em 1999 é constituído o Cluster de la Madera de Galicia [25], no qual o CIS-Madera teve um 
papel relevante, pois foi incumbido de liderar a sua criação. 
Para tal elaborou um plano de trabalho inicial, que incluiu o censo das empresas galegas do 
sector; seguiram-se estudos de diagnóstico e propostas estratégicas, já com empresários do 
sector, através da constituição de quatro grupos de trabalho e de uma comissão de 
acompanhamento. 
O Cluster de la Madera de Galicia iniciou a sua actividade como entidade própria depois da 
apresentação do “Documento de Síntese Final sobre Eixos Estratégicos, Estratégias e Acções” 
e, em Abril de 2001 foi feita a sua apresentação oficial numa sessão presidida pelo Presidente 
da Xunta de Galicia, D. Manuel Fraga Iribarne.  
O Cluster de la Madera de Galicia tem por objecto promover a união, cooperação e integração 
do conjunto de empresas e demais agentes da Fileira de Madeira da região, visando promover 
a inovação e a capacitação tecnológica, aumentar a competitividade do sector e prepará-las 
para o aproveitamento das novas oportunidades referidas. 
Não obstante a crise internacional e a situação delicada do mercado da construção espanhol, a 
evolução dos negócios das empresas do Cluster de la Madera de Galicia mostra um crescente 
aumento de competitividade, evidenciado por um grande aumento da madeira cortada, que em 
2008, ultrapassou os 8 milhões de metros cúbicos [26] um valor 30% superior à média dos 
últimos doze anos. 
As indústrias da 1ª transformação (serrações e painéis derivados de madeira) e da 2ª 
transformação (carpintarias e mobiliário) tiveram, respectivamente, volume de negócios de 
1.573 e 686 milhões de euros de milhões de euros, pelo que a facturação conjunta do Cluster 
de la Madera de Galicia ascendeu a 2.259 milhões de euros e o emprego ultrapassou os 
26.000 postos de trabalho directos e 50.000 indirectos. 
As indústrias florestais representam, assim, 3,5% do PIB da Galiza, o que situa esta 
comunidade autónoma ao nível de outros países como a Finlândia (3,7% do PIB) ou a Nova 
Zelândia (3,1%do PIB).  
O volume de vendas da industria galega de madeira em 2010 foi de 1.722 milhões de euros, 
um incremento de 6% relativamente a 2009. No entanto, ainda não igualou o máximo de 2007, 
antes do início da crise, em que atingiu 2.419 milhões de euros. 
Registe-se, no entanto, que parece ter havido uma inversão na situação recente da floresta 
galega. 
O estudo “Recursos Forestales de Galicia 2005-2008” [27], feito por uma equipa multidisciplinar 
da Universidade de Vigo com a colaboração de investigadores da Universidade Politécnica de 
Madrid, mostrou que nos últimos quinze anos a Galiza teve um decréscimo das suas 
existências florestais que pode ter atingido os 30%, pelo que o abastecimento das indústrias de 
madeira poderá estar seriamente comprometido. 
Daí que o relatório anual de 2010 do Cluster Madera de Galicia [23] afirme que se pode estar 
perante a necessidade de uma nova e “verdadera Política Forestal que incentive la gestión 
productiva del monte y dé seguridada la misma”. 
 
Comunidade Autónoma de Castela e Leão 
O Estatuto de Autonomia desta Comunidade foi aprovado em 1983. Desde então a situação 
sócio-política pode caracterizar-se como sendo de grande estabilidade, já que depois da 
primeira legislatura, iniciada em 1983 e que teve uma maioria do Partido Socialista Operário 
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Espanhol (PSOE), se seguiram até hoje seis legislaturas, todas com maioria Aliança Popular 
(AP/PP). 
Do ponto de vista institucional a Floresta está sob tutela da Consejeria de Medio Ambiente, 
dependendo directamente de uma das suas três direcções-gerais, a Dirección General del 
Medio Natural, em cujas atribuições se incluem o planeamento da política de gestão florestal, a 
prevenção e extinção de incêndios florestais e a investigação florestal. 
Para as operacionalizar dispõe do Servicio de Restauración y Gestión Forestal e o Plan 
Forestal de Castilla y León foi aprovado em 2002 para um prazo de 27 anos. 
Nos últimos 25 anos a floresta de Castela e Leão teve melhorias substanciais em todas as 
vertentes [28], [29]. 
Em particular, nos últimos 14 anos a superfície florestada [30] aumentou 863.000 hectares, 
cerca de 40%, atingindo 3 milhões de hectares, o que representa 31% da superfície da 
Comunidade e 15% do total nacional (valores em hectares):  

IFN 1 - 1976 1.886.000 
IFN 2 - 1996 2.119.000 
IFN 3 - 2009 2.982.000 

Por outro lado, em 2007, o valor da produção total das indústrias de madeira e mobiliário da 
Comunidade atingiu 1223 milhões de euros, correspondendo a cerca de 6,5% do valor total de 
Espanha.  
A Fileira de Madeira integra 2000 empresas que empregam mais de 2.000 trabalhadores. 
Este sector representa 6,3% do valor acrescentado bruto industrial da Comunidade, com ampla 
presença no meio rural [31]. 
 
Comunidade Autónoma do País Basco 
Em Janeiro de 1978 foi publicado o decreto que aprovou o regime pré-autonómico e a criação 
do Consejo General Vasco, eleito para o período de 1978/80 com maioria do Partido Socialista 
Euskadi (PSE/PSOE).  
Em 1979 foi aprovado o Estatuto de Autonomia, após o que se seguiram oito legislaturas, todas 
com maioria do Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV).  
Em 2009, a actual IX Legislatura tem maioria do PSE/PSOE. 
Do ponto de vista institucional a Floresta está sob tutela da Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca através do Viceconsejero de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
No que respeita à política florestal, embora o País Basco seja um território pequeno, com cerca 
de 700.000 hectares, tem uma actividade florestal importante. Cerca de 500.000 hectares estão 
arborizados, o que corresponde a 55% do território. Na União Europeia só a Suécia e a 
Finlândia têm maiores superfícies arborizadas, respectivamente 62% e 69%.  
O valor da produção florestal [32], [33], considerando os subsectores primário, de serviços e 
serrações, é de cerca de 365,60 milhões de Euros, gerando cerca de 3.000 empregos directos.  
O valor de produção final das restantes indústrias de madeira (935 empresas e 5.535 postos de 
trabalho) é aproximadamente de 409,01 milhões de Euros.  
O Plano Florestal Basco 1994-2030 [34] foi aprovado em Outubro de 1994  
Nos últimos 25 anos foram feitos três inventários florestais que mostram a seguinte evolução 
da superfície florestada no País Basco (hectares) [35], [36]: 

IFN 1 - 1976 353.000 
IFN 2 - 1996 469.000 
IFN 3 - 2009 495.000 

Ou seja, um crescimento de 40% nos últimos 30 anos e de 6% nos últimos 15 anos. 
O valor económico do sector florestal basco fica evidenciado ao dizer que em 2005 tinha 
20.114 empresas, empregando 2.684 pessoas e com um valor de produção de 275 milhões de 
euros [37]. 
 
 
DISCUSSÃO 
Neste trabalho pretende-se comparar a evolução das políticas florestais em Portugal nos 
últimos 25 anos com os das três comunidades autonómicas espanholas com sectores florestais 
mais dinâmicos e desenvolvidos: Galiza, Castela e Leão e País Basco e, a partir deste 
exemplo, mostrar a importância da existência de um clima sociopolítico estável e previsível, de 
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políticas públicas com objectivos estratégicos claros e consensuais e de um compromisso de 
longo prazo de todos os stakeholders para o sucesso na sua implementação. 
Para tal vamos comparar as quatro regiões na tripla perspectiva das suas evoluções políticas, 
das suas estratégias florestais e dos resultados obtidos. 
 
Evolução política 
Portugal  
− Houve oito legislaturas (da XI à actual, a XVIII), das quais apenas quatro com governos 
maioritários (por coincidência os únicos governos maioritários desde que o regime é 
democrático) e que, portanto foram completas; 
− três mudanças de côr política, alternando entre governos do partido social-democrata 
(PSD) e o partido socialista (PS); 
− cinco primeiros ministros, dos quais três do PSD e dois do PS. 
Galiza 
− Sete legislaturas completas desde 1981, ano da aprovação do Estatuto de Autonomia 
da Galiza;  
− os últimos 25 anos o PSOE governou entre 1987/90, seguindo-se 15 anos de maioria 
AP/PP, sendo Fraga Iribarne o presidente, salvo 2005/09, com maioria do PSOE, tendo o PP 
retomado o poder em 2009. 
Castela e Leão 
− Aprovado o Estatuto de Autonomia em 1983; 
− situação sócio-política de grande estabilidade, já que nos últimos 25 anos houve seis 
legislaturas, todas com maioria AP/PP. 
País Basco 
− Aprovado o Estatuto de Autonomia em 1979, após o que se seguiram oito legislaturas, 
todas com maioria do, Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV).  
− a actual IX Legislatura tem maioria do Partido Socialista Euskadi (PSE/PSOE) em 
coligação com o Partido Nacionalista Basco (PNB). 
 
Estratégias florestais 
Portugal  
− 258 diplomas legais relevantes, dos quais 24 de natureza estratégica para a Floresta, 
de que se destacam um “Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa” 
(1999), um “Plano de Acção Florestal” (2003) e uma “Estratégia Nacional para as Florestas”, 
(2008) qualquer um dos quais praticamente não passou do papel. O mais recente, o “Código 
Florestal”, foi aprovado em 2009, mas a sua entrada em vigor dois anos depois ainda se 
mantém suspensa [13]. 
− 5 remodelações de fundo da estrutura orgânica do governo e administração pública 
ligadas à floresta (das quais 3 nos últimos 4 anos); 
− em Portugal existem 8 centros tecnológicos, mas nenhum ligado ao sector Florestal. De 
facto, o CTIMM, Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário, a única infra-
estrutura tecnológica da Fileira de Madeira que existia no país, faliu em 2005. Desde então, 
não foi criada qualquer instituição com o objectivo de promover a inovação no domínio da 
tecnologia e a melhoria da competitividade das indústrias de madeira. 
Espanha 
− A relação entre o Governo Central e os três Governos Autonómicos pautou-se por uma 
singular sintonia e complementaridade de intervenção, que constitui um excelente exemplo do 
modo como decorreu a transferência de partilha de competências legislativas do Estado para 
as Comunidades Autónomas; 
− a Estratégia Florestal Espanhola foi adoptada pelo Estado em Março de 1999; o Plano 
Florestal Espanhol [15], que a operacionaliza, foi aprovado em Julho de 2002; 
− em Novembro de 2003 foi aprovado outro diploma básico de política florestal, a Ley de 
Montes 43/2003, posteriormente modificada pela lei 10/2006; 
− cada uma das Comunidades Autónomas em estudo aprovou e implementou depois os 
respectivos Planos de Acção Florestais: Plano Florestal Basco 1994-2030; Plano Florestal da 
Galiza 1992-2032; Plano Florestal de Castela e Leão 2002-2029; 
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− os inventários florestais são feitos a nível nacional, naturalmente com forte 
envolvimento das autoridades das comunidades. Houve três: o IFN 1, de 1976, o IFN 2, de 
1996 e o IFN 3, de 2009; 
− no que respeita à estrutura orgânica e funcional do Estado e administração pública 
relacionadas com a Floresta, é interessante relevar a grande paralelismo entre a do governo 
central e as das Comunidades Autónomas em análise; 
− no Governo Central, o Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tem a 
tutela das políticas florestais, delegadas na sua Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal. Em particular, é responsável pela estratégia florestal e Plano Florestal Espanhol, pela 
coordenação da defesa contra incêndios - cuja competência é das Comunidades Autónomas – 
pelos inventários florestais nacionais e pela produção de estatísticas florestais [16]; 
− na Galiza a Consejeria de Medio Rural da Xunta de Galícia tem também a tutela das 
Florestas, através da sua Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais, que tem a 
responsabilidade da execução da política florestal, com a missão específica de «a valorización 
do monte, mediante o seu uso multifuncional, e a implantación dunha auténtica cultura forestal 
en Galicia permiten a consolidación dun complexo madeireiro e forestal que sirva de base para 
a creación dunha moderna industria transformadora» [26]; 
− no País Basco, analogamente as Florestas dependem do Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca cujas competências foram delegadas na 
Vice-Consejeria de Agricultura y Desarrollo Rural [32 ] pelo Decreto 629/2009; 
− em Castela e Leão, as florestas dependem da Consejería de Medio Ambiente, através 
da sua Dirección General de Medio Natural; 
− no que respeita à promoção da inovação tecnológica e melhoria da competitividade, 
dos 51 Centros Tecnológicos que existem em Espanha,16 são direccionados para a floresta, 
indústrias de madeira e mobiliário; 
− nas três comunidades estão implantados Centros Tecnológicos das indústrias de 
madeira: o CIS Madera na Galiza, o CIDEMCO no País Basco e o CESEFOR, Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria em  Castilla y León. 
 
Resultados obtidos 
No quadro seguinte sintetiza-se a evolução da floresta das quatro regiões em análise nos 
últimos 25 anos. 
 

Tabela 2: Evolução da Floresta em Portugal e Espanha (hectares) 
1963-66 1968-80 1980-89 1995-98 2005-06 2.009

PORTUGAL 2.603.000 3.018.000 3.108.000 3.202.000 3.175.000 3.175.000
Galiza 1.129.361 1.129.000 1.548.656 1.968.311 2.003.943 2.039.574
Castela e Leão 1.885.660 1.886.000 2.002.570 2.119.139 2.550.729 2.982.318
País Basco 353.120 353.000 411.000 469.000 482.000 495.000
ESPANHA 11.392.000 11.792.000 18.888.000 25.984.000 26.756.000 27.528.000  
FONTE: elaboração própria, a partir de [13] e [36] 
A estagnação da floresta em Portugal nos últimos 25 anos é o resultado duma enorme redução 
da do pinheiro bravo (menos 32%), compensada por um forte crescimento do eucalipto, cuja 
área triplicou. 

Tabela 3: Evolução das principais espécies floresta em Portugal (mil hectares) 
1963‐66 1968‐80 1980‐89 1995‐98 2005‐06

pinheiro bravo 1288 1293 1252 976 885
eucalipto 99 214 386 672 740
sobreiro 637 657 664 713 716
outras 579 854 806 841 834

Total 2603 3018 3108 3202 3175  
FONTE: elaboração própria a partir dos valores do 5º Inventário Florestal Nacional [13] 

 
Graficamente: 
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Figura 2: Evolução da Floresta em Portugal e Espanha 
 

Em síntese, nos últimos 25 anos: 
− em Portugal a superfície florestada estagnou; foi acompanhada de uma clara 
delapidação da floresta de pinheiro bravo, enquanto que a superfície ocupada pelo eucalipto 
triplicou, como resultado do forte empenhamento das indústrias de celulose e papel na 
produção florestal; 
− em Espanha, a superfície florestada aumentou cerca de 45%; 
− na Comunidade Autónoma da Galiza, a superfície florestada aumentou cerca de 32%; 
− na Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a superfície florestada aumentou cerca 
de 49%; 
− na Comunidade Autónoma do País Basco, a superfície florestada aumentou cerca de 
20%. 
 
CONCLUSÕES 
Os quatro exemplos de intervenção de governos ibéricos através, de políticas públicas 
direccionadas para o aumento de competitividade de clusters baseados num mesmo recurso 
endógeno - a Floresta - tiveram resultados socioeconómicos opostos. 
Enquanto que em Espanha e, em particular, nas três comunidades autonómicas analisadas, a 
implementação das políticas florestais se caracterizou pelo sucesso, em Portugal estamos 
perante um processo continuamente adiado desde há mais de um quarto de século. 
A principal conclusão que ressalta do caso analisado é que a existência de um clima 
sociopolítico estável e previsível, de políticas com objectivos estratégicos claros e consensuais 
e de um compromisso de longo prazo de todos os stakeholders relevantes são condições 
necessárias para o sucesso na implementação de políticas públicas de natureza estratégica. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. Carvalho, Fernando, Sequeira, Teresa, “Redes e Desenvolvimento Regional na Fileira 
Florestal da Galiza”, Vila Real, (2009) 
2. OECD Proceedings, Boosting Innovation. The Cluster Approach. OECD 
Publications(1999) 
3.  FAO, Forests and poverty reduction, em www.fao.org/forestry/livelihoods/en, (2008) 
4. Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco, “C.A.P.V Inventario Forestal” (1988) 
5. FAO “Elaboración de una política forestal eficaz”, (2010) 
6. Monitor Company, “Construir as Vantagens Competitivas de Portugal”, (1994),  Lisboa 
7. http://www.portugal.gov.pt/Portal, acedido em Março 2011   
8. CNADS, “Reflexão sobre a Sustentabilidade da Política Florestal Nacional”,(2001) 
9. http://www.forestplatform.org, acedido em Abril 2011 
10. http:// www.aiff.org.pt , acedido em Abril 2011 



 
 

1737 

11. AIFF, “Relatório de Caracterização da Fileira Florestal 2010”, (2010) 
12. Autoridade Florestal Nacional, “IFN5 - Inventário Florestal Nacional”, (2008) 
13. http://www.afn.min-agricultura.pt, acedido em Abril 2011 
14. Jiménez Shaw, Concepción, “Reflexiones sobre la Ley de Montes 43/2003”, (2007) 
15. Ministerio de Medio Ambiente, “Plan Forestal Español”, (2002) 
16.  http://www.marm.gob.es, acedido em Abril 2011  
17.  Boletín Oficial del Estado nº 164, de 8.7.2009, e nº 198, de 17.8.2009 
18.  FEDIT, Federación Española de Centros Tecnológicos, www.fedit.com, acedido em Abril 
2011 
19. http://www.ige.eu, acedido em Abril 2011 
20.  Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, “Boletín Comercial de Productos 
Comerciales de Castilla y León”, (2008)  
21. Monte Indústria, “Sector Forestal en Galicia. Resultados 2007”, (2008) 
22. Verdugo, M.V., e tal., “Unha tipoloxía das empresas da madeira en galicia segundo os seus 
obxectivos e estratexias tanto en mercados nacionais coma exteriores”, Revista Galega de 
Economía, vol. 10 (1), pp. 347-358, (2001),   
23. http://www.cismadeira.es, acedido em Março 2011 
24. Álvarez, J. et al. “Informe estratégico de la empresa gallega”, Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, (1996) 
25. Bermúdez Alvite, J.D., “El Cluster de la Madera de Galicia”, Revista CIS-Madera, (2003) 
26. http://mediorural.xunta.es, acedido em Abril 2011 
27. Universidade de Vigo, “Recursos Forestales de Galicia 2005-2008”, (2009)  
28. González Vicario,  Andrés et al., “Ley de Montes y Estrategia Forestal en Castilla y León”, 
(2010) 
29. Junta de Castilla y Leon, “Monte: Señal de Vida en Castilla y León”, (2007) 
30. http://www.jcyl.es, acedido em Abril 2011 
31. http://www.ade.jcyl.es, acedido em Abril 2011 
32. http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50, acedido em Abril 2011 
33. http://www.neiker.net, acedido em Abril 2011 
34. Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco, “Plan Forestal Vasco 1994-2030”, 
(1994) 
35. Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno Vasco, “Segundo Inventario Forestal Nacional 
1986-1995”, (1997) 
36. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, “Inventários florestais, do ICONA para 
1972 e conjunto do ICONA e Governo Basco para 1986 e 1996”, (1998) 

37.  http://www.mesamadera.com, acedido em Abril 2011 
 
 
 



 
 

1738 

 

 
 

 

 

SESSÃO C - POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 



 
 

1739 

ASPECTOS TÉCNICOS E OPÇÕES POLÍTICAS DO PROCESSO 
DE PARTICIPAÇÃO POPULAR: LIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS NO 
SUL DO BRASIL 
 
Dieter Rugard Siedenberg1, Claudia Cristina Wesendonck2 
1 Instituição: Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul UNIJUÍ, Morada: Ijuí – RS, País: 
Brasil, E-mail: dieterrs@unijui.edu.br 
2 Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Morada: Frederico 
Westphalen - RS, País: Brasil, E-mail: claudiacristina@fw.uri.br 
 
RESUMO  
O Processo de Participação Popular (PPP) implementado no Estado do Rio Grande do Sul / 
Brasil no decorrer da última década se norteia em princípios que dizem respeito à valorização 
dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDES enquanto instâncias regionais de 
planejamento, à consolidação de assembléias abertas à participação do cidadão, à tentativa de 
uma distribuição mais eqüitativa dos recursos públicos em regiões carentes e à maior 
transparência na elaboração da peça orçamentária. Todavia, uma questão que se coloca é: o 
PPP se configura efetivamente como uma ação estratégica para o desenvolvimento regional? 
As constatações resultantes do acompanhamento do processo evidenciam que nos COREDES 
o PPP tem atendido, sobretudo, interesses específicos de instituições ou representantes da 
sociedade, deixando para segundo plano seu principal objetivo: levantar e atender as principais 
demandas sociais regionais para o desenvolvimento socioeconômico. Outra constatação diz 
respeito a uma dificuldade intrínseca e generalizada em quase todos os COREDES: chegar a 
um consenso sobre o que sejam demandas sociais ‘regionais’. Aparentemente este ainda é um 
processo de aprendizagem coletiva inconcluso. Todavia, apesar de todos os entraves e 
aprimoramentos necessários, esta experiência de participação social no planejamento  
consolida o papel pioneiro do Rio Grande do Sul no contexto das políticas de desenvolvimento 
territorial empreendidas no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE:  Planejamento, Desenvolvimento, Participação, COREDES, Rio 
Grande do Sul. 
 
INTRODUÇÃO 
As primeiras experiências de planejamento visando o desenvolvimento local, regional e 
nacional foram implementadas pelo governo federal no Brasil em meados da década de 1930, 
com foco no crescimento econômico. No final de 1950 o governo central criou a SUDENE – 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e em 1970 as Superintendências de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e da Região Sul (SUDESUL). Ainda na década 
de 80 o governo central manifestava interesse na promoção do planejamento e do 
desenvolvimento regional, mas viu-se forçado a concentrar seus esforços em ações e 
problemas emergentes na época, relacionados à crise econômica e ao ajuste estrutural 
enfaticamente sugerido pelos organismos financeiros internacionais.  
A década de 90 foi caracterizada por uma mudança de comportamento na política 
governamental consoante ao planejamento do desenvolvimento. Segundo Bresser Pereira [3], 
a reforma que o Estado se viu obrigado a realizar neste período deve ser entendida dentro do 
contexto da redefinição do papel do Estado, que deixou de ser “o responsável direto pelo 
desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-
se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento”.  
Assim, devido a essa lacuna deixada pelo governo central brasileiro, os Estados começaram a 
se estruturar e articular em prol do desenvolvimento. O fato de o governo federal passar a 
compartilhar a questão do planejamento para o desenvolvimento regional com os governos 
estaduais através de políticas de descentralização, também fez com que em algumas regiões, 
instituições da própria sociedade, começassem a se articular nesse movimento mais 
democrático e participativo visando o desenvolvimento local e regional. 
Como exemplo pode-se citar o caso do Estado do Rio Grande do Sul, onde ao longo das 
últimas duas décadas amadureceram diversas experiências de participação popular na política 
de desenvolvimento local ou regional e, num certo sentido, fizeram ressaltar sua posição de 
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vanguarda no cenário nacional, no que diz respeito ao exercício da cidadania e à participação 
da sociedade civil nos espaços públicos.  
Exemplos concretos são a implementação do Orçamento Participativo (OP) no Município de 
Porto Alegre a partir de 1989, bem como as diretrizes estabelecidas e implementadas pelo 
governo estadual no final do mandato com a instituição de um modelo amplo de Consulta 
Popular (CP) para elaboração do orçamento estadual. A experiência exitosa do OP no 
Município de Porto Alegre, que inclusive serviu de exemplo para outras experiências similares 
em diversas cidades e países, obviamente levou à tentativa de implantação do processo em 
âmbito estadual durante o Governo de Olívio Dutra, do PT, cujo mandato iniciou em 1999. 
Para melhor compreender a trajetória de tais instrumentos de planejamento e gestão no 
período em que foram instituídos o OP e a CP, é necessário considerar que há um 
descompasso entre os períodos de gestão em nível local (Prefeitura de Porto Alegre) e nível 
estadual (Governo do Estado), conforme disposto no Quadro 1, levando diferentes partidos ao 
poder em diferentes anos.  
 
Período 
Prefeito P. Alegre 
Partido 
Instrumento 

1989 - 1992 1993 - 1996 1997 – 2000  
Olívio Dutra 
PT 
Institui Orç. Participativo 

Tarso Genro 
PT 
Orçamento Participativo 

Raul Pont 
PT 
Orçamento Participativo 

 

Período 
Governador RS 
Partido 
Instrumento 

 1991 - 1994 1995 - 1998 1999 – 2002 
 Alceu Collares 

PDT 
Institui COREDES 

Antonio Britto 
PMDB 
Institui Consulta Popular 

Olívio Dutra 
PT 
Institui OP Estadual 

Quadro 1 - Períodos, gestores, partidos e instrumentos de planejamento no RS, 1989-2002 
Fonte: Elaborado pelos autores 
Assim, ao tomar como referência as políticas estaduais de desenvolvimento regional no Rio 
Grande do Sul, percebe-se que estas foram implantadas num contexto de interesses e forças 
político-partidárias diferentes, se considerados os níveis local (município) e estadual (regiões). 
Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o Governo do Estado em 1999, com a idéia de 
expandir a experiência do OP realizada em Porto Alegre desde 1989 num processo similar 
para todo Rio Grande do Sul, confrontou-se com a existência e atuação dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento (COREDES), legalmente instituídos desde 1994, e a Consulta 
Popular (CP), oficialmente instituída em 1998, cada qual com sua própria lógica de 
funcionamento. 
Evidentemente a existência concomitante destes três instrumentos (OP, COREDES e CP) 
implicou na necessidade de adaptações processuais, arranjos e consensos políticos mínimos, 
que acabaram sendo costurados mediante a superação de dificuldades e negociações políticas 
envolvendo o Governo do Estado, partidos políticos, Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento, Assembléia Legislativa e outras instituições sociais. 
No que diz respeito mais especificamente às políticas de planejamento e desenvolvimento de 
âmbito regional, a troca de governo no nível estadual (Olívio Dutra / PT – Germano Rigotto / 
PMDB), levou à necessidade de novas adaptações, embora estas tenham sido mais de 
nomenclatura do que de essência: a partir de então o processo passou a denominar-se 
Processo de Participação Popular – PPP, englobando princípios que dizem respeito à 
valorização de Conselhos Regionais de Desenvolvimento enquanto instâncias regionais de  
planejamento, à consolidação de assembléias abertas à participação do cidadão, à tentativa de 
uma distribuição eqüitativa dos recursos públicos em regiões mais carentes e, não por último, a 
uma maior transparência na elaboração do orçamento estadual. 
 
Período 
Prefeito P. Alegre 
Partido 
Instrumento 

2001-2004 2005-2008 2009-2012  
Tarso Genro 
PT 
Orçamento Participativo 

José Fogaça 
PPS / PMDB 
Orçamento Participativo 

José Fortunatti 
PDT 
Orçamento Participativo 

 

Período 
Governador RS 
Partido 
Instrumento(s) 

 2003-2006 2007-2010 2011-2014 
 Germano Rigotto 

PMDB 
Oficializa Processo de 
Participação (PPP) e 
Consulta Popular (CP) 

Yeda Crusius 
PSDB 
Mantém Processo de 
Participação (PPP) e 
Consulta Popular (CP) 

Tarso Genro 
PT 
Mantém Processo de 
Participação (PPP) e 
Consulta Popular (CP) e 
cria Conselho Estadual 
de Desenvolvimento 
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Quadro 2 - Períodos, gestores, partidos e instrumentos de planejamento no RS, 1989-2002 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Desde então, mesmo com outra troca de governo (Germano Rigotto / PMDB – Yeda Crusius / 
PSDB), o processo acabou se consolidando sem maiores percalços, embora tenha sido 
cogitado não realizar a Consulta Popular em 2007, em função do passivo de dívidas 
acumuladas pelo Estado, relativas ao não cumprimento de demandas orçadas. Porém, governo 
e sociedade chegaram a um consenso: os recursos disponíveis para a Consulta Popular de 
2007 foram drasticamente diminuídos, as demais dívidas foram consolidadas e repactuadas e 
o compromisso de liquidação pontual das demandas foi assumido a partir daquele momento.  
Com a mais recente troca de governo no nível estadual não ocorreram mudanças significativas 
no processo, sendo instituído, porém, um Conselho Estadual de Desenvolvimento, composto 
por 50 lideranças regionais oriundas dos mais diversos segmentos, que tem por função 
assessorar diretamente o Governador do Estado em questões estratégicas.     
O Governo Federal, por sua vez, redirecionou sua política de desenvolvimento regional para 
ações que envolvem principalmente mesorregiões174. Nesse contexto, as políticas estratégicas 
estaduais assumem cada vez maior importância no cenário microrregional, ou seja, o espaço 
territorial intermediário entre os Municípios (497) e o Estado, composto por 28 regiões. 
Entendido desta forma percebe-se que o planejamento do desenvolvimento microrregional 
precisa assumir uma visão estratégica, que não se deixa dominar pelas emergências e 
urgências de curto prazo, estruturando prioridades numa perspectiva de construção de um 
modelo de desenvolvimento sustentável de médio e longo prazo.  
Esta nova concepção estratégica de planejamento para o desenvolvimento regional requer 
uma reestruturação do processo, que começa com a divulgação do processo do PPP e 
preparação da própria sociedade para sua efetiva participação. Possuidora das informações 
necessárias pressupõe-se que a sociedade tenha capacidade de fazer o reconhecimento das 
demandas de sua região, contribuindo para explicitar as principais deficiências que entravam a 
melhoria da qualidade de vida. 
Assim, este estudo analisa, basicamente, a utilização de um conjunto de indicadores 
socioeconômicos, conhecidos pelo acrônimo IDESE, que foram desenvolvidos por uma 
instituição vinculada ao próprio Estado (Fundação de Economia e Estatística) com a finalidade 
de servir de referência na análise da situação socioeconômica regional do Rio Grande do Sul.  
 
1. SÍNTESE DA EXPERIÊNCIA GAÚCHA DE PLANEJAMENTO REGIONAL 
A institucionalização dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) teve como 
preocupação básica o processo de planejamento e gestão do desenvolvimento regional, com 
ênfase voltada à participação da sociedade neste processo. A discussão sobre o 
desenvolvimento regional já vinha sendo levada a efeito no final dos anos 80, tanto no Brasil 
quanto no Rio Grande do Sul, com forte envolvimento de alguns atores sociais regionais.  
Assim, a política de desenvolvimento regional implantada no Rio Grande do Sul após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989 configurou 
um conjunto de ações e estratégias que relativizou o modelo de desenvolvimento regional 
predominante até então, caracterizado pela centralização do planejamento e das decisões 
políticas, e, ao mesmo tempo, propiciou uma maior participação da sociedade civil na definição 
das políticas públicas.  
Em 1990, nos processos de campanha para o governo do Estado, a questão da regionalização 
estava presente em praticamente todas as plataformas de governo, inspiradas nos ditames da 
Constituição Estadual de 1989. Alceu Collares, governador eleito pelo PDT, previa no seu 
Plano de Governo a proposta de implementação de Conselhos Regionais de Desenvolvimento, 
como órgãos auxiliares de ação governamental.  

                                                      
 
 
174 As mesoregiões foram criadas pelo Ministério da Integração Regional, com base em 13 Programas de 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Mesorregiões Diferenciadas – PROMESO. Estão 
distribuídas por todo o país, como espaços subrregionais de confluência entre dois ou mais estados ou de 
fronteira com países vizinhos, objetivando o desenvolvimento regional com eqüidade e sustentabilidade. 
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Conforme Fernandes [8], pensava-se que, com a implementação dos Conselhos Regionais, 
poderia surgir um espaço descentralizado de decisão, aberto à participação, com suporte 
técnico para decidir e restringir, com decisões baseadas nas políticas públicas presentes no 
Governo e assumindo também as responsabilidades destas. 
Os COREDES foram sendo instalados no Rio Grande do Sul a partir do segundo semestre de 
1991 e seu surgimento assíncrono se deve, em boa parte, ao jogo de interesses políticos e aos 
diferentes níveis de articulação regional existentes em cada região. Finalmente, em 17 de 
outubro de 1994, através da Lei Estadual nº 10.283, foram criados oficialmente 22 Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento175, abrangendo todo o Estado nesta nova regionalização 
político-administrativa, com objetivos bem específicos: promover o desenvolvimento regional 
harmônico e sustentável, integrar os recursos e as ações do governo na região, melhorar a 
qualidade de vida da população, distribuir de forma eqüitativa a riqueza produzida, estimular a 
permanência da população em sua região e preservar e recuperar o meio ambiente (Governo 
do Estado do RS, [4]). 
Entre as atribuições dos COREDES estão à promoção e a participação de todos os segmentos 
da sociedade regional no diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para a 
formulação e a implementação das políticas de desenvolvimento integrado da região; elaborar 
planos estratégicos de desenvolvimento regional; manter espaço permanente de participação 
democrática, resgatando a cidadania, através da valorização da ação política; constituir-se em 
instância de regionalização do orçamento do Estado, conforme estabelecido no art. 149, 
parágrafo 8º, da Constituição do Estado; orientar e acompanhar, de forma sistemática, o 
desempenho das ações dos Governos Estadual e Federal na região; e respaldar as ações do 
Governo do Estado na busca de maior participação nas decisões nacionais.  
Ao analisar sua trajetória histórica, percebe-se que, posteriormente, em 1998, durante o 
governo Britto (PMDB) os COREDES conseguiram um espaço mais efetivo somente no último 
ano do governo, com a implantação da Consulta Popular, instituída pela Lei 11.179 de 
25/06/98. No ano seguinte (1999), houve a tentativa da implementação do OP - Orçamento 
Participativo, adotado como um instrumento político-administrativo de gestão do governo de 
Olívio Dutra (PT). Inicialmente o OP desconsiderava a existência dos Conselhos Regionais na 
prática. Mas após negociação havida entre o Fórum dos COREDES e o Governo do Estado, 
em maio de 1999, foi assinado um Protocolo de Cooperação entre ambos, no qual se firmava  
uma parceria na promoção do OP respeitando a regionalização dos COREDES, embora isto 
tenha ocorrido de forma precária em algumas regiões.  
 A promoção da participação da sociedade no processo de definição e alocação dos recursos 
orçamentários (seja na Consulta Popular ou no Orçamento Participativo), ainda que importante 
e fundamental, constituía-se em apenas uma das ações dos COREDES. De acordo com 
Allebrandt [1], entre 2000 e 2002 o Fórum e os COREDES priorizaram a elaboração dos planos 
estratégicos de desenvolvimento regional; a promoção de interesses das regiões junto as 
instâncias dos Governos Estadual e Federal (isto resultou na implantação de duas 
Mesorregiões: Grande Fronteira Mercosul e Metade Sul); a implantação dos COMUDES - 
Conselhos Municipais de Desenvolvimento em quase todos os municípios gaúchos e 
consolidação das três Macrorregiões (Norte, Nordeste e Sul).  
Durante o governo Rigotto (PMDB), de 2003 a 2006, houve novamente uma mudança de 
nomenclatura do processo, ou seja, foi substituído o OP pelo PPP – Processo de Participação 
Popular, ficando este sob coordenação do Fórum dos COREDES-RS, dos próprios COREDES 
e dos COMUDES. Neste período o governo estadual propôs, também, uma aglutinação de 
COREDES em nove regiões funcionais de planejamento, sobretudo para fins de elaboração do 
Plano Plurianual de Investimentos relativo ao período de 2008-2011.  
Na verdade, com a implantação do PPP tentou-se ressaltar os pontos positivos e sanar as 
deficiências do OP, aperfeiçoando tecnicamente o processo de participação popular. A 
responsabilidade pela articulação institucional coube ao vice-governador Antonio Holfeldt, que 
                                                      
 
 
175 Em 2004 o número de COREDES oficialmente instalados no Rio Grande do Sul subiu para 24, com a 
criação de mais dois Conselhos Regionais de Desenvolvimento pelo desmembramento de outros já 
existentes. Da mesma forma são criados mais dois COREDES em 2006 e outros dois em 2008, elevando 
para 28 o número de regiões coredianas existentes no Rio Grande do Sul a partir de então. 
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também coordenou o lançamento do Processo de Participação Popular e a Consulta Popular 
propriamente dita. Já no atual governo de Yeda Crusius (PSDB), que iniciou o mandato em 
2007, a relação entre o governo e os conselhos está sob encargo da Secretaria Especial de 
Relações Institucionais. Como se percebe, a cada novo mandato as mudanças impostas 
exigem um período de acomodação e um novo entendimento nas articulações institucionais.  
Contudo, apesar das dificuldades que os governos têm enfrentado em cumprir as demandas da 
sociedade incorporadas na peça orçamentária estadual, pode-se afirmar que os COREDES se 
encaminham para um processo de consolidação institucional ao longo destas cinco gestões 
públicas estaduais.  
Em 2010 se chegou à 13ª experiência consecutiva de Consulta Popular no Rio Grande do Sul; 
esta série evidencia que o processo subsistiu, enquanto política pública, a diferentes gestões 
partidárias que se alternaram no governo. Excluindo os percalços, retrocessos e aprendizagens 
havidas, pode-se dizer que esta experiência iniciou em 1998, com a institucionalização da 
Consulta Popular no governo Antonio Britto (PMDB) e prosseguiu - não incólume, é verdade, 
mas sendo modificada e aperfeiçoada - durante governos de Olívio Dutra (PT), Germano 
Rigotto (PMDB), Yeda Crusius (PSDB) e Tarso Genro (PT). Outros dados que corroboram e 
evidenciam a importância e a dimensão atual do processo dizem respeito: a) ao montante de 
recursos disponibilizados anualmente pelo Governo do Estado para os projetos e demandas 
estipuladas pelas regiões: em 2010 foram R$ 180 milhões; e b) ao número de eleitores 
mobilizados voluntariamente no processo, que é crescente e em 2010 envolveu mais de um 
milhão de gaúchos.     
 

 
Figura 1 - Mapa de localização das Regiões Funcionais de Planejamento e dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul 
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Uma dificuldade intrínseca na melhor atuação dos Conselhos Regionais é a não coincidência 
territorial das diferentes instâncias do governo com os COREDES. Coordenadorias Regionais 
de Saúde, Educação, Segurança Pública e outras, atuam em regiões não coincidentes com os 
conselhos. A compatibilização entre as regiões coredianas e a prestação regionalizada de 
serviços promovida pelo Estado do Rio Grande do Sul é uma das prioridades que poderia 
garantir maior efetividade ao desenvolvimento regional, bem como maior eficiência e eficácia à 
gestão pública estadual.  
Com isso, o trabalho de quase 18 anos na gestão dos processos de desenvolvimento local e 
regional acabou sendo reconhecido e respeitado, mas somente após diversas manifestações 
do Fórum dos COREDES. Apesar dessa sobreposição de regionalização, os COREDES 
caminham a passos largos para a sua efetiva consolidação enquanto instâncias de 
planejamento e articulação regional, pois começam a ser reconhecidos e respeitados pela 
sociedade, como evidencia o crescimento da participação por ocasião da Consulta Popular. 
 
2. DEFICIÊNCIAS REGIONAIS APONTADAS PELOS INDICADORES 
Segundo Siedenberg [19], quando em meados da década de 1950 o desenvolvimento de 
países e regiões passou a ser enfocado e entendido de diferentes maneiras, distanciando-se 
cada vez mais do conceito de crescimento - um termo mais restrito a aspectos econômicos 
quantitativos - surgiu um problema: como medir desenvolvimento?  
A mensuração do desenvolvimento através do PIB – Produto Interno Bruto não sanava mais as 
exigências postas, devido ao fato de o desenvolvimento ser concebido como um conceito mais 
amplo. Por isso, naquele período, pesquisadores vinculados à ONU sugeriram a necessidade 
da agregação de indicadores da área da saúde, educação, ocupação e habitação para melhor 
definir a amplitude do termo desenvolvimento. SIEDENBERG,[19]. 
Mas, foi somente na década de 70 que os estudos sobre indicadores de desenvolvimento 
socioeconômicos obtiveram maior repercussão no meio científico, quando pesquisadores e 
instituições (como o Banco Mundial e o FMI, por exemplo) se viram desafiados a agregar 
indicadores de cunho social para medir e validar o desenvolvimento de regiões ou países. 
Assim, indicadores socioeconômicos passaram a ser cada vez mais utilizados como 
instrumentos para explicitar as disparidades socioeconômicas de uma região ou país, 
diversificando e complexificando as discussões e as abordagens sobre o desenvolvimento.  
Conforme Siedenberg [18], um “indicador é apenas uma unidade de medida parcial, 
substitutiva”. O mesmo autor segue afirmando que “indicadores são medidas estatísticas que 
representam recortes da realidade e somente têm sentido quando se inserem num contexto 
teórico-metodológico que lhe empresta o respectivo significado”. 
Para Jannuzzi [12], a confiabilidade de um indicador é uma propriedade relacionada à 
qualidade do levantamento dos dados usados no seu cômputo. Além da relevância social, 
validade e confiabilidade, um indicador social deve ter um grau de cobertura adequado aos 
propósitos a que se presta, deve ser sensível, específico, reprodutível, comunicável, atualizável 
periodicamente, a custos factíveis, ser amplamente desagregável em termos geográficos, 
sócio-demográficos e socioeconômicos e gozar de certa historicidade.  
Analisando este tema (indicadores) de maneira genérica, Siedenberg [19] afirma que eles 
expressam, na melhor das hipóteses, uma realidade socioeconômica de forma apenas parcial, 
pois são somente uma espécie de representantes de um determinado aspecto de uma 
realidade complexa. Segundo o mesmo autor, as características elementares de um bom 
indicador de desenvolvimento socioeconômico são: ser simples, dinâmico, sensível, holístico, 
confiável, participativo e capaz de combinar aspectos gerais com específicos, configurando um 
arranjo complexo e difícil de ser encontrado ou construído. Com maior ênfase dada aos 
aspectos sociais, o desenvolvimento socioeconômico de países, regiões e sociedades passou 
a ser objeto de análise e crítica por parte de pesquisadores e analistas, desencadeando uma 
enxurrada de novas pesquisas e abordagens, muitas das quais interdisciplinares.  
Conforme Jannuzzi [12], indicador social é: [...] uma medida em geral quantitativa dotado de 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar e operacionalizar um conceito 
social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 
formulação de políticas). É um recurso metodológico empiricamente referido, que informa algo 
sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 
mesma. 
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Porém, essa proliferação de abordagens também acarretou alguns problemas: uma vez que os 
mais diversos indicadores podem dar embasamento a um trabalho cientifico, é necessário 
considerar que, com o seu uso e, também, com o ‘mau uso e abuso’ de indicadores, como 
refere Jannuzzi [12], é fornecida apenas uma pequena noção da realidade estudada de um 
contexto/realidade bem mais amplo(a). Desta forma, surgiram inúmeras críticas vinculadas ao 
seu uso e colocando sob suspeita os métodos de obtenção, a ponderação de fatores, a 
fidelidade dos dados e as próprias análises. SIEDENBERG, [19]. 
Assim, em 1990, o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, apresentou 
o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano em seu relatório anual, e consolidou-se uma 
concepção complexa de desenvolvimento, agregando às questões econômicas também 
aspectos sociais num único índice. A partir do IDH a mensuração do desenvolvimento passou a 
levar em conta outros fatores essenciais à vida, como a esperança de vida ao nascer, a 
alfabetização e a escolaridade e o poder de compra per capita. UNDP [21]. 
Conforme o PNUD Brasil [21] o objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano 
é [...] oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por 
Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do 
desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma 
representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se 
viver". 
No Brasil o IDH tem sido utilizado por diversos órgãos para inferir o grau de desenvolvimento 
do país, de Estados e Municípios, inspirando diversas instituições e pesquisas a elaborar 
indicadores próprios, específicos, mais abrangentes.  
No Rio Grande do Sul um bom exemplo de indicador socioeconômico que surgiu embasado no 
modelo do IDH, é o IDESE - Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, criado pela FEE - 
Fundação de Economia e Estatística. O IDESE abrange um conjunto amplo de indicadores 
sociais e econômicos classificados em quatro blocos temáticos: Educação; Renda; 
Saneamento e Domicílios; e Saúde.  
Conforme Klering [13] o IDESE contém um conjunto de indicadores sociais e econômicos, com 
o objetivo de [...] mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado. De acordo 
com a FEE, o novo índice criado pela instituição carrega um papel importante, de subsidiar a 
definição e implementação de políticas públicas, principalmente de âmbito municipal e 
estadual, visando melhorar os níveis de vida da população gaúcha. Tem a pretensão e o 
propósito de constituir uma alternativa de índice mais completo que outro semelhante, 
apresentado anteriormente pelo Programa das Nações Unidas (PNUD), o IDH-M (Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal), focando todos os municípios do Brasil. O estudo da FEE 
causou forte impacto na imprensa gaúcha, em que recebeu ampla cobertura dos meios de 
comunicação social, sendo motivo de polêmicas, perplexidades, contrariedades e de 
inquietações, principalmente de governos municipais, cujos desempenhos passaram a ser 
vistos com dúvidas e reservas. 
Trata-se de um índice de desenvolvimento socioeconômico desenvolvido por uma instituição 
oficial do governo estadual e criado [...] especificamente para medir o desenvolvimento nas 
regiões e municípios do Rio Grande do Sul, informando à sociedade e orientando os governos 
(municipais e o estadual) nas suas políticas socioeconômicas para melhor estruturar os 
planejamentos estratégicos em prol do desenvolvimento local. FEE [7].  
Por sua vez, os quatro blocos constituintes do IDESE são formados por um conjunto de 12 
indicadores, os quais compõem a base para a formulação do índice de cada bloco. Os pesos 
atribuídos a esses índices que abordam deficiências socioeconômicas de cada região 
considerada, são de suma importância para avaliação do desenvolvimento de um município ou 
região.  
O IDESE é, portanto, um índice sintético e composto que tem por objetivo medir o grau de 
desenvolvimento de municípios e regiões do Rio Grande do Sul, formado por quatro blocos de 
indicadores, subdivididos em 12 índices aos quais é atribuído um peso, bem como um limite 
inferior (ao qual é atribuído o valor 0,0 – baixo ou nenhum desenvolvimento) e um limite 
superior (ao qual é atribuído o valor 1,0 – alto ou máximo desenvolvimento), conforme exposto 
no Quadro 3. Porém, é necessário ressaltas que tais valores também são valores 
arbitrariamente atribuídos pela FEE [7], sendo que,  [...] a utilização de limites no cálculo dos 
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índices implica que um município, Corede, ou mesmo o Estado, se possuir um indicador abaixo 
do limite inferior estabelecido, terá um índice 0 (zero) para esse indicador, ou seja, será 
classificado quanto a esse indicador como tendo desenvolvimento nulo. Analogamente, 
unidades geográficas que possuam um indicador maior que o limite (superior) estabelecido 
possuirão um índice 1 (um) para esse indicador e serão classificadas como totalmente 
desenvolvidas quanto a este. 
 

Blocos Índices 
Peso 

no Bloco 

Peso no 

IDESE 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Fonte dos 

Dados 

Brutos 

Educação 

Taxa de abandono no 
ensino fundamental 0,25 0,0625 100% 0% Edudata do 

INEP – MEC 
Taxa de reprovação no 
ensino fundamental 0,20 0,0500 100% 0% Edudata do 

INEP – MEC 

Taxa de atendimento no 
ensino médio 0,20 0,0500 100% 0% 

Censo 
Demográfico 
IBGE 
Edudata do 
INEP – MEC 

Taxa de analfabetismo 
de pessoas com 15 
anos ou mais 

0,35 0,0875 100% 0% 

Censo 
Demográfico 
e PNAD do 
IBGE 

Renda 

Geração do PIBpc 0,50 0,125 100  
($ ppp) 

40.000  
($ ppp) FEE 

Apropriação de renda – 
VABpc do comércio, 
alojamento e 
alimentação 

0,50 0,125 11,22  
($ ppp) 

4.486,64  
($ ppp) FEE 

Saneamento 
e domicílio 

Percentual de domicílios 
abastecidos com água 
(rede geral) 

0,50 0,125 0% 100% 
Censo 
Demográfico 
IBGE 

Percentual de domicílios 
atendidos com rede 
geral de esgoto ou 
pluvial 

0,40 0,100 0% 100% 
Censo 
Demográfico 
IBGE 

Média de moradores por 
domicílio 0,10 0,025 6 

moradores 1 morador 

Censo 
Demográfico 
e PNAD do 
IBGE; FEE 

Saúde 

Percentual de crianças 
com baixo peso ao 
nascer 

0,33 0,0833 30% 4% DATASUS – 
MS 

Taxa de mortalidade de 
menores de 5 anos 0,33 0,0833 316 por mil 4 por mil DATASUS – 

MS 

Esperança de vida ao 
nascer 0,33 0,0833 25 anos 85 anos 

IDHM - 
PNUD e 
IPEA 

Quadro 3: Especificações do IDESE 
Fonte: www.fee.tche.br/2011. 
Com base nestes parâmetros, as unidades geográficas consideradas (COREDES) podem ser 
classificadas pelos índices em três grupos: baixo desenvolvimento (índices até 0,499), médio 
desenvolvimento (entre 0,500 e 0,799) e alto desenvolvimento (maiores ou iguais que 0,800). 
Uma vez que se considera este índice como representativo do desenvolvimento 
socioeconômico, pois abrangem 12 diferentes aspectos da realidade regional, o IDESE será 
utilizado como referencial na análise proposta nesta investigação.  
Porém, é necessário ressaltar que, apesar do seu nobre objetivo, o IDESE não é um indicador 
isento de falhas estruturais e contradições internas e externas. Klering [13] apresenta alguns 
desses problemas, como, por exemplo, a escolha de determinados índices e a atribuição de 
determinados parâmetros (ou pesos). 
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As discrepâncias decorrentes das atribuições de valor em cada índice considerado no IDESE 
são ressaltadas, sobretudo, quando municípios ou regiões são comparados através de outros 
indicadores, como, por exemplo, o IDH-M, que toma por base outras variáveis e parâmetros. 
Segundo Klering [13], o IDESE carrega maior número de indicadores e variáveis, mas não 
ajudam nas explicações, porque os acréscimos feitos de fato pioram os resultados. Em 
estatística recorre-se, frequentemente a uma interessante analogia quando se vai compor 
indicadores de pesquisas; diz-se que é mais prudente usar-se uma cesta de boas frutas (ou 
indicadores), do que uma cesta com quaisquer frutas; e de que mais frutas (ou indicadores) 
devem ser acrescentadas a uma boa cesta de frutas somente quando as novas melhorarem ou 
qualificarem a seleção; ou seja, uma cesta de frutas (ou de indicadores) vale pela sua 
qualidade, e não pela sua mera quantidade. 
Apesar disso tudo, a utilização do IDESE como referência de análise merece atenção 
exatamente porque o próprio Governo do Estado o utiliza como referência na distribuição de 
recursos da Consulta Popular, pois o indicador de desenvolvimento socioeconômico do Rio 
Grande do Sul é um índice sintético e composto, que tem por objetivo medir o grau de 
desenvolvimento de municípios e regiões do Rio Grande do Sul.  
Todavia, considerando as reais dimensões dos recursos públicos disponibilizados pelo 
Governo do Estado que são vinculados anualmente à Consulta Popular (totalizando menos de 
1% do Orçamento Estadual – em 2010 foram R$ 150 milhões para esta finalidade), percebe-se 
que apenas um fragmento de suas ações pode ser considerado como política de 
desenvolvimento socioeconômico participativo sustentável. Já em relação aos demais recursos 
do Orçamento Público Estadual é plausível afirmar que os mesmos não são executados sob 
essa concepção.  
Ressalte-se, não obstante, outros aspectos inovadores da política de distribuição de recursos 
disponíveis para investimentos e serviços de interesse regional: 80% dos mesmos serão 
distribuídos proporcionalmente à população de cada região abrangida pelos COREDES e os 
outros 20% serão distribuídos equitativamente. 
Porém, no primeiro e maior volume (80%) ainda há uma diferenciação de caráter social 
embutida, cuja finalidade é garantir a diminuição das disparidades: regiões menos 
desenvolvidas (de acordo com o IDESE) recebem proporcionalmente mais recursos. 
Explicitando: há uma escala onde os recursos disponibilizados às regiões cujo IDESE seja igual 
ou superior à média do Estado são ponderados pelo fator 1, ao passo que regiões cujo IDESE 
seja pouco, muito ou extremamente inferior à média do IDESE do Estado tem seus recursos 
ponderados pelo fator 1,3, 1,6 e 1,9 respectivamente. [14] 
Pretende-se com isso viabilizar uma distribuição mais eqüitativa dos recursos públicos, 
tomando como princípio que regiões mais desenvolvidas recebem proporcionalmente menos 
recursos. Com isso as regiões que realmente necessitam de ajuda e assistência passem a 
receber uma quantia maior de ajuda do Governo do Estado, mesmo que isso se refira apenas a 
uma pequena porcentagem do orçamento total. 
Mas, afinal, quais são as principais disparidades socioeconômicas apontadas pelo IDESE nas 
regiões consideradas por esta análise? A Figura 2 apresenta de forma sintetizada as principais 
disparidades socioeconômicas regionais constatadas pelo IDESE176. 
 

                                                      
 
 
176 Tomando por base o contexto brasileiro de produção e divulgação de dados estatísticos de um modo 
em geral, podemos considerar como irrelevante a pequena defasagem temporal do indicador (o último 
IDESE foi calculado para o ano de 2005). É necessário considerar também que os COREDES das 
regiões Celeiro, Rio da Várzea, Campos de Cima da Serra e Vale do Jaguari foram desmembrados após 
2005, motivo pelo qual se tomou como referência o IDESE do(s) COREDE(s) de origem.     
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Figura 2 – Indicadores de desenvolvimento socioeconômico regional do RS em 2008 
Fonte: elaborado a partir de dados disponíveis em www.fee.tche.br/2008. 
 
Na Figura 2, acima, se percebe, nitidamente, que as áreas da educação e da saúde, em todas 
as regiões consideradas pela análise, não se configuram como disparidades socioeconômicas 
significativas, uma vez que todas as regiões apresentam um índice acima de 0,800, situação 
próxima da ideal e num nível considerado como de ‘alto desenvolvimento’. Cabe salientar, 
também, a relativa homogeneidade que se verifica entre as regiões nestes dois índices; isto 
evidencia o acerto de políticas já implementadas e/ou em andamento nas áreas de saúde e 
educação, do que a real necessidade de políticas e inovações estratégicas que venham 
contribuir com resultados significativos nestas áreas. Além disso, cabe ressaltar que estas duas 
áreas recebem por imposição legal investimentos do Estado na ordem de 15% dos valores 
orçamentários para a saúde e 25% para a educação. [14] 
Com isso, quando na Consulta Popular são eleitos projetos nestas áreas, os respectivos 
valores apenas ajudam a complementar a obrigatoriedade do Estado, sem significar um aporte 
adicional de recursos para a região. Ou seja, para a região tais escolhas são, na verdade, uma 
perda de recursos. 
 
COREDES Educação Renda Saneamento Saúde IDESE 
Alto da Serra do Botucaraí 0,825 0,747 0,360 0,840 0,693 
Alto Jacuí 0,863 0,887 0,522 0,844 0,779 
Campanha 0,860 0,728 0,639 0,839 0,766 
Campos de Cima da Serra 0,840 0,780 0,646 0,845 0,778 
Celeiro 0,851 0,738 0,359 0,855 0,701 
Central 0,846 0,785 0,610 0,849 0,772 
Centro-Sul 0,838 0,716 0,487 0,837 0,730 
Fronteira Noroeste 0,882 0,812 0,487 0,883 0,766 
Fronteira Oeste 0,855 0,741 0,591 0,850 0,759 
Hortênsias 0,867 0,757 0,480 0,839 0,736 
Jacuí-Centro 0,839 0,728 0,529 0,817 0,728 
Litoral 0,845 0,725 0,437 0,879 0,722 
 
Médio Alto Uruguai 0,836 0,712 0,338 0,854 0,685 
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Metropolitano Delta do Jacuí 0,857 0,891 0,523 0,869 0,760 
Missões 0,853 0,699 0,519 0,868 0,735 
Nordeste 0,846 0,810 0,484 0,841 0,745 
Noroeste Colonial 0,880 0,852 0,509 0,844 0,771 
Norte 0,869 0,806 0,481 0,856 0,753 
Paranhana-Encosta da Serra 0,849 0,695 0,416 0,879 0,710 
Produção 0,862 0,857 0,547 0,810 0,769 
Rio da Várzea 0,836 0,786 0,412 0,858 0,723 
Serra 0,875 0,851 0,693 0,844 0,815 
Sul 0,833 0,748 0,580 0,822 0,746 
Vale do Caí 0,852 0,776 0,443 0,860 0,733 
Vale do Jaguari 0,856 0,698 0,506 0,883 0,736 
Vale do Rio dos Sinos 0,848 0,881 0,561 0,856 0,786 
Vale do Rio Pardo 0,836 0,799 0,398 0,842 0,712 
Vale do Taquari 0,861 0,799 0,439 0,869 0,742 
Rio Grande do Sul 0,853 0,821 0,570 0,846 0,772 
Tabela 1 – IDESE dos COREDES em ordem alfabética. 
Fonte: FEE – Fundação de Economia e Estatística /2008 
A Figura 2 e a Tabela 1, acima, evidenciam também algumas peculiaridades da questão da 
renda nas 28 regiões. Embora apenas três regiões se enquadrem no patamar de ‘alto 
desenvolvimento’ na questão da renda (Vale do Rio dos Sinos, Metropolitano e Serra), todos as 
demais apresentam índices superiores a 0,644, o que lhes assegura uma condição de ‘médio 
desenvolvimento’. Porém, as disparidades intra-regionais de renda são maiores que nos dois 
casos anteriores (saúde e educação). Por outro lado, esta é uma área onde o poder público 
local ou regional tem um poder de ação relativamente restrito, indireto e relacionado a políticas 
de geração de emprego e renda, mas não de geração de emprego e renda propriamente ditas. 
Entretanto, é nos aspectos relacionados ao saneamento e condição dos domicílios que se 
escancaram as principais disparidades regionais, como bem pode ser observado. Percebe-se 
que somente três regiões possuem índices de saneamento superiores a 0,600 (Metropolitano, 
Serra e Campanha) e outras 13 das 28 regiões apresentam um índice de saneamento entre 
0,500 e 0,600. Todavia, estes índices são considerados apenas como sendo de ‘médio 
desenvolvimento’. Já as demais regiões (12) se enquadram no nível de ‘baixo 
desenvolvimento’, uma vez que apresentam índices inferiores a 0,500, igualando-se a 
situações de regiões subdesenvolvidas no mundo.  
O IDESE [14] faz menção apenas ao percentual de domicílios abastecidos com água da rede 
geral, desconsiderando aqueles que possuem água potável e encanada servida por outras 
redes. Também não leva em conta o tamanho dos domicílios, pois o indicador avalia apenas o 
número de moradores por domicílio, desconsiderando que em cidades do interior gaúcho, tal 
como ocorre em tantas outras do país, as famílias são mais numerosas e, com isso, as 
residências são maiores (em área física) e possuem mais cômodos; situação divergente dos 
grandes centros, onde as habitações em geral possuem tamanho reduzido, KLERING, [13]. 
Ainda na questão do saneamento o IDESE não leva em conta moradias que possuem fossa 
séptica, comum em cidades menores, e alguns bairros mais antigos dos grandes centros, 
fugindo, também, essa situação da análise do indicador, contribuindo juntamente com a 
questão da água e do número de habitantes por domicilio, para a diminuição do respectivo 
índice no IDESE de muitas localidades ou regiões. Nesta área, de atuação prioritária do poder 
público, as disparidades intra-regionais são as mais acentuadas. Além disso, dada à 
precariedade da situação que se observa nas diferentes regiões, é neste quesito que ações, 
medidas e políticas implementadas podem ocasionar as maiores mudanças no quadro de 
indicadores regionais.  
Da mesma forma, com a reestruturação da metodologia utilizada pelo IDESE, seria possível 
obter uma visão mais correta da situação dos municípios e regiões do Estado, eliminando ou 
diminuindo a série de desencontros ocorridos por falhas dos índices e suas especificidades. 
Enfim, como é possível observar na Tabela 1 acima, o IDESE evidencia quantitativamente as 
principais defasagens do desenvolvimento socioeconômico nas diversas regiões do Rio  
Grande do Sul segundo o grupo de índices. Resta verificar se esta evidência técnica tem 
relação com a leitura e as percepções que a liderança e a sociedade faz do seu próprio meio, 
como também com as demandas sociais que os cidadãos gaúchos escolhem enquanto 
participantes das políticas de desenvolvimento regional. 
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De acordo com o exposto, é necessário considerar que o IDESE, apesar de abranger 12 
diferentes índices, não apresenta todas as características desejáveis para um bom indicador, 
conforme referido anteriormente, entre elas, ter um grau de cobertura adequada, ser atualizado 
e ter relevância social ampla.   
Segundo Klering [13] Em estatística, recorre-se freqüentemente a uma interessante analogia, 
quando se vai compor indicadores de pesquisas; diz-se que é mais prudente usar-se uma 
cesta de boas frutas (ou indicadores), do que uma cesta com quaisquer frutas; e de que mais 
frutas (ou indicadores) devem ser acrescentadas a uma boa cesta de frutas somente quando 
as novas melhorarem ou qualificarem a seleção; ou seja, uma cesta de frutas (ou de 
indicadores) vale pela sua qualidade, e não pela sua mera quantidade. 
Assim, se verifica que o acréscimo de alguns índices no IDESE acaba por interferir na posição 
relativa de algumas regiões. Apesar disso tudo, é um indicador que dá uma visão parcial da 
realidade das regiões e, por ser um índice específico para o Rio Grande do Sul, se enquadra 
no contexto desta pesquisa. 
 
CONCLUSÃO 
Ao analisar as práticas realizadas pelos COREDES no PPP, verificou-se que cai rapidamente 
por terra a idéia de que planejamento seja uma ação essencialmente racional. Embora não se 
possa negar que as práticas e ações desenvolvidas no âmbito dos COREDES visem o 
desenvolvimento socioeconômico local e regional (o que configura a essência e o objetivo 
último do planejamento regional), também não é possível afirmar categoricamente que tais 
ações se tratem “da aplicação sistemática do conhecimento [...] para prever e avaliar o uso de 
ações alternativas com vistas à tomada de decisões adequadas e racionais, que sirvam de 
base para ações futuras”, como preconiza o conceito proposto por Holanda [10].  
Considerando as reais dimensões dos recursos públicos disponibilizados pelo Governo do 
Estado que são vinculados anualmente à Consulta Popular (totalizando menos de 1% do 
Orçamento Estadual), percebe-se que apenas um fragmento de suas ações pode ser 
considerado como política de desenvolvimento socioeconômico participativo. Porém, todos os 
demais recursos do Orçamento Público Estadual não são executados sob essa concepção. 
Percebe-se, assim, que o Processo de Participação Popular desenvolvido no Estado do Rio 
Grande do Sul tem uma representatividade econômica praticamente insignificante do ponto de 
vista orçamentário, mas de suma importância se considerado o processo de construção da 
cidadania. Por outro lado, verifica-se que o processo está se consolidando gradativamente. Isto 
se deve, em boa parte, ao compromisso assumido pelo Governo Estadual de cumprir, 
rigorosamente, acordos firmados com a sociedade civil e seus órgãos representativos sobre o 
pagamento do passivo orçamentário de consultas anteriores, dando credibilidade ao processo. 
Neste sentido a atuação pró-ativa do Fórum dos COREDES, da FAMURS – Federação da 
Associação dos Municípios do RS, da AGM – Associação Gaúcha de Municípios, da UVERGS 
– União dos Presidentes de Câmaras de Vereadores do RS e de muitos prefeitos e líderes 
políticos, e, não por último, da própria sociedade gaúcha em defesa do Processo de 
Participação Popular, também precisa ser mencionada.  
O IDESE não passa de um ilustre desconhecido, pois a população não tem uma idéia concreta 
das principais disparidades socioeconômicas regionais, ficando à mercê das percepções e 
demandas emergentes do corporativismo institucional. Enquanto isso, a maior parte dos 
COREDES ainda não tem consciência de seu papel articulador. Constata-se que o Processo  
de Participação Popular desencadeado no Rio Grande do Sul é fruto de uma caminhada e 
aprendizagem de parte à parte (Estado e Sociedade) que tem aproximadamente 18 anos de 
experiências acumuladas, uma vez que se iniciou em meados dos anos 90 e subsistiu à 
diversas gestões político-administrativas.  
Enfim, não se trata de um projeto político-partidário, mas da institucionalização social de um 
processo participativo de desenvolvimento regional que ainda pode e precisa ser aprimorado 
em vários aspectos. A discussão sobre os diferentes processos de participação popular poderia 
ser ampliada, trazer mais informações e centrar a análise e crítica sobre isto, avaliar as 
diferentes experiências. A crítica está no uso do IDESE como parâmetro para a distribuição dos 
recursos entre as regiões pois há limitações e até, um possível manejo inadequado deste 
indicador para os propósitos da consulta popular. O mais incrível, neste cenário, é que quando 
a população já está se inserindo no processo em curso são modificados propostas e 
paradigmas de participação e de espaço geográfico. O desafio está posto. 
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RESUMO 
O presente artigo relata estudo das questões relacionadas às políticas públicas, envolvendo 
suas etapas principais, que são a formulação, a implementação e a avaliação. Para tanto, 
realizou-se um estudo de caso sobre a implementação da política pública denominada Luz 
para Todos, que objetiva atender comunidades e famílias, principalmente do meio rural, que 
não possuem energia elétrica em suas residências e propriedades. O estudo foi realizado na 
região do Médio Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, espaço geográfico com grande 
concentração de habitantes no meio rural e que apresentava carências dessa política. No 
estudo, fica identificada a importante contribuição que as políticas públicas podem receber da 
sociedade civil organizada. Neste caso estudado, uma cooperativa contribuiu, decisivamente, 
para que um número significativo de pessoas tivesse acesso a um bem tão necessário para 
sua qualidade de vida. E nisso, tem-se a tese de que a parceria entre estruturas públicas e 
privadas, com uma sociedade organizada, resulta em uma maior eficiência na implementação 
dessas políticas. 
Palavras-chave: Cooperativa. Implementação. Meio Rural e Política Pública. 
 
 
INTRODUÇÃO  
Este artigo resulta de um estudo sobre a contribuição da sociedade civil na implementação de 
políticas públicas, a partir da análise da política de eletrificação rural na região do Médio Alto 
Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa em foco resultou da parceria entre 
sociedade civil (representada por uma organização cooperativa) e o Programa Luz para Todos, 
vinculado ao Ministério de Minas e Energia, do governo federal da República Federativa do 
Brasil. O objetivo desta iniciativa é estender às famílias de agricultores familiares desse espaço 
geográfico, o acesso à energia elétrica como condição fundamental para a disseminação de 
condições básicas de qualidade de vida, até então, inexistente neste segmento. 
O sistema capitalista possui sua dinâmica de atuação centrada no lucro, de modo que suas 
estratégias de ação frequentemente resultam na exclusão de camadas significativas da 
sociedade. Este contexto foi o que norteou o presente trabalho. Para Santos (2007), o sistema 
capitalista, através da modernidade, traz um conjunto de promessas, principalmente de 
igualdade, que não são cumpridas, visto que os países capitalistas avançados, com 21% da 
população mundial, controlam 78% da produção de bens e serviços e consomem 75% de toda 
a energia produzida. Os trabalhadores do Terceiro Mundo do setor têxtil ou eletrônicos, por 
exemplo, ganham 20 vezes menos do que os trabalhadores da Europa e América do Norte na 
realização das mesmas tarefas e com a mesma produtividade.  
Na visão do autor, desde que a crise da dívida apareceu no início da década de 80, os países 
devedores do Terceiro Mundo vêm contribuindo em termos líquidos para a riqueza dos países 
desenvolvidos pagando-lhes, em média, por ano, 30 bilhões de dólares mais do que recebem 
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em novos empréstimos. No mesmo período, a alimentação disponível nos países do Terceiro 
Mundo foi reduzida em cerca de 30%. No entanto, só a área de produção de soja no Brasil 
daria para alimentar 40 milhões de pessoas se nela fossem cultivados milho e feijão. “Mais 
pessoas morreram de fome no nosso século que em qualquer dos séculos precedentes. A 
distância entre países ricos e países pobres e entre ricos e pobres no mesmo país não tem 
cessado de aumentar” (SANTOS, 2007, p. 24).  
Ainda comentando as questões não cumpridas da modernidade, o autor relata vários 
acontecimentos que comprovam sua afirmativa, pois enquanto no século XVIII morreram 4,4 
milhões de pessoas em 68 guerras, no nosso século morreram 99 milhões de pessoas em 237 
guerras. Entre o século XVIII e o século XX, a população mundial aumentou 3,6 vezes, ao 
passo que os mortos na guerra aumentaram 22,4 vezes. Depois da queda do Muro de Berlim e 
do fim da guerra fria, a paz que muitos julgaram finalmente possível, tornou-se uma cruel 
miragem em face do aumento nos últimos anos dos conflitos entre Estados; sobretudo, dos 
conflitos no interior dos Estados.  
São contextos, que visualizados nesta prática capitalista de centramento nas ações de busca 
do lucro e da acumulação de riquezas, tem excluído contingentes significativos da sociedade 
em suas condições dignas de sobrevivência. Os governos de diferentes países, adeptos desse 
modelo, teem proposto e adotado programam sociais que visam diminuir essa exclusão social, 
característica do capitalismo. Tais políticas são formuladas e executadas conforme as 
peculiaridades de cada espaço geográfico e as demandas de sua sociedade, identificadas 
como necessitadas dessas ações.  
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
A importância dos programas sociais para a inclusão 
Com esse raciocínio, percebe-se que os programas sociais representam uma contribuição 
importante para a problemática da exclusão social nas regiões e comunidades objeto de 
políticas públicas. Para que sua operacionalização ocorra de maneira satisfatória, são 
realizadas importantes parcerias entre governos e sociedade civil, cuja parcela de cada um 
estará contribuindo para que as demandas sejam atendidas. Faz parte desse papel, a 
preparação de cada envolvido em assumir as tarefas de sua competência para que a política 
pública definida seja executada conforme as demandas existentes.  
Nessa perspectiva buscou-se investigar o sistema cooperativista de infraestrutura, com 
destaque para cooperativas de eletrificação rural no estado do Rio Grande do Sul como um 
todo, e a estrutura da Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Médio Alto Uruguai 
Ltda (CRELUZ), em particular. Além disso, procedeu-se à análise da estrutura e das regras que 
fomentam e/ou limitam a participação da sociedade civil, organizada em cooperativas, na 
questão das políticas públicas voltadas ao segmento de eletrificação rural.  
Na caracterização da situação dos países, estados e municípios, no contexto da globalização, 
evidenciam-se os grandes desafios que passam a ser de competência das esferas públicas 
locais e regionais. Essas necessitam entender a realidade que o sistema capitalista pratica 
para encaminhar as devidas proposições que possam amenizar os efeitos do sistema e atuar, 
em parceria com a sociedade civil, na construção de políticas públicas que oportunizem a 
inclusão da camada da sociedade excluída. Ao mesmo tempo, deverá conseguir diminuir o 
crescimento do contingente em vias de exclusão e, embora as responsabilidades estejam 
designadas, o entendimento que cada instância faz dessa competência e as consequentes 
práticas ainda representam um caminho espinhoso a ser percorrido, uma vez que o capital 
continuará buscando maiores resultados econômicos. Tal quadro exigirá continuidade de lutas 
no campo das políticas sociais, para ampliar as possibilidades de ações que avancem rumo à 
inclusão social.  
Nesses termos, a competência de ações de políticas públicas pode ser exercitada pela 
sociedade política, com seu conjunto de estruturas, em suas instâncias executivas, nacional, 
estadual e municipal. Conforme os matizes ideológicos dos governos no exercício do poder, 
elas concorrem para a construção de uma sociedade mais justa para seus espaços geográficos 
(não se pode esquecer que, antes de tudo, esse estado é capitalista). Assim, também a 
sociedade civil, composta por segmentos sociais de interesses diversos, de forma organizada, 
poderá – em muito – participar na construção, implementação e avaliação dessas políticas 
públicas. Ela poderá contribuir, através de procedimentos permanentes e constantes, para que 
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as camadas menos favorecidas da sociedade possam conviver nesse sistema capitalista que 
não disponibiliza, ainda, outras formas de socorro.  
No intuito de um melhor entendimento sobre estado e sociedade civil, é importante a 
contribuição de Santos (2003), quando afirma que essa é uma sociedade construída, uma 
criação artificial e moderna; a sociedade civil se forma. “Esta, ao contrário do Estado, é 
concebida como o domínio da vida econômica, das relações sociais espontâneas orientadas 
pelos interesses privados e particularísticos” [1 ]. 
Assim, a responsabilidade em encontrar caminhos para o desenvolvimento dos países, como é 
o caso do Brasil, é bem caracterizada após os anos 90. Com a predominância do 
neoliberalismo, houve uma readequação das atuações e responsabilidades das políticas 
públicas; essas passaram a centrar suas expectativas e responsabilidades, principalmente, nos 
municípios e suas regiões. Isso representa uma grande inversão de competências no nosso 
país; sobretudo em virtude de que a união, como fonte principal de arrecadação de tributos, 
sempre foi a responsável pela formulação, implementação e financiamento da máquina pública 
em todos os níveis.  
Importante ainda destacar que, com o domínio das práticas e políticas neoliberais 
determinadas pelo capitalismo mundial, os países, principalmente os considerados em 
desenvolvimento, na sua grande maioria, passam a ter a necessidade de adequações. Essas 
se fizeram prementes especialmente após a segunda guerra mundial, com o surgimento do 
Banco Mundial e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and 
Trade – GATT), entre outras estruturas, o que determinou a redução de seu apoio mais direto 
nas políticas destinadas à proteção da sociedade, tendo como forte determinante a crise do 
estado Keynesiano177. No caso brasileiro, isso foi muito significativo, na medida em que o país 
passou, nesse período, a adotar a cartilha de soluções neoliberais com todas as suas 
implicações. 
Assim, através desse conjunto de envolvimentos e implicações no âmbito das práticas 
capitalistas, o Brasil vem adotando dinâmicas que, de certa maneira, buscam convivência com 
as práticas do capital, ao mesmo tempo em que vem buscando ser independente, na tentativa 
de criar um cenário mais apropriado para sua população. Isso tem sido uma prática forte 
destacada em dois momentos históricos. Um deles é o fato de a Constituição de 1988 conter 
um conjunto de propostas e embasamento legal que sinalizam forte atenção para proteção da 
população nos aspectos das políticas sociais. Outro momento ocorre a partir do ano de 2003, 
quando o governo federal passa a criar condições para que estados e municípios atuem, no 
sentido de viabilizar as políticas sociais, sinalizadas na constituição.  
Para contribuir com a aplicabilidade das propostas de políticas sociais, o sistema democrático 
existente no país, desde a abertura política, a partir de 1985, vem sendo muito importante por 
propor e facilitar à sociedade maior espaço para participar nas decisões e nos 
encaminhamentos das questões relevantes do país.  
As relações entre sociedade civil e o estado passam a ter mais atenção a partir das propostas 
de reforma do Estado brasileiro, especialmente após a elaboração e publicação da Carta 
Magna de 1988, que, entre muitos aspectos, propõem mecanismos de maior participação da 
sociedade nas questões que envolvem o desenvolvimento do país e o encaminhamento de 
programas que atendam um maior número de pessoas, principalmente aquelas potenciais 
alvos de políticas compensatórias.  
Essa caracterização de competências, quanto à responsabilidade de execução de ações que 
possam amenizar as consequências excludentes do sistema capitalista vigente, requer então 
que os governos atuem com medidas compensatórias, a fim de amparar parte da sociedade 
que é excluída da competição praticada.  
O estudo aqui apresentado envolveu aspectos relacionados com o desenvolvimento regional, 
onde o cooperativismo representa um componente importante; além disso, demonstra sua 
contribuição nas questões que envolvem políticas sociais. Os estudos existentes apontam em 
direção ao fato de que esse desafio – de contribuir para a inclusão social – também é 
importante para o desenvolvimento, particularmente, quando envolve segmentos de um estrato 

                                                      
 
 
177 Modelo econômico que existiu entre 1930 a 1980, no mundo capitalista, com grande influência dos governos nas 
ações da sociedade. Período assim definido em função de seguir as teorias do economista Inglês John M. Keynes. 
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social que está no limite entre a inclusão e a exclusão social e que por isso merece mais 
atenção.  
Nesse sentido, a contemplação, com políticas públicas compensatórias, de parcelas da 
sociedade em situação de exclusão, ou em risco de exclusão, representa um componente 
fundamental no processo de desenvolvimento das regiões em qualquer parte do território.  Elas 
poderão proporcionar as condições de inclusão dessa camada da sociedade; em 
consequência, uma maior participação também no mercado em função de criar, a partir dessas 
ações, condições maiores de consumo.  
Entretanto, apesar de os programas sociais no Brasil estarem contemplados na Constituição de 
1988, que define os mecanismos legais para as políticas sociais do país, esses programas nem 
sempre são acessados e aplicados na sua plenitude, por vários motivos. Dentre eles, podem 
ser destacados as dificuldades em sua implementação por falta de estruturas públicas 
adequadas para fazê-lo. Nesse caso, a contribuição da sociedade civil organizada pode 
representar um bom instrumento para que a política proposta chegue ao público-alvo que 
necessita de determinada ação.  
Assim, neste artigo pretende-se, demonstrar um estudo com a finalidade de entender como 
acontece a participação da sociedade civil, organizada em cooperativa, na implementação da 
política pública de eletrificação rural na região do Médio Alto Uruguai do estado do Rio Grande 
do Sul. Nela é dada ênfase à observação, análise e interpretação dessa prática, bem como à 
busca de entendimento da forma como essa implementação aconteceu naquele âmbito 
regional.  
 O programa Luz para Todos objetiva a “Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica”, 
tem como meta levar energia elétrica para a população do meio rural. O referido Programa é 
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com participação da Eletrobrás, e viabiliza a 
extensão da energia elétrica até os domicílios gratuitamente. As famílias sem acesso à energia 
estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano e de 
mais baixa renda. Cerca de 90% dessas famílias têm renda média inferior a três salários-
mínimos e 80% residem no meio rural.  
Ela poderá, inclusive, através dessa política, permanecer no processo de produção rural, o que 
possibilita uma melhor qualidade de vida, representando, assim, uma parcela de pessoas que 
não só deixa a faixa de exclusão social, como também passa a ter condições de contribuir com 
o desenvolvimento da sociedade como um todo. Seguindo esse raciocínio, uma política pública 
com essas características representa um importante componente para o desenvolvimento 
regional por possibilitar que segmentos sociais, em fase de exclusão, melhorem sua qualidade 
de vida. Consequentemente, esses deixam de ser dependentes de políticas compensatórias e 
passam a contribuir com suas comunidades no processo econômico e social.  
A metodologia para o desenvolvimento deste estudo delineada de forma a atender a 
necessidade de identificação, busca e interpretação dos dados e informações requeridas para 
alcançar os objetivos de pesquisa propostos. Para tanto, a pesquisa foi delineada como estudo 
de caso, que, conforme Gil (2002), caracteriza-se por grande flexibilidade. Isso significa que é 
impossível estabelecer um roteiro rígido que determine com precisão a forma pela qual deverá 
ser desenvolvida a pesquisa, comentando que, na maioria dos estudos de caso, é possível 
distinguir quatro fases: delimitação da unidade-caso; coleta de dados; análise e interpretação 
dos dados e redação do relatório. 
Para encaminhar a identificação da ação das cooperativas e sua relação com as políticas 
públicas, este estudo de caso, e a própria pesquisa, com a busca de dados e informações tanto 
no estado da arte como nos dados empíricos, contribuíram para o entendimento de vários 
aspectos do cooperativismo, com ênfase na repercussão que a atuação cooperativa exerce no 
desenvolvimento regional. Assim, as questões referentes ao desenvolvimento regional foram 
temas importantes nesta pesquisa, em função do envolvimento que as políticas públicas 
possuem com o tema. Tal participação é acentuada, sobretudo, após o ano de 2006, quando o 
país passa a ter a política pública de desenvolvimento regional definida, com legislação própria 
e orientações estratégicas estabelecidas para as diversas regiões do Brasil.  
Importante ressaltar que compõe também este estudo a identificação de informações sobre a 
colonização da Região do Médio Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul – espaço geográfico da 
área de atuação da cooperativa, e também a caracterização do processo de desenvolvimento 
da referida região, bem como a identificação das formas de organização de sua sociedade civil. 
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A investigação acerca do sistema cooperativista de eletrificação rural no estado do Rio Grande 
do Sul e a estrutura da CRELUZ representaram contribuições importantes na media em que, 
através desse estudo, foi possível identificar a dinâmica de atuação da cooperativa na 
contribuição com a implementação de uma política pública. Através dela, entender a proposta 
de parceria realizada, quando da execução de ações que oportunizaram fornecimento de 
energia elétrica para um número significativo de agricultores, ainda não beneficiários desse 
serviço. Nesses termos, esta etapa também é parte importante na construção desse estudo de 
caso, que resultou na presente tese.  
A busca de informações sobre as cooperativas de eletrificação, com destaque para sua origem, 
os desafios que tal sistema enfrenta e como contribui para o desenvolvimento regional também 
constituiu outra etapa importante da pesquisa. Na cooperativa CRELUZ foram buscadas 
informações de toda sua trajetória, como componente do sistema cooperativista desse 
segmento. Identificou-se todo o procedimento adotado pela mesma para que tivesse as 
condições de formação da parceria com o Ministério de Minas e Energia, para a 
implementação dessa importante política pública denominada Luz para Todos.  
Buscando o melhor entendimento das ações desenvolvidas na construção deste artigo, os 
temas estudados estão apresentados em itens distintos tendo sua primeira parte as descrições 
das políticas públicas; na segunda parte trata-se das questões sobre o cooperativismo como 
parte importante na contribuição com as políticas públicas, em seguida relata-se o histórico da 
formação da região do Médio Alto Uruguai, espaço geográfico do estudo realizado e, ainda, 
apresenta-se as considerações finais com a descrição das conclusões do autor sobre a 
pesquisa e suas análises sobre o trabalho apresentado. 
 
Principais Conceitos de Políticas Públicas 
“De acordo com Souza (2007), “entender a origem e a ontologia de uma área do conhecimento 
contribuem para que melhor sejam compreendidos seus desdobramentos, sua trajetória e suas 
perspectivas, o que é o caso das políticas públicas”. 
“A política pública, enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica tem origem nos 
Estados Unidos da América (EUA); a concepção adotada diferia da posição europeia de 
estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado 
e suas instituições do que na produção dos governos. Assim, na Europa, a área de política 
pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas 
acerca do papel do Estado e de uma das mais importantes instituições: o governo produtor, por 
excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico 
sem estabelecer relações com as bases teóricas a respeito do papel do Estado, passando 
direto para a ênfase nos estudos da ação dos governos”, [ 1 ]. 
A constatação da autora contribui para o entendimento histórico da origem desse importante 
tema, bem como salienta as diferenças de conceituação e concepção que as políticas públicas 
receberam nos dois continentes onde as políticas sociais passam a ter maior relevância 
conceitual. 
Na visão dessa autora, “o pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos 
estudos sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo 
faz ou deixa de fazer é passível de ser:” (a) formulado cientificamente; (b) analisado por 
pesquisadores independentes. A trajetória da disciplina, que nasce como subárea da ciência 
política, abre o terceiro grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana no que se 
refere ao estudo do mundo público. O primeiro – o formulado cientificamente – focalizava o 
estudo das instituições, consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes 
à natureza humana; o segundo – o analisado por pesquisadores independentes via nas 
organizações locais a virtude cívica para promover o "bom" governo. Já o terceiro caminho foi o 
das políticas públicas como um ramo da ciência política, para entender como e por que os 
governos optam por determinadas ações, (SOUZA, 2007, p.67) 
“No entanto, definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para 
o locus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem – nos 
governos. Apesar de as abordagens diferenciarem-se entre si, as definições de políticas 
públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é 
mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia 
e interesses são importantes, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa 
desses fatores”, [ 2 ]. 
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Os vários aspectos e característicos, tanto dos espaços geográficos, como das questões de 
natureza cultural, devem ser observados para que se entenda melhor as definições sobre 
políticas públicas, pelo fato do público e do local de ação de determinada política, serem 
importantes para esse entendimento. Isso, mesmo considerando todas as implicações que 
possam existir nas diferenças normalmente existentes no ponto de vista dos gestores de 
determinada política. 
Nesse sentido, “do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política 
social em particular são campos multidisciplinares, cujo foco está nas explicações sobre a 
natureza da política pública e seus processos. Em razão disso, uma teoria geral da política 
pública implica sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e da 
economia” , [ 2 ]. 
É importante esse entendimento e as relações que as políticas sociais apresentam na sua 
praticidade, pelo que podem significar, tanto para a economia como nas relações sociais em 
geral. Isso implica em justificar que uma teoria sobre esse tema necessita também definir as 
interrelações entre Estado, política, economia e sociedade. “Essa é a razão pela qual 
pesquisadores de tantas disciplinas (economia, ciência política, sociologia, antropologia, 
geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas) partilham um interesse comum 
na área e têm contribuído para avanços teóricos e empíricos (Souza, 2007). 
 
Pegundo Souza, “pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação" e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 
ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”, [ 3 ]. 
Conforme a autora, se admitirmos que a política pública é um campo holístico, isto é, uma área 
que envolve diversas unidades em totalidades organizadas, onde podemos perceber que isso 
tem duas implicações principais. A primeira é que, como referido acima, a área torna-se 
território de várias disciplinas, teorias e de vários modelos analíticos. E a segunda, que apesar 
de possuir suas próprias modelagens, teorias e métodos, a política pública, embora seja 
formalmente um ramo da ciência política, é uma área mais abrangente, de modo que pode 
também ser objeto analítico de outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, políticas 
públicas, depois de desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos, 
bases de dados ou sistema de informação e pesquisas que, quando postas em ação, são 
implementadas, ficando submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação.  
Mesmo tendo-se o entendimento de que outros segmentos, e não somente os governamentais, 
contribuem com a formulação de políticas públicas – tais como os grupos e os movimentos 
sociais – cada qual com maior ou menor influência, a depender do tipo de política formulada, o 
papel dos governos tem sido definido por questões pontuais, considerando as características 
dos vários espaços geográficos do país e suas especificidades nas demandas por políticas 
públicas. 
“Nas políticas sociais, dentro do campo específico da política pública, alguns modelos 
explicativos foram desenvolvidos para se entender melhor como e por que o governo faz ou 
deixa de fazer alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos”, [ 4 ]. 
 
Políticas Sociais No Brasil. 
Ao longo da sua história, o Brasil passou por vários ciclos de desenvolvimento com início no 
seu descobrimento, passando pelo período colonial primário-exportador, depois pela 
transformação da produção e, posteriormente, para a comercialização voltada basicamente à 
exportação. A partir de 1930, houve uma transformação bastante significativa, com atenção 
dedicada à urbanização e industrialização, época em que a população brasileira ainda era 
predominantemente rural: 70% das pessoas residindo nesse espaço e 30% somente na área 
urbana. Meio século depois, essa situação se inverte, e a população urbana passa a 
predominar em função de o país ter-se estruturado para a industrialização de maneira muito 
rápida, o que impulsionou seu crescimento econômico chegando em 1980 como oitava 
economia do mundo.  
Para Bacelar (2003), o que caracterizava o Estado brasileiro nesse período de 1920 a 1980, 
era seu caráter desenvolvimentista conservador, centralizador e autoritário. Não era um Estado 
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do Bem-Estar Social. Era o promotor do desenvolvimento e não o transformador das relações 
da sociedade; conservador que logrou promover transformações fantásticas sem alterar a 
estrutura de propriedade, por exemplo. Nessa fase, o grande objetivo do Estado brasileiro era 
aderir ao processo de industrialização, cuja grande tarefa era consolidar esse processo e fazer 
do Brasil uma grande potência. “Para isso, o Estado desempenhava a função de promover a 
acumulação privada na esfera produtiva”, [ 5 ].  
Nesse período, então, a principal função das políticas públicas estava voltada para a promoção 
do crescimento econômico, acelerando o processo de industrialização, o que era prioritário 
para o país, sem a transformação das relações de propriedade na sociedade brasileira. Na 
visão dessa autora, a ordem no período foi dar pouca ênfase ao bem-estar; a tradição de 
assumir muito mais o objetivo do crescimento econômico e muito menos o de proteção social 
ao conjunto da sociedade. Isso fez com que o Estado adquirisse uma postura de fazedor e não 
de regulador, e isso é um problema sério em função de o Brasil não ter uma tradição de 
regulador, mas de uma estrutura de fazedor e protetor. “Não temos tradição de governo que 
regule, que negocie com a sociedade os espaços políticos, o que só hoje estamos aprendendo 
a fazer. O Estado regulador que rege o diálogo entre governo e sociedade civil, e nós não 
temos tradição de fazer isso”, [ 6].  
Essas características de Estado centralizador estão representadas na herança do período de 
1930 a 1980, mormente quando tivemos a ditadura Vargas, que foi longa; depois os governos 
militares, após 64. Isso criou, no país, um viés autoritário que atingiu também as políticas 
públicas. O Estado não precisava se legitimar perante grande parte da sociedade, já que seu 
poder era centralizado, e as lideranças da sociedade civil não conseguiam atuar para modificar 
essa situação.  
Com essas características e essa tradição, tanto do autoritarismo como da atenção 
predominante no crescimento econômico, as políticas públicas tornaram-se muito mais 
econômicas do que sociais. Para a autora, nossa história recente confirma que as políticas 
sociais são apenas apêndices e não o centro das preocupações das políticas públicas, 
recebendo atenção somente com ações compensatórias.  
Ainda, segundo a mesma autora, esse perfil – autoritário e conservador – é o ambiente onde 
foram pensadas as políticas públicas, visto que quem está no poder tende a pensar que o 
Brasil é uma média, não entendendo que temos um país muito heterogêneo, onde cada lugar 
requer uma solução que venha de sua realidade. Essa mentalidade faz com que as ações 
tenham o tratamento homogeneizado, o que faz com que as propostas venham de cima para 
baixo: uma tradição das políticas sociais do país. Acrescente-se a isso a consequente 
dificuldade de promover a participação da sociedade. É importante, então, o entendimento de 
que tipo de ações o Estado praticou no período referido (1920 a 1980): 
“O Estado brasileiro fez de tudo para promover o projeto industrial: financiou, protegeu, criou 
alíquotas, produziu insumos básicos. As estatais, que estão sendo privatizadas, produziam 
insumos básicos. Nas atividades mais pesadas, de investimento mais pesado, com taxa de 
mercado mais lento, houve participação do setor estatal produtivo”. [ 7 ].  
Em uma escala bem menor, o Estado brasileiro também facultou serviços sociais, de 
segurança e justiça. O Estado regulador também se fazia presente quando sua presença era 
imprescindível, nas várias etapas desse período histórico referido, tendo como um dos 
exemplos a intervenção do governo Vargas com o intuito de regular a relação trabalho-capital, 
sendo também desse governo a implantação do salário mínimo e as principais questões da 
legislação trabalhista ainda em vigência.  
As contribuições de Bacelar (2003), extraídas de seu texto “As Políticas Públicas: heranças, 
tendências e desafios”, constituem um importante instrumento para o entendimento da história 
recente do país quando se quer compreender a sua caminhada nas políticas sociais. Nesse 
texto, está explicada a ênfase que o país dedicou ao desenvolvimento econômico, legitimado 
pela centralização do poder, especialmente na época dos governos militares, definindo isso 
como política pública, sem observar as questões sociais e a grande concentração de renda que 
o modelo gerou no país.  
Nota-se que, no período referido, o país alcançou notável crescimento econômico, destacando-
se como uma das economias mais dinâmicas entre as potências econômicas mundiais. De 
qualquer forma, a questão é entender como o Brasil conseguiu essa façanha na sua economia 
e teve competência para isso; nas questões sociais, no entanto, não tenha apresentado essa 
mesma dinâmica, contribuindo para a continuidade da desigualdade social. Para a autora, é 
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importante que exista espaço para que a sociedade dispute as decisões de implementação das 
políticas públicas necessárias, já que ela busca contribuir com a descentralização das decisões 
no país em favor das políticas sociais, considerando a existência de experiências acumuladas, 
sobretudo nos espaços dos governos locais e nas organizações não-governamentais.  
“Na questão da concepção neoliberal de reforma do Estado, nos anos 90, quando se refere à 
crise do Estado e às políticas públicas, nos aspectos da responsabilidade fiscal ou 
irresponsabilidade social, afirma que os aspectos conceituais acerca do tema são relevantes. 
Entretanto, eles revelam-se insuficientes para darem visibilidade às diferenças e divergências 
de posições no que se refere à reforma do Estado e a seu aspecto sobre as organizações da 
sociedade civil, cuja atuação está vinculada à defesa de direitos e às políticas públicas. Isso 
porque muito frequentemente os interlocutores governamentais nesse assunto reafirmam em 
tese a necessidade da presença do Estado e do seu papel insubstituível na garantia de 
políticas públicas universalistas. “As diferentes posições só se evidenciam, pois, quando são 
confrontadas com a análise concreta do cenário nacional e internacional que serve de pano de 
fundo ao conjunto de mudanças de que faz parte a reforma do Estado”, [ 8 ].  
Essa participação do autor destaca-se por contribuir na explicação sobre o período histórico do 
Brasil, quando da política de reforma do Estado, principalmente nas suas definições e opções 
entre as questões fiscais e sua implicação nas necessárias atitudes nos aspectos sociais. Além 
disso, fica evidente que nesse mesmo momento, a sociedade civil passa a ter maiores 
condições de organização, o que representou a conquista de um maior espaço nas definições 
das questões sociais do país. 
Ao reunir e comentar as principais correntes que formaram os conceitos sobre políticas 
públicas, a contribuição da autora representa a fundamentação principal a ser considerada na 
construção desta tese, pela objetividade com que os conceitos são colocados e a perspectiva 
de sua relação com o estudo de caso tratado na pesquisa que embasa a construção deste 
trabalho. Assim, vários conceitos representam contribuições relevantes neste trabalho; 
entretanto destaca-se a afirmativa da autora quando comenta que: 
“As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí porque qualquer teoria da 
política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e 
sociedade. Tal é também a razão pela qual pesquisadores de tantas disciplinas – economia, 
ciência política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais 
aplicadas – partilham um interesse comum na área e têm contribuído para avanços teóricos e 
empíricos”, [ 9 ]. 
Essa interação entre estado, política, economia e sociedade a que a autora se refere, 
representa a questão central desenvolvida nessa tese na qual se buscou melhor entender a 
relação Estado e sociedade nas questões que envolvem a implementação de uma política 
pública. Nessa relação de parceria entre essas duas esferas estará a construção da inclusão 
social, a partir de um programa social, ilustrado neste caso, pelo programa “Luz para todos. 
No Brasil, o marco institucional que melhor define a atuação governamental mais recente, 
surgiu em 1988. Nesses termos, as políticas sociais no Brasil, conforme Arretche (2004) estão 
contempladas na Constituição Federal de 1988; todavia esse fato não alterou a estrutura 
institucional de gestão dessas políticas herdadas do regime militar. Para a autora: 
“Mesmo as medidas de reforma aprovadas e implementadas pelos sucessivos presidentes, 
posteriormente à Constituição Federal de 1988, pouco ou nada alteraram esta estrutura prévia, 
que é centralizada para as políticas de saúde e desenvolvimento urbano e descentralizada 
para a política de educação fundamental. No início dos anos 90, a distribuição federativa dos 
encargos na área social derivava menos de obrigações constitucionais e mais da forma como 
historicamente estes serviços estiveram organizados em cada política particular. A capacidade 
de coordenação das políticas setoriais dependeu em grande parte destes arranjos institucionais 
herdados”,[ 10 ]. 
De acordo com esse entendimento, a formulação, como um dos componentes na proposição 
de políticas públicas, está inserida na legislação da esfera decisória pública, geralmente de 
nível federal, tendo como base o que está definido na Constituição Federal de 1988.  A 
implementação de políticas públicas, por sua vez, como tema principal deste estudo, tem 
recebido menor atenção, em comparação com as outras etapas das políticas sociais, razão 
pela qual se propõe aqui aprofundar a reflexão sobre essa temática, com a pretensão de 
contribuir para um melhor entendimento e caracterizar sua importância no contexto de estudos 
sobre a inclusão social.  
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Nesse contexto, Arretche (2003) explica que a área de políticas públicas no Brasil tem recebido 
atenção de diversos segmentos, tanto públicos como privados. Muitas linhas de pesquisa 
voltadas para esse campo estão em andamento. Contudo, a autora questiona a predominância 
de estudos em avaliações de políticas, e muitas lacunas de estudos nas questões de 
formulação e implementação. Seguindo essa afirmativa, a autora comenta que: 
“É possivelmente devido ao caráter ainda incipiente de um programa de pesquisa, 
compartilhado pela comunidade de pesquisadores que os temas de pesquisa na área têm 
estado fortemente subordinados à agenda política do país. Isto é, o conteúdo da produção 
acadêmica (teses, artigos e pesquisas) tem sido, em boa medida, a avaliação dos resultados 
alcançados pelas políticas em voga ou a atualização da informação existente sobre programas 
já consolidados”,[ 11 ]. 
Na contribuição dessa autora encontra-se uma importante contribuição para o estudo de caso 
realizado nesta pesquisa, que procurou entender melhor a questão desse importante 
componente das políticas públicas, que se refere à implementação. Por suas afirmativas fica 
comprovado que estudos sobre este aspecto, nas políticas sociais, apresentam campo fértil 
para a pesquisa 
No entender de Reis (2003), política pública é uma das especializações que responde mais 
diretamente ao imperativo da relevância na prática das ciências sociais:  
“Seja analisando a formulação, a implementação ou os resultados de polices, os especialistas 
podem ver de maneira bastante clara e imediata como suas análises interpretam situações 
concretas, examinam tecnicamente problemas empíricos específicos e podem servir para 
legitimar ou deslegitimar as escolhas políticas efetivas”, [ 12 ]. 
O autor refere-se à importância da participação dos especialistas em políticas públicas, nas 
diversas fases de sua atuação, pelo fato de terem condições de contribuírem com correção de 
rumos e melhor eficiência na aplicação dos escassos recursos públicos para a satisfação de 
crescentes necessidades sociais da sociedade.   
Para Silva e Melo (2000), as vicissitudes da implementação de programas governamentais têm 
sido entendidas como uma das dimensões cruciais, senão a variável central para a explicação 
do insucesso dos governos em atingir objetivos estabelecidos no desenho das políticas 
públicas. Tais autores entendem que essa se revelou, portanto, o “elo perdido” nas discussões 
sobre a eficiência e eficácia da ação governamental. Como amplamente discutido, problemas 
não antecipados que surgem durante a implementação de programas ou políticas podem 
representar obstáculos intransponíveis, os quais, por sua vez, podem levar as agências 
responsáveis a desconstituí-los. Conforme os autores: 
“Essa constatação, realizada no plano teórico a partir de estudos concretos acerca da 
intervenção estatal no plano internacional, tem chamado atenção para a centralidade dos 
problemas de implementação de programas como elemento chave no aperfeiçoamento da 
ação do governo. Cabe aqui, entretanto, um cuidado especial por parte dos analistas, 
tomadores de decisão e estudiosos da intervenção estatal. Em um certo sentido, essa 
constatação pode ser um truísmo. Embora essencialmente correta, uma análise mais 
sistemática revela que o diagnóstico sobre a implementação como “elo perdido” está ancorado 
em uma visão inadequada do processo de formulação e implementação de políticas”, [ 13 ]. 
Em relação às visões tradicionais do processo de implementação, Silva e Melo (2000) enfocam 
que, na ótica clássica ou canônica da ação governamental, a implementação constitui umas 
das fases da policy cycle. Essa parte das políticas públicas corresponde à execução de 
atividades que permitem que ações sejam implementadas com vistas à obtenção das metas 
definidas no processo de formulação das políticas. Com base em um diagnóstico prévio, e em 
um sistema adequado de informações, na fase de formulação são definidas não só as metas, 
mas também os recursos e o horizonte temporal da atividade de planejamento. Para os 
autores, definidos esses dois parâmetros, poder-se-á aferir a eficiência dos programas ou 
políticas e seu grau de eficácia.  
Para Faria (2003), em seus primórdios, a ciência política considerava as políticas públicas 
quase exclusivamente como outputs (resultado da política) do sistema político, o que justificava 
o fato de a atenção dos investigadores ter se concentrado inicialmente nos inputs, isto é, nas 
demandas e articulações de interesse. Dito de outra forma, antes que a análise de políticas 
públicas fosse reconhecida como uma subárea da disciplina, a ênfase dos estudos recaia, 
como em larga medida ainda hoje, nos processos de formação das políticas públicas, o que 
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parece refletir o status privilegiado que os processos decisórios sempre desfrutaram junto aos 
profissionais da área.  
Na questão de avaliação de políticas públicas, conforme Faria (2005), a década de 1990 
testemunhou, nas democracias ocidentais de uma maneira geral, e na América Latina 
particularmente, a busca do fortalecimento da “função avaliação” na gestão governamental. Em 
razão disso, foram implementados, em diversos países dessa região, sistemas de avaliação 
das políticas públicas de escopo variável.  
Tal processo tem sido justificado pela necessidade de “modernização” da gestão pública, em 
um contexto de busca de dinamização e legitimação da reforma do estado. Para esse autor, 
“os argumentos que justificam a necessidade de institucionalização da avaliação da atividade 
governamental na América Latina também fazem eco à visão mais canônica do processo de 
avaliação de políticas públicas”, (FARIA, 2005). Nesse sentido a avaliação era definida como: 
a) atividade destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação cujo ciclo de vida se 
encerra; b) a fornecer elementos para o desenho de novas intervenções ou para o 
aprimoramento de políticas e programas em curso; e (c) como parte da prestação de contas e 
da responsabilização dos agentes estatais, ou seja, como elemento central da accontability178. 
“Mesmo que essa concepção reconheça, ainda que implicitamente, o caráter inextricavelmente 
político da avaliação, é possível observar nos debates e nos estudos correlatos mais recentes 
a prevalência de um viés francamente normativo e/ou uma priorização dos aspectos mais 
técnicos da avaliação das políticas públicas, bem como uma ênfase em seu papel de 
instrumento gerencial”,[ 14 ]. 
Na afirmativa do autor fica entendido que as questões técnicas e políticas devem ter uma boa 
sintonia para que os processos construídos possam representar condições favoráveis para 
futuras ações de questões que objetivem melhorar a ação dos governos na implementação das 
políticas sociais. 
No aspecto da avaliação de políticas públicas e sua relação direta com a implementação, 
destaca-se o que comenta Cano (2006), quando afirma que normalmente as avaliações 
incluem dois momentos: avaliações de processo ou implementação e avaliação de impacto ou 
de resultado. A primeira tenta esclarecer em que medida o programa foi executado conforme o 
plano original, ao passo que a segunda, a mais importante, procura verificar se os efeitos finais 
foram atingidos. Para esse autor: 
“Um programa pode ser perfeitamente implementado, mas não conseguir resultados previstos. 
Também é concebível, embora improvável, que o programa, mesmo não sendo bem 
implementado, atinja o impacto desejado. Portanto, são duas dimensões diferentes, ainda que 
não-independentes. É muito comum o programa não produzir nenhum efeito após uma 
implementação deficiente. Nesse caso, é impossível saber se o programa, tal como foi 
desenhado, atinge ou não o impacto prometido, já que ainda não foi, de fato, executado”,[ 15 ]. 
O autor comenta que mesmo uma implementação bem definida, não garante que determinada 
política alcance pleno êxito. Lembra que essa etapa é uma condição importante em políticas 
públicas, mas deve ser bem conduzida para que obtenha os efeitos desejados. 
   Assim a implementação de políticas públicas, conforme autores como CANO, 2006; 
ARRETCHE, 2003 e SILVA; MELO, 2000, que se dedicam ao estudo de teorias a respeito das 
várias conotações de políticas públicas, elas envolvem como principais etapas: formulação, 
implementação e avaliação. Na observação desses autores, os estudos sobre formulação e 
avaliação recebem mais atenção na literatura sobre políticas públicas, do que os estudos sobre 
implementação.  
Segundo os autores, tal constatação tem alertado para a centralidade dos problemas de 
concretização de programas como elemento chave no aperfeiçoamento da ação do governo. 
Mesmo que correta, uma análise mais sistemática revela que o diagnóstico sobre a 
implementação como parte secundária, é apoiada por uma interpretação não adequada do 
processo de formulação e implementação de políticas.  
No entendimento mais adequado, em que a formulação e implementação e avaliação de 
políticas são entendidas como um processo, a implementação também aparece como 
dimensão importante. Motivo pelo qual os benefícios, obstáculos e problemas são de várias 
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naturezas, como os aspectos relacionados à capacidade institucional dos agentes executores, 
assim como podem ser gerados por problemas de natureza política na realização dos 
programas ou políticas ou, ainda, derivam de resistências diversas.  
A importância que a execução das políticas públicas representa, e, principalmente as 
dificuldades observadas nas avaliações podem contribuir para entendimento da razão pelas 
quais algumas políticas são bem-sucedidas e outras não. Nesse sentido, as avaliações mais 
eficientes observam alguns aspectos importantes dessa fase das políticas públicas, o que tem 
representado resultados satisfatórios para os tomadores de decisões acerca dessas políticas.  
Dentre os aspectos considerados, destaca-se o nível de satisfação dos usuários; a rapidez com 
que as ações são desenvolvidas: a organização e coordenação das etapas projetadas; as 
condições de cooperação existentes; os conflitos naturais do processo e, ainda, o desempenho 
das instituições envolvidas na execução de determinada política.  
 
Cooperativismo e o Desenvolvimento Regional: os resultados. 
O cooperativismo surge e se desenvolve em várias partes do mundo e nas diversas 
modalidades, como forma de amenizar tensões sociais e criar novas oportunidades de geração 
de renda. Tem sua origem primeira na Inglaterra, em 1844, quando um grupo de pessoas se 
uniu para enfrentar a problemática da exclusão social produzida no contexto da primeira 
revolução industrial, impulsionada pelo surgimento dos motores e tendo como energia principal 
o carvão. Com os motores, surgiram as máquinas e, assim, a grande liberação de mão-de-
obra, originando desemprego e graves conseqüências sociais. Por essa característica de 
oportunizar soluções para a sociedade, o cooperativismo tem se destacado como importante 
ferramenta de articulação da sociedade civil na solução de demandas que o próprio Estado não 
consegue suprir.  
Estas demandas e característica são percebidas no desenvolvimento das organizações sociais 
e com a prática comercial da troca de mercadorias; posteriormente, com o surgimento da era 
industrial, houve a necessidade de fortalecimento da cooperação entre as pessoas. No século 
XIX, com a Revolução Industrial – que se desenvolve na Europa acentuou-se a exploração do 
homem pelo homem, tendo como origem, a exploração dos trabalhadores pelos proprietários 
das indústrias. Formou-se, então, uma classe proletária, a qual trabalhava muitas horas por dia 
e pouco recebia. Uma das formas de reação encontrada para o momento foi o cooperativismo. 
Conforme Renck (2003),[ 16 ], o cooperativismo – como se concebe hoje – nasceu há pouco 
mais de um século e meio. Antes dessa data, tivemos iniciativas cooperativistas em diversas 
partes do mundo.  
No entender de Crúzio (2001), “Cooperativa é a união de pessoas voltadas para um objetivo 
comum, sem visar lucro. O cooperativismo, como o próprio nome já diz, tem como sua maior 
finalidade libertar o homem do individualismo, através da cooperação entre seus associados, 
satisfazendo assim as suas necessidades. Defende a reforma pacífica e gradual da 
coletividade e a solução dos problemas comuns através da união, auxílio mútuo e integração 
entre as pessoas. “Busca a correção de desníveis e injustiças sociais com a repartição 
igualitária e harmoniosa de bens e valores”, [ 17 ].  
Hoje são inúmeras as iniciativas voltadas para a construção de cooperativas autogestionárias, 
chamadas de cooperativismo popular, onde se engaja grande parte dos trabalhadores 
excluídos do mercado de trabalho por meio da formação de cooperativas de trabalho, de 
intercâmbios solidários para propiciar, por esta via, a construção de redes de economia 
solidária.   
Em se tratando de modelo de cooperativismo, esse é também de grande importância para o 
desenvolvimento das regiões do país. Especialmente no estado do Rio Grande do Sul, fundam-
se as cooperativas de eletrificação rural, que têm demonstrado competência em apoiar as 
questões de infraestrutura em energia elétrica, nos meios rurais e urbanos. A primeira 
cooperativa de eletrificação rural brasileira é gaúcha, fundada em 1941. Tratava-se da 
Cooperativa de Força e Luz de Quatro Irmãos, localizada no então Oitavo Distrito, do município 
de José Bonifácio, hoje Erechim/RS. Fundada no dia 2 de abril de 1941, tinha como objetivo 
gerar energia para a pequena localidade, sede da companhia colonizadora da região, que se 
instalou em 1911.  
O processo de implementação da política pública de eletrificação rural, através da participação 
da sociedade civil, organizada em cooperativa, na região do Médio Alto Uruguai do Estado do 
Rio Grande do Sul, foi viabilizando através de parceria entre a Cooperativa de Energia e 
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Desenvolvimento Rural do Médio Alto Uruguai Ltda (CRELUZ) e o Ministério de Minas e 
Energia. Envolveu também municípios dessa região, o que beneficiou mil e trezentas famílias 
de agricultores familiares em fase de exclusão social. Nesse sentido, representam uma 
referência ímpar ante a eficiência da realização de políticas públicas destinadas a contribuir 
com a inclusão social.  
A partir do ano de 2004, a CRELUZ, em parceria com o governo federal, passa a dedicar uma 
maior atenção a esse público e a suas demandas por eletrificação rural, que determinou a 
mobilização para que a política pública Luz para Todos fosse introduzida na região de atuação 
da cooperativa, nos municípios do Médio Alto Uruguai. Essa ação resultou na inclusão de 
centenas de famílias no programa, distribuídas nos municípios da região. 
Neste sentido, para a construção deste artigo, muitos elementos – políticas sociais, inclusão 
social e cooperativismo – e seus respectivos conceitos relacionados ao desenvolvimento 
regional e à contribuição das políticas públicas nesse processo foram pesquisados e 
interpretados. O objetivo principal desse estudo foi o de examinar a parceria entre estado e 
sociedade civil na implementação de tais políticas e o que essa parceria representa para o 
desenvolvimento regional em cujos espaços geográficos habitam segmentos da sociedade com 
grandes dificuldades de inclusão social, fato característico da realidade deste estudo de caso.  
Para Boisier, é necessário ressaltar que o conceito de desenvolvimento encontra-se, no 
momento, numa fase de transição entre uma concepção e outra. Por um lado – pela concepção 
quase suplantada – de idéia do crescimento econômico. Por conseguinte é algo objetivo, 
qualificável e associado às conquistas materiais. Por outro, apresenta-se como processo e 
estado intangível, subjetivo e intersubjetivo, cujo sentido está associado mais com atitudes e 
menos com conquistas materiais”, [ 18 ].  
Quando se trata de desenvolvimento regional, devem ser observadas as condições e 
características do espaço geográfico que for delimitado para se entender, da melhor maneira 
possível, esse importante tema, que tem envolvido várias correntes teóricas e vários programas 
governamentais. A partir dessa perspectiva, o desenvolvimento deve contemplar as questões 
econômicas, sociais, culturais e ambientais de cada região de um país, conforme sua divisão 
geográfica; diferentemente do conceito puramente de crescimento, ou de desenvolvimento, 
com foco somente nas questões de ordem material.  
A partir da clareza conceitual dos temas que envolvem o desenvolvimento regional, é preciso 
compreender a realidade da região estudada e as dinâmicas definidoras de potencialidades 
nela existentes. Com isso, pode-se melhor identificar as possibilidades que o espaço apresenta 
e se o seu potencial endógeno é suficiente para que a população nele habitante tenha 
melhores condições de sobrevivência – principalmente qualidade de vida – o que caracteriza a 
sustentabilidade buscada cada vez mais pela sociedade. Esse potencial identificado e 
confirmado estará representando as condições favoráveis para o desenvolvimento de uma 
região, na qual a contribuição de programas e projetos externos é bem-vinda, mas não, 
necessariamente, representa a condição única para que a dinâmica que se busca concretizar 
seja encaminhada.  
A região do Médio Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, espaço definido para este estudo de 
caso que culminou com a realização da presente tese, é uma das regiões do país e do estado 
que apresenta as características de baixo poder endógeno. Essa é a razão pela qual, está 
sendo objeto de algumas políticas sociais nas suas diversas modalidades, com objetivo de 
receber apoio e recursos públicos das três esferas (federal, estadual e municipal), como 
condição de melhoria nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. É uma região 
que necessita de intervenções públicas com programas e recursos para que consiga melhorar 
a dinâmica nos seus aspectos fundamentais, visando atingir o objetivo principal: a qualidade de 
vida de sua população.  
No entanto, as políticas públicas destinadas para regiões com esse perfil de dificuldades 
devem ser formuladas, sobretudo implementadas, em condições que, realmente, encaminhem 
soluções para os diversos segmentos sociais. Isso deve ocorrer conforme as necessidades 
apresentadas, tendo como ação básica aquela que objetiva reduzir as possibilidades de 
exclusão social nas populações com esse risco, num primeiro momento e sequêncialmente, 
oportunizar a inclusão para esses segmentos. A política pública deve atuar ainda nas 
emergências sociais, aqui identificadas com alguns programas sociais existentes que focam 
nas questões mais urgentes de um segmento social. Além disso, uma política pública deve 
tentar libertar as pessoas de uma dependência continuada dos programas.  
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Nessa linha de abordagem, o caso estudado representou um grande desafio como pesquisa, 
visto que tratou de relacionar o envolvimento da implementação de uma política pública onde 
foram partes importantes os estudos sobre: o Estado, desenvolvimento regional, o 
cooperativismo e as questões de inclusão e exclusão social. A busca da clareza de conceitos 
dos termos-chaves que norteiam esse estudo, e a posterior análise dos dados coletados exigiu 
um conjunto de procedimentos de pesquisa e interpretações. Esses se fizeram necessários na 
concretização da proposta projetada para entender como uma política pública implementada 
entre Estado e Sociedade Civil contribui com o desenvolvimento de uma região com grandes 
dificuldades econômicas e sociais.  
A fase da implementação revela carência de definições conceituais; recebe pouca importância 
por parte da literatura. Os autores preferem dar maior atenção à formulação e à avaliação. A 
deficiência existente sobre essa etapa das políticas públicas pode significar a identificação dos 
motivos que têm levado algumas ações desse porte a não estarem conseguindo contemplar, a 
contento, os segmentos sociais ou as regiões nas suas necessidades. Isso demanda ações 
complementares, ou solução parcial de uma determinada problemática, resultando em 
desperdício de dinheiro.  
No que se referem à avaliação, os conceitos são mais numerosos; a ela é dedicado maior 
espaço nas literaturas. Nessa etapa dos diversos programas e projetos, existe um vasto 
material que trata com prioridade as questões quantitativas de determinada política; entretanto 
dedica pouco espaço para as análises qualitativas, o que poderá estar contribuindo para 
conclusões equivocadas acerca da eficiência de determinada ação. Em uma avaliação sobre 
determinadas políticas, o mais importante é saber se os resultados esperados são alcançados, 
e se os gastos não foram desproporcionais aos previstos.  
Nesse contexto, entende-se que os conceitos de políticas sociais, mormente no Brasil, estão 
em construção e que por isso tem a oportunidade de seu aperfeiçoamento constante, mas é 
importante chamar atenção para os pontos identificados neste trabalho, esperando contribuir, 
no que o estudo identificou, nas dificuldades nos aspectos conceituais.  
Mesmo com as normais dificuldades que as políticas sociais enfrentam, muitas iniciativas 
devem ser destacadas como possibilidades de melhorias na condução de suas práticas. Nesse 
sentido, o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) instituído somente em 2006, 
simboliza a possibilidade de construção de um país mais justo e solidário, através de um novo 
modelo de desenvolvimento regional, capaz de assegurar cidadania e qualidade de vida aos 
brasileiros de qualquer parte do país. Trata-se de um instrumento de ação direcionado para a 
redução das desigualdades sociais por meio da exploração sustentável das potencialidades de 
desenvolvimento das regiões do país.  
A proposta dessa política é valorizar a diversificada riqueza ambiental, socioeconômica e 
cultural das regiões brasileiras e transformá-la em instrumento de redução das desigualdades. 
Pode-se afirmar que nessa proposta do PRDN poderão estar contidas todas as necessidades 
de formulação de políticas públicas específicas. Se houver implementação de maneira 
apropriada, poderá haver uma maior contribuição na execução de ações nas diversas regiões, 
contemplando a diversidade do país, já que há a possibilidade de estabelecer uma sintonia 
entre as diversas esferas públicas: federal, estaduais e municipais.  
Isso exigirá novas atitudes dos gestores, tanto públicos como privados, que estejam envolvidos 
com as questões dessas políticas, já que, no que se refere ao planejamento das entidades 
regionais para orientarem sua atuação, destaca-se que a maioria não dispunha de orientação 
de uma política nacional e atuava com grandes dificuldades.   
 
 
Conclusões 
O trabalho realizado identificou dois grupos com características distintas: Um grupo – 
minoritário – parte de algum tipo de sociedade, entre associações ou cooperativas; assim, tem 
conseguido estar incluído em programas sociais diversos, principalmente, pelos estados 
municípios ou entidades Outro – maioritário – encontra-se desorganizado e necessita de 
suporte nesse aspecto para ser beneficiado pelas políticas sociais. Esse último grupo é aquele 
cujos componentes são mais facilmente manipulados por lideranças envolvidas em disputas 
pelo poder. Sendo assim, programas distributivos como Bolsa Família ou similares nem sempre 
chegam a quem de direito. Isso se torna grave – o gargalo na mediação do governo e 
sociedade civil no que diz respeito às políticas sociais – quando se trata de política de inclusão 
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social, que, além de resolver questões mais imediatas como a fome, constituir-se-ia no primeiro 
passo para criar condições de essa parte da sociedade ser incluída em sua comunidade e 
município.  
Esse público necessita de apoio no sentido de conseguir sua organização, conforme as suas 
características para que, gradativamente, deixe a condição de grupo que somente se beneficia 
das políticas públicas, e passaria também a assumir o lugar de sujeito e participar da definição 
do que necessita. Com isso, evitaria a sujeição a ofertas de programas que nem sempre estão 
de acordo com sua real necessidade e na devida escala de prioridades. O estudo revelou 
evidente que quanto maior forem as condições e oportunidades de organização, mais eficazes 
serão as ações disponibilizadas.  
Com a identificação das dificuldades da referida região, algumas políticas públicas passam a 
ser propostas e executadas de acordo com as demandas existentes nos segmentos sociais, 
tanto no espaço urbano como no rural. Dos diversos programas de inclusão social existentes 
no país, buscou-se entender melhor a implementação da política pública denominada Luz para 
Todos, que objetiva levar energia elétrica para o meio rural dos municípios brasileiros, para 
aquelas famílias ainda não beneficiárias desse serviço. Essa política foi executada numa 
parceria entre governos, uma cooperativa de eletrificação rural e vários agricultores, sendo 
destaque um convênio estabelecido entre o governo federal e a CRELUZ, cooperativa que atua 
na área de infraestrutura com prioridade para a energia elétrica. Os governos participantes da 
ação foram nominados – para fins das considerações desta tese – como setor público, ou 
Estado; e a cooperativa, como sociedade civil.  
Como se tratava de uma política social implementada em sociedade organizada, a 
representatividade apresentou-se focada em suas demandas; ela definiu suas prioridades de 
políticas públicas. Nesse caso, a inclusão social ocorreu, em razão de que a política ter 
oportunizado a libertação do cidadão, já que a ação decorrente tende a ser de multiplicação. 
Nesse caso, a sociedade está preparada para atuar no sistema da política representativa; 
identifica-se aí uma sociedade participativa.  
Pôde-se identificar, no estudo de caso realizado, que quando há mediação de organização 
civil, nesse caso de uma cooperativa de eletrificação rural, a representatividade política está 
assegurada através de seus instrumentos de participação. Isso representa condição 
fundamental para que as demandas de determinado segmento social tenham seus meios de 
encaminhamento, como foi o caso da demanda por energia elétrica do público desses trinta 
municípios. O estudo demonstrou, ainda, que as etapas de uma política pública (formulação, 
implementação e avaliação) apresentaram a necessária sintonia entre si e clareza na 
competência de cada uma, questão essa fundamental para os bons resultados que tal ação 
apresentou.  
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RESUMO 
O estudo apresenta as características do Processo de Participação Popular desencadeado no 
Estado Gaúcho através dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, explicitando as 
regulamentações do processo, às referências utilizadas para contextualizar o desenvolvimento 
socioeconômico, o processo participativo de desenvolvimento e de construção da cidadania, 
onde a sociedade pode se tornar protagonista do desenvolvimento socioeconômico territorial. 
Esta sucinta análise sobre evolução do planejamento do desenvolvimento do Brasil mostra a 
intensa participação estatal e econômica em determinados períodos, e descontinuidade do 
processo de planejamento por dificuldades políticas, técnicas e financeiras em outros. Porém, o 
Estado Gaúcho amadureceu experiências de participação na política de desenvolvimento e fez 
ressaltar sua posição de vanguarda no cenário nacional, no exercício da cidadania e à 
participação da sociedade civil nos espaços públicos. Por fim, conclui-se que os Processos de 
Participação Popular desenvolvidos no Estado do Rio Grande do Sul encontram-se 
fundamentados sobre uma representatividade econômica praticamente insignificante do ponto 
de vista orçamentário, mas importante do ponto de vista da construção da cidadania. 
Palavras-Chave: Cidadania; Desenvolvimento; Participação Social; Planejamento. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Ao longo dos últimos 20 anos algumas experiências de participação popular na política de 
desenvolvimento regional se destacaram no Rio Grande do Sul, consolidando o pioneirismo 
desse Estado no cenário nacional, sobretudo no que diz respeito ao exercício da cidadania e à 
participação da sociedade civil nos espaços públicos. Os dois exemplos emblemáticos dessas 
experiências são o Orçamento Participativo e, mais recentemente, o Processo de Participação 
Popular, que será objeto desta análise. Ambos são mecanismos instituídos, basicamente, para 
elaboração das peças orçamentárias do governo estadual e de governos locais, mas cujo 
alcance social vai muito além: estes processos resgatam e auxiliam a consolidação de valores 
democráticos, consolidando a cidadania através da participação nas discussões sobre as 
estratégias de desenvolvimento regional.  
O Processo de Participação Popular (PPP) se norteia em princípios que dizem respeito à 
valorização de Conselhos Regionais de Desenvolvimento enquanto instâncias regionais de 
planejamento, à consolidação de assembléias abertas à participação do cidadão, à tentativa e 
uma distribuição eqüitativa dos recursos públicos em regiões mais carentes e, não por último, 
uma maior transparência na elaboração do orçamento estadual. 
Uma vez que o governo federal vem redirecionando cada vez mais sua política de 
desenvolvimento regional para ações que envolvem, principalmente, as chamadas 
Mesorregiões, as estratégicas estaduais estão assumindo uma importância cada vez maior no 
cenário microrregional, ou seja, aquele espaço territorial intermediário entre os municípios e o 
respectivo Estado. Entendido desta forma, o planejamento do desenvolvimento microrregional 
precisa assumir uma visão estratégica, não se deixando dominar pelas emergências, urgências 
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e demandas sociais de curto prazo, estruturando prioridades numa perspectiva de construção 
de um modelo de desenvolvimento socioeconômico participativo e sustentável. 
Assim, este trabalho procura evidenciar a forma como atualmente é regulamentado o Processo 
de Participação Popular no Rio Grande do Sul.  
 
 
1 AS INSTITUIÇÕES, OS MECANISMOS E OS ATORES DO CASO GAÚCHO 
A experiência gaúcha recente de planejamento para o desenvolvimento regional vem se 
consolidando com a institucionalização dos COREDES – Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento e com a implementação dos PPPs - Processos de Participação Popular, no 
qual os cidadãos são chamados a votar anualmente naquelas que consideram as principais 
demandas sociais de sua respectiva região, para inclusão no orçamento público estadual.  
Apesar do pioneirismo do Rio Grande do Sul instituindo a participação cidadã na determinação 
dos investimentos públicos, o processo ainda não pode ser considerado como perfeitamente 
acabado. Diversas críticas têm sido levantadas, visando o seu aperfeiçoamento, bem como 
uma maior participação da sociedade. Por outro lado, o processo da consulta popular (CP) não 
tem sido utilizado com muita eficácia como instrumento para o desenvolvimento regional em 
função do engessamento orçamentário: com relativa freqüência projetos escolhidos estão 
vinculados diretamente às áreas das funções de governo que tem dotação orçamentária 
obrigatória (como é o caso da saúde e da educação, por exemplo). O processo também 
poderia ser otimizado se a população tivesse mais clareza sobre as principais disparidades 
socioeconômicas de sua região, escolhendo projetos de investimento que efetivamente 
contribuam para o melhoramento da qualidade de vida. 
 
 
2 CONTEXTUALIZANDO QUATRO CONCEITOS BÁSICOS 
2.1 A concepção de planejamento 
Segundo Holanda [1], a estrutura de todo e qualquer sistema econômico é composta por 
diversos elementos, mas o desenvolvimento de uma sociedade ou território depende 
fundamentalmente do planejamento. Neste contexto o nível de desenvolvimento de um país, 
sociedade ou território, depende, basicamente, da quantidade e da qualidade dos recursos 
disponíveis e da eficiência na utilização destes. Desenvolvimento socioeconômico é entendido 
aqui como um processo de mudanças sociais globais, que possui implicações não apenas de 
ordem econômica, como também política, sociológica e cultural. Dito de outra forma, o 
processo de desenvolvimento se caracteriza pela elevação da renda per capita da sociedade, 
pela integração das atividades, redução das desigualdades, alterações na estruturação da 
formação da renda e na composição do produto industrial, em consonância com as melhorias 
das condições sociais da população. Enfim, percebe-se que os processos de desenvolvimento 
se baseiam no planejamento de diversos fatores inter-relacionados. 
Conforme Holanda pode-se definir planejamento como: “A aplicação sistemática do 
conhecimento humano para prever e avaliar o uso de ações alternativas com vistas à tomada 
de decisões adequadas e racionais, que sirvam de base para ações futuras. Planejar é decidir 
antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha de ação preestabelecida” 
[1]. 
Já na visão de Buarque [2], a concepção contemporânea de aplicação de métodos e técnicas 
de planejamento que visem ao desenvolvimento socioeconômico local e regional envolve, entre 
outros aspectos, uma ação de longo prazo, priorização de uma abordagem sistêmica, 
tratamento multidisciplinar, negociação política e participação social. 
Neste contexto, pode-se considerar que o planejamento é uma ferramenta de trabalho utilizada 
para tomar decisões e organizar as ações de forma lógica e racional, de modo a garantir os 
melhores resultados e a realização dos objetivos de uma sociedade, com os menores custos e 
no menor prazo possível. Ou, no dizer de Matus, planejamento é “o cálculo que precede e 
preside e ação” [3] num processo permanente de reflexão e análise para escolhas de 
alternativas que permitem alcançar determinados resultados desejadas no futuro. 
O planejamento representa também uma forma de a sociedade exercer o poder sobre seu 
futuro, rejeitando a resignação e partindo para iniciativas que definam seu destino [4]. 
Deste ponto de vista, o mesmo é uma aposta no futuro, que orienta e molda a vontade dos 
atores e as ações coletivas. O planejamento governamental é, portanto, um espaço de 
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construção da liberdade da sociedade dentro de circunstâncias dadas, delimitando o terreno do 
possível para programar mudanças capazes de moldar a realidade futura. Segundo Braga, no 
planejamento local ou regional há uma forte conotação política presente, uma vez que o 
estabelecimento de estratégias de desenvolvimento local e regional representa a convergência 
da sociedade civil com instituições públicas [5]. 
O planejamento abrange não só os direcionamentos da gestão pública, empresarial e 
econômica com seus projetos e planos, ele também direciona a vida e o futuro. Faz-se 
necessário na condução das ações e adequações dos planos e projetos que vão nortear os 
direcionamentos da vida de uma sociedade. Garante confiança para a continuidade das ações 
desenvolvidas, conferindo dinamismo no processo de tomada de decisões. 
Já no pensamento de Daland “[...] planejamento é não só técnico como político, abrangendo o 
estabelecimento e o apoio a instituições de planejamento, encaminhamento de soluções 
técnicas para o âmbito da decisão política, e a criação de atitudes de aceitação para as 
decisões de planejamento além de seu papel puramente técnico” [6]. 
Neste contexto, pode-se considerar que o planejamento é uma ferramenta de trabalho utilizada 
para tomar decisões e organizar as ações de forma lógica e racional, de forma a garantir os 
melhores resultados e a concretização dos objetivos de uma sociedade, como os menores 
custos e no menor prazo possível. Portanto, a visão estratégica dentro do planejamento para o 
desenvolvimento socioeconômico deveria organizar-se em ações que poderiam desta forma 
desencadear um processo de transformações para que ocorra o desenvolvimento local e 
regional no sentido geral, através de ações de curto, médio e longo prazo. 
 
2.2 A concepção de desenvolvimento 
Conforme Siedenberg, o termo desenvolvimento tem lugar de destaque nas mais diversas 
áreas científicas, bem como nas discussões sobre políticas públicas [7]. Apesar disso, ou 
talvez exatamente por causa disso, o termo está cercado de muitas ambigüidades em função 
de sua abrangência, uma vez que inicialmente esteve fortemente vinculado às questões 
econômicas e atualmente incorpora outras dimensões. 
Desde a Antiguidade até a Idade Moderna, o conceito de desenvolvimento estava circunscrito a 
um forte cunho antropológico e teológico [8]. Se em meados do Século XVII seu significado 
ainda estava ligado a uma concepção neutra de mudança, nos Séculos XVIII e XIX foi 
associado a uma visão otimista, na qual as pessoas e a sociedade poderiam por conta própria 
direcionar sua vida em busca de uma evolução harmônica. E, no turbilhão de idéias e 
concepções daquela época, o desenvolvimento acabou significando movimento, processo, 
mudança e libertação. 
Posteriormente as doutrinas que embasaram o imperialismo deram ao conceito de 
desenvolvimento mais uma faceta, a de transição, onde as antigas sociedades, ditas 
tradicionais foram ocidentalizadas, com seus modelos culturais, econômicos e políticos numa 
busca desenfreada pelo progresso. Estes fenômenos criaram novos contratempos na 
interpretação do termo. 
Para Furtado “O conceito de desenvolvimento tem contribuído mais do que qualquer outro no 
sentido de promover uma maior aproximação entre as disciplinas da ciência social, separadas 
por um século de influência positivista. A óbvia ambigüidade deste conceito certamente não 
deixa de estar relacionada à sua fecundidade. Tendo se originado na área da ciência 
econômica, onde a ênfase recai sobre seus aspectos quantitativos, sobre a forma de 
crescimento, o conceito inevitavelmente ultrapassa tal contexto e penetra no domínio de outras 
disciplinas sociais, nos casos em que o crescimento não pode ser visualizado como um 
processo homotético, ou não pode ser entendido na ausência de um sistema de valores que o 
economista não tem condições de integrar em seu arcabouço conceptual. Essa ambigüidade 
gera toda uma série de problemas, o que levou os economistas a estabelecerem uma distinção 
entre desenvolvimento e crescimento” [9]. 
A partir da década de 50 o termo desenvolvimento encontra lugar de destaque nas ciências 
sociais aplicadas, fomentando a interdisciplinaridade, mesmo considerando a relatividade de 
sua definição, pois se trata de um termo de depende de variáveis externas. Mas foi após a II 
Guerra Mundial que a implementação de políticas de estratégias de desenvolvimento, bem 
como a discussão teórica relacionada ao termo assumiu lugar de destaque na academia, nos 
meios políticos e na mídia. 
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Do ponto de vista histórico o conceito já sofreu diversas metamorfoses e várias 
transformações, o que de certo modo lhe garante a longevidade no meio acadêmico. Mas, 
quando o conceito passou a ser relacionado com meio ambiente, governança e questões 
sociais, passou a ocupar um lugar de destaque, também, nas políticas públicas e na mídia. 
Conforme Frantz, desenvolvimento vem ser “Um processo complexo pelas relações sociais a 
ele inerentes. É composto pelos mais diversos aspectos da vida humana. O desenvolvimento é 
um processo que contém dimensões culturais, expressos no comportamento das pessoas, nas 
explicações dos fatos, nas afirmações de valores. Os conceitos de desenvolvimento gozam de 
alguns aspectos comuns. No entanto, diante de suas práticas concretas, verifica-se uma 
dispersão de opiniões e posições” [10]. 
Por ser um termo complexo e dinâmico que no transcorrer das décadas se modificou, se 
adaptou, transitando nas mais variadas áreas, é que conseguiu assumir hoje esse caráter 
multidisciplinar. O desenvolvimento no seu viés social significa a busca de bem estar social, 
econômico e de realização humana e cultural satisfatória. Significa ainda um meio para tentar 
remeter a sociedade a um nível de vida melhor, e para que isso ocorra se faz necessário o uso 
razoável dos recursos da terra, preservando as espécies e o seu respectivo habitat natural. 
Conforme Boisier o conceito de desenvolvimento se encontra “[...] no momento, numa fase de 
transição entre a antiga concepção, que o assimilava à idéia de crescimento econômico e, por 
conseguinte, a algo objetivo, quantificável e associado à conquistas materiais, e a nova 
concepção, que o representa como processo e estado intangível, subjetivo e intersubjetivo, e 
que está associada mais com atitudes e menos com conquistas materiais” [11]. 
Nessa nova concepção de desenvolvimento, uma vez que as necessidades básicas estejam 
atendidas, é possível imaginar que conquistas materiais sejam menos relevantes do que a 
realização pessoal [11]. 
Em um pensamento mais amplo sobre este assunto pode-se ligar o conceito de 
desenvolvimento ao conceito de transformação, na qual ocorrem modificações necessárias 
para um melhor aproveitamento e aperfeiçoamento do espaço físico, dos recursos humanos e 
dos meios disponíveis. Estas modificações acabam por beneficiar toda uma comunidade, local 
ou regional, promovendo desta forma o seu desenvolvimento. 
Assim, para Furtado desenvolvimento refere-se “[...] a um processo de transformação [...] que 
engloba o conjunto de uma sociedade. Essa transformação está ligada à introdução de 
métodos produtivos mais eficazes e se manifesta na forma de aumento do fluxo de bens e 
serviços finais à disposição da coletividade. Assim, a idéia de desenvolvimento articula-se, 
numa direção, com o conceito de eficiência, e noutra, com o de riqueza” [12]. 
Considerando que desenvolvimento abrange as questões econômicas, sociais e ambientais, 
estes aspectos são alicerces para as idéias de crescimento e desenvolvimento, tanto local 
quanto regional. Portanto, desenvolvimento deveria ser considerado como um processo 
dinâmico de melhoria, que implica em mudança, evolução, crescimento e avanço de várias 
dimensões que afetam o ser humano. 
Constatamos assim, que o conceito de desenvolvimento, que teve suas raízes na concepção 
antropológica e teológica, foi adotado posteriormente pela economia. Mas, com passar do 
tempo foi distanciado do conceito de crescimento, pois estes dois termos divergem no seu 
sentido, por mais que muitos ainda insistam em usá-los como sinônimos. Desenvolvimento é 
uma concepção mais ampla, pois abrange um conjunto de fatores sociais, ambientais e 
econômicos de um local ou região. Já crescimento configura uma concepção mais restrita, 
ligada a variações predominantemente econômicas. 
 
2.3 A concepção de participação popular 
Na administração pública a participação popular ou, também, participação social é um conceito 
restrito, pois ele aborda a interferência no processo de realização da função administrativa do 
Estado, de acordo com os interesses de todos na comunidade. Para se ter um melhor 
entendimento do que é participação popular, podemos tomar como referência a idéia de Demo. 
Este autor acredita que a participação é um processo de conquista e uma construção 
organizada da emancipação social que se relaciona à individualidade, legalidade, moralidade, 
impessoalidade e eficiência da gestão pública [13]. 
Já para Gavronski [14] a participação popular é a soberania do povo em ação, é o exercício do 
poder político; mas foi apenas depois da II Guerra Mundial que a participação popular ganhou 
espaço. Os abusos cometidos pelos regimes e a guerra fizeram com que a Organização das 
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Nações Unidas percebesse a dimensão dessa problemática e destacasse as vantagens da 
democracia. Como resultado, no ano de 1948, foi proclamada em Assembléia Geral a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, consignando no seu artigo 21, item I, que “Todo o 
homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos” [15]. Assim, em termos ideais, a participação popular se 
torna a voz do cidadão no governo de seu país, para assegurar proteção e a efetivação desses 
direitos. No meio científico pode-se encontrar várias definições para o conceito de participação. 
Conforme o enfoque proposto por Souto-Maior, participação significa “[...] ter ou tomar parte em 
alguma coisa, ou comunicar alguma coisa, enquanto participação social significa um ato de 
interação grupal dirigido a tomar parte em alguma atividade pública ou administrativa para 
intervir em seu curso. Ela se distingue da participação política por ser direta e contínua, 
enquanto essa última se dá através do voto periodicamente por ocasião das eleições, ou é 
exercida indiretamente através da militância em partidos políticos” [16]. 
A participação social é algo que não pode ser descentralizada, ela simplesmente ocorre, “[...] 
não existe participação imposta, concedida ou doada” [17]. Quando a descentralização não 
ocorre com participação social, e sim por imposição dos governos vigentes, a participação 
social não acontece de fato. Também Médici, explicita que “[...] a participação social permite 
que haja maior efetividade no processo de descentralização, mas ela depende da natureza de 
condições históricas e sociais inerentes a cada região ou localidade. Ela pode ser estimulada, 
mas nunca outorgada” [18]. 
A participação, por sua vez, pode acontecer em diferentes níveis de intensidade, que Arnstein 
explicita em uma escala crescente classificada segundo o grau de influência das comunidades 
em relação às entidades promotoras dos processos participativos, assim subdividida: “a) 
Manipulação: descreve as situações em que a preocupação da entidade promotora concentra-
se exclusivamente na obtenção de apoio para iniciativas já definidas, sem que haja intenção de 
permitir que a comunidade tenha qualquer influência na definição de suas características. b) 
Terapia: engloba as ações de caráter educativo que têm como objetivo modificar as atitudes e 
opiniões existentes na comunidade em relação a um projeto ou programa, as quais podem 
dificultar sua implementação. c) Informação: diferencia-se dos níveis anteriores por não ter 
como objetivo central direcionar as opiniões da comunidade, constituindo um primeiro passo 
legítimo para a participação efetiva, especialmente quando prevê mecanismos simples de 
feedback que permitem avaliar as reações da comunidade e que possam, eventualmente, 
convencer os responsáveis pela iniciativa da necessidade de efetuar ajustes e adaptações nas 
suas características. d) Consulta: refere-se a processos em que a entidade promotora utiliza 
mecanismos mais complexos e estruturados para recolher subsídios junto à comunidades, com 
a intenção de utilizá-los de forma efetiva na definição das características e objetivos da 
iniciativa, embora mantenha o poder de decidir, em última instância, sobre seu aproveitamento. 
e) Apaziguamento: refere-se a situações em que a influência atribuída à comunidade tende a 
ser mais aparente do que o real, como ocorre quando são incluídos alguns representantes da 
comunidade em comitês que, embora formalmente investidos de poder decisório, pela sua 
composição, acabam, na prática, servindo principalmente para referendar decisões tomadas 
em outras instâncias. f) Parceria: neste nível ocorre uma efetiva divisão do poder entre a 
comunidade e a entidade promotora, por meio de processos de negociação, havendo divisão 
de responsabilidades nas tarefas relacionadas ao planejamento e da implementação. g) 
Delegação de poder: o poder decisório é atribuído à comunidade, embora a entidade 
promotora participe dos processos de planejamento e implementação das iniciativas. h) 
Controle pelos cidadãos: a entidade promotora restringe sua participação ao financiamento das 
iniciativas, cabendo à comunidade as tarefas de planejamento e implementação” [19-20]. 
A consulta popular implementada no Rio Grande do Sul é uma faceta, um instrumento da 
participação popular. É por esta consulta que as demandas da população são explicitadas, 
sendo a consulta um forma de participação do cidadão, onde este consegue através do seu 
voto e escolha, decidir o rumo para sua região, ajudando com isso a promoção do 
desenvolvimento local, regional. “Mais importante do que o voto em demandas para sua região 
foi a valorização da cidadania e a validação da Consulta Popular como um patrimônio do povo 
gaúcho”, destaca o Secretário Estadual de Relações Institucionais, Celso Bernardi [21]. Na 
idéia de Bobbio, hoje o “indicador de desenvolvimento democrático não pode ser mais o 
número de pessoas que têm o direito de votar, mas o número de locais, diferentes dos locais 
políticos, nos quais se exerce o direto de voto” [22]. Consolida-se, assim, o ato da consulta 
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popular, dentro do Processo da Participação Popular, onde esta descentraliza o poder dos 
grandes centros e o regionaliza, trazendo as decisões do governo para o âmbito da sociedade, 
com o direito de decidir por si própria, as principais demandas que irão promover o 
desenvolvimento. 
Sendo a consulta popular a ferramenta que impulsiona o Processo de Participação Popular, 
consolida-se todo o trabalho que governo e sociedade têm na busca da promoção e realização 
dos seus anseios na construção de um mundo melhor e mais igual. 
 
2.4 A concepção de cidadania 
A história da cidadania, sua evolução e formação, se confundem com a história da luta dos 
direitos humanos. É um termo que se encontra em constante construção, pois vem moldando a 
civilização de cada época, em sua complexidade, apresentando pontos positivos e negativos, 
bem como mudanças radicais de concepção no transcorrer dos anos.  
A cidadania é o meio utilizado para a busca da própria identidade, humanidade, direitos e 
liberdade. Vem ser a busca do fim da opressão e injustiças contra a sociedade, contra os 
pobres e oprimidos. Ser cidadão é possuir o domínio dos seus direitos civis, mas obter a 
cidadania plena é ter direitos não apenas civis, mas também possuir o direito de ter os direitos 
políticos, como o voto, por exemplo; e sociais, como ter acesso a saúde, alimentação, moradia, 
saneamento básico, respeito como ser humano, entre outros. 
Mas o fato de alguém ter cidadania, se tornar um cidadão, também acaba por remeter a 
deveres e obrigações. Cidadania não diz respeito somente a direitos; há deveres também, tal 
como estar consciente de suas responsabilidades e obrigações quanto à sociedade e o Estado 
que pertence, onde todos precisam trabalhar unidos para a construção do bem comum. Na 
percepção de Dallari cidadania expressa “Um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem 
cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 
numa posição de inferioridade dentro do grupo social” [23]. 
Cidadania não é apenas uma definição estanque, delimitada, mas sim, um conceito histórico, 
que variou conforme o tempo, assumindo várias conotações ao longo da história, se moldando 
e se adaptando conforme os diferentes contextos da época e os costumes da sociedade. 
Siedenberg, por exemplo, afirma que “O conceito de cidadania assumiu várias conotações em 
diferentes contextos históricos. Na Grécia antiga, a cidadania dizia respeito ao indivíduo que 
desfrutava do direito de participar da vida política da cidade, condição vedada às mulheres, aos 
estrangeiros e aos escravos” [24]. 
Em toda a história da humanidade a cidadania se adaptou e se moldou às conformidades da 
época, seguindo suas regras de inclusão e exclusão. Cidadania não foi sempre um direito de 
todos e sim um direito de apenas uma pequena parcela da população, restrita aos homens de 
posses e dotados de conhecimento. Atualmente, essas exclusões diminuíram, mas a 
discriminação em geral, não. Os direitos dos cidadãos aumentaram em um sentido, mas ainda 
não o gozo e a plenitude desses direitos, infelizmente ainda restritos a uma pequena parcela 
da sociedade, destituída do direito de participar. Sem este direito não ocorre a cidadania. 
Tenório e Rozenberg consideram a participação o grande instrumento de acesso à cidadania. 
“Em sua plenitude, a cidadania só se consolida na presença de uma participação entendida 
enquanto ação coletiva e exercício consciente, voluntário e conquistado” [25]. Mas, os autores 
alertam que, ainda que condição sine qua non, não é requisito exclusivo. 
Para alcançar a “cidadania plena, a organização social e a participação política deverão vir 
associadas à superação das desigualdades econômicas” [25]. 
Mesmo com os inúmeros tipos de participação e inserção nas sociedades e sendo abordada 
em variadas áreas, moldada e adaptada a cada época, o conceito de cidadania persiste, 
sobretudo, no campo do Direito. Pois se trata no seu íntimo das lutas dos direitos do cidadão, 
na busca pela igualdade social e reconhecimento como ser humano, busca do pertencimento a 
uma sociedade. 
Conclui-se, assim, que a cidadania não é dada; ela é construída e conquistada a partir da 
capacidade de organização, participação e intervenção social. Significa a busca pelos direitos e 
da própria cidadania, o direito da igualdade entre os seres humanos. Nesse embate estão 
envolvidos todos os cidadãos com a finalidade de poder participar, opinar nas questões da 
sociedade e no rumo da sua vida e seu país, com direito para poder votar e escolher os seus 
mandatários ou projetos e programas para se inserir. 
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A cidadania é amparada e embasada em idéias e ações; não significa, portanto, uma simples 
conquista legal, adquirida por direito. É necessário que o cidadão participe, colabore, seja ativo, 
faça valer os seus direitos. Isso é a cidadania, o cidadão lutando, buscando e adquirindo o 
direito de ser livre e decidir o rumo da sua própria vida e do seu espaço de vida. 
 
 
3 O PROCESSO DE CONSULTA POPULAR  
O processo de consulta popular no Rio Grande do Sul é regulamentado pelo Decreto Nº 
45.593, de 10.04.08 (Governo do Estado do Rio Grande do Sul), [26], onde se explicita que a 
“consulta direta à população [...] visa definir os investimentos e serviços de interesse regional a 
serem incluídos na proposta orçamentária anual do Estado do Rio Grande do Sul”. Observa-se 
que o parâmetro para a ponderação dos serviços e investimentos disponíveis para cada região 
é o IDESE obedecendo a um critério de ponderação de 25% de fatores de renda e 75% de 
fatores sociais. Assim os processos de desenvolvimento local e regional empreendidos no 
Estado Gaúcho abrangem as dimensões sociais do conceito de desenvolvimento. Observa-se 
tanto na relevância dos fatores considerados pelo IDESE, tal como na ponderação que a 
legislação faz ao propor a divisão dos recursos (25% e 75%) [27]. 
Todavia, considerando as reais dimensões dos recursos públicos disponibilizados pelo 
Governo do Estado que são vinculados anualmente à Consulta Popular (totalizando menos de 
1% do Orçamento Estadual), percebe-se que apenas um fragmento de suas ações pode ser 
considerado como política de desenvolvimento socioeconômico participativo sustentável. Já em 
relação aos demais recursos do Orçamento Público Estadual não são possíveis de evidenciar 
que o mesmo seja executado sob essa concepção. Ressalta-se outro aspecto inovador da 
política de distribuição de recursos disponíveis para investimentos e serviços de interesse 
regional: 80% dos mesmos serão distribuídos proporcionalmente à população de cada região 
abrangida pelos COREDES e os outros 20% serão distribuídos equitativamente. 
Percebe-se, que os Processos de Participação Popular desenvolvidos no Estado do Rio 
Grande do Sul encontram-se fundamentados sobre uma representatividade econômica 
praticamente insignificante do ponto de vista orçamentário, mas importante do ponto de vista 
da construção da cidadania. Por outro lado, o processo vem se consolidando anualmente com 
a fixação de parâmetros e normas processuais repetidas. Porém, é necessário que a 
população tome posse de seus direitos e se conscientize de que sua participação no processo 
não é apenas de caráter consultivo, mas sim de efetivo controle.  
Há que se considerar ainda que o processo não é desencadeado de maneira absolutamente 
uniforme em todos os 28 COREDES. Há diferentes níveis de estruturação e articulação entre o 
Poder Público, a sociedade, as instituições de ensino que dão suporte técnico às ações, os 
COMUDES (Conselhos Municipais de Desenvolvimento) e o próprio cidadão. Deve-se 
considerar que durante décadas o cidadão não foi chamado à expressar sua opinião no que diz 
respeito às políticas de desenvolvimento local e/ou regional, os mesmos configuram a 
necessidade de consolidação do processo de conscientização da cidadania. 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme foi evidenciado no texto, os processos de desenvolvimento regional empreendidos 
no Rio Grande do Sul através das atuais políticas públicas abrangem, como muita clareza, as 
dimensões sociais do conceito, isto é, o desenvolvimento pretendido não se reduz apenas ao 
fomento de dimensões econômicas. Isto pode ser observado tanto na relevância dos fatores 
considerados pelo IDESE, como também na ponderação que a legislação faz ao propor a 
divisão dos recursos (25% fatores de renda e 75% fatores sociais). 
Todavia, considerando as reais dimensões dos recursos públicos disponibilizados pelo 
Governo do Estado que são vinculados anualmente à Consulta Popular (totalizando menos de 
1% do Orçamento Estadual), percebe-se que apenas um fragmento de suas ações pode ser 
considerado como política de desenvolvimento socioeconômico participativo sustentável. Já em 
relação aos demais recursos do Orçamento Público Estadual, não é possível evidenciar que o 
mesmo seja executado sob essa concepção. Percebe-se, assim, que os Processos de 
Participação Popular desenvolvidos no Estado do Rio Grande do Sul encontram-se 
fundamentados sobre uma representatividade econômica praticamente insignificante do ponto 
de vista orçamentário, mas importante do ponto de vista da construção da cidadania. 
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Por outro lado, o processo vem se consolidando anualmente com a fixação de parâmetros e 
normas processuais repetidas. Porém, é necessário que a população, isto é, o cidadão tome 
posse de seus direitos e se conscientize de que sua participação no processo não é apenas de 
caráter consultivo, mas sim de efetivo controle. 
Há que se considerar ainda que o processo não é desencadeado de maneira absolutamente 
uniforme em todos os 28 COREDES do Rio Grande do Sul. Há diferentes níveis de 
estruturação e articulação entre o Poder Público, a sociedade, as instituições de ensino que 
dão suporte técnico às ações, os COMUDES e o próprio cidadão. Tanto é que a participação 
efetiva dos eleitores nos processos de Consulta Popular varia entorno de 4 a 18% do total de 
eleitores em diferentes COREDES. À primeira vista estes percentuais de participação podem 
parecer insignificantes, mas considerando que durante décadas o cidadão não foi chamado à 
expressar sua opinião no que diz respeito às políticas de desenvolvimento local e/ou regional, 
os mesmos configuram a necessidade de consolidação do processo de conscientização da 
cidadania. 
Finalmente, cabe constatar que este processo de participação popular desencadeado no Rio 
Grande do Sul é fruto de uma caminhada e aprendizagem de parte à parte (Estado e 
Sociedade) que tem aproximadamente 18 anos de experiências acumuladas, uma vez que se 
iniciou em meados dos anos 90 e subsistiu à diversas gestões político-administrativas. Enfim, 
não se trata de um projeto político-partidário, mas da institucionalização social de um processo 
participativo de desenvolvimento regional. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar o cenário regional do Município de Porto Velho 
(Rondônia/Brasil) com o advento da construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau no denominado Complexo no Rio Madeira. Verificando as transformações que 
influenciam o desenvolvimento e meio ambiente da região, da analise e discussão dos 
aspectos formais do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - 
EIA/RIMA. Tem como objetivo verificar as possíveis consequências resultantes dessas obras 
que se inserem na problemática regional, verificando também as possíveis causas tanto 
positivas como negativas para o desenvolvimento da região. Tentou definir variáveis de 
influência das usinas e selecionar variáveis criticas desse cenário. Em obras de grande porte 
percebe-se a necessidade de prever o bem-estar das populações locais e, principalmente, a 
precaução ecológica que deve nortear toda ação pública. O trabalho desenvolve uma 
discussão sobre os conceitos de espaço, território, desenvolvimento, sustentabilidade meio 
ambiente, apoiando-se na metodologia de pesquisa bibliográfica e de cenários regionais, onde 
se busca discutir o cenário vislumbrado para o Município de Porto Velho nos relatórios 
EIA/RIMA, no relatório do Parecer Técnico de Planejamento Regional – Silvo Cunha - com 
alcance até 2020. Para análise dos documentos foi aplicada a metodologia de análise de 
conteúdo que permitiu avaliar o cenário regional imposto por essa obra de grande porte. 
Palavras-chave: Cenário regional, Desenvolvimento, Impacto ambiental, Sustentabilidade, e 
Usina hidrelétrica. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O Estado de Rondônia localiza-se na floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, o 
que torna mais complexas as negociações para instalação de quaisquer empreendimentos que 
provoquem impactos ambientais e culturais. A fragilidade e rica biodiversidade de seus 
ecossistemas e seu peso no equilíbrio climático global, entre outros fatores, exigem 
precauções singulares para intervenções de alto potencial impactante na região [1]. 
O município de Porto Velho é parte desse contexto. Seu crescimento desordenado, o 
desmatamento, a baixa qualidade de vida, a ausência da infraestrutura necessária, a pressão 
sobre as terras indígenas, a desigualdade social, a vulnerabilidade de parte da população, 
entre outros fatores, compõem o cenário com o qual já convive sua população. O impacto da 
construção das hidrelétricas no Rio Madeira acarretou aumento proporcional dos problemas 
estruturais já existentes, representando um enorme desafio para a configuração de políticas 
sociais claras e eficazes [2]. 
Durante os últimos 8 anos, foram realizados estudos com intuito de avaliar as consequências 
de construção e operação das Usinas no Rio Madeira no trecho compreendido entre a cidade 
de Porto Velho e Vila de Abunã localizada na BR 364 sentido Rio Branco (Acre), há 
aproximadamente 200 km da sede do município. As principais conclusões das decisões 
constam nos relatórios de impactos ambientais (RIMA) e subsidiaram a licença prévia para 
construção da usina de Santo Antônio em Porto Velho e licença prévia da usina de Jirau 
próxima a Vila de Abunã. Pela análise dos documentos gerados é possível apontar os 
principais impactos positivos e negativos. 
Em termos populacionais, esperava-se um crescimento acentuado inclusive por contingente de 
migrantes desempregados, o que agravou a realidade social do município, bem como impactou 
o ambiente próximo, principalmente as unidades de conservação, terras indígenas e florestas 
públicas. Por outro lado, a construção e reservatório das usinas atingirão direta ou 
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indiretamente povos indígenas, populações tradicionais e ribeirinhas. Em relação aos possíveis 
impactos positivos, são apontados os recursos que serão gerados por Royalties, estimados em 
R$ 100,00 por habitante ao ano, e o financiamento da infraestrutura da cidade de Porto Velho 
com recurso do Plano de Aceleração de Crescimento (PAC), como contrapartida dos governos 
dos três níveis. Sobre este último aspecto, foi anunciado no final de 2007 a liberação de 600 
milhões de reais para obras de melhoria das vias de transporte, habitação, drenagem de 
canais, abastecimento de água e saneamento, ainda em fase de conclusão.  
Assim, os efeitos e as consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes da 
construção das Usinas no rio Madeira parecem ser significativos. Esta previsão sugere a 
necessidade de acompanhar e avaliar os impactos decorrentes deste processo na perspectiva 
do desenvolvimento sustentável. 
Este trabalho esta dividido em 6 partes além dessa introdução. A primeira parte traz uma 
discussão sobre espaço, território, desenvolvimento, sustentabilidade e meio ambiente. A 
segunda parte a caracterização da região, a terceira parte os programas de investimentos 
nacionais e regionais, a quarta parte cenário regional para Rondônia de acordo com o parecer 
técnico, a quinta parte aplicação da metodologia de analise de conteúdo e considerações 
finais. 
 
Espaço, território, desenvolvimento, sustentabilidade e meio ambiente 
No começo da história do homem a configuração territorial é simplesmente o conjunto dos 
complexos naturais. À medida que a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada 
pelas obras dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades 
entre outras obras. Para o autor são verdadeiras próteses colocadas no ambiente natural que, 
a partir daí, criam uma configuração territorial que é, cada vez mais, o resultado de uma 
produção histórica tendendo a uma negação da natureza natural, caracterizada pela 
substituição por uma natureza inteiramente humanizada [3]. 
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 
único no qual a história se dá, no começo era a natureza selvagem, formada por objetos 
naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos 
técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a 
funcionar como uma máquina, através da presença desses objetos técnicos: hidrelétricas, 
fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro e cidades.  
O espaço é marcado por acréscimos que lhe dão um conteúdo extremamente técnico, 
constituindo-se hoje num sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de 
ações igualmente imbuídos de artificialidade e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao 
lugar e a seus habitantes [3]. 
Na conceituação originalmente fornecida pelo relatório Brundtland, o desenvolvimento 
sustentável é tratado numa perspectiva multidimensional que articula aspectos econômicos, 
políticos, éticos, sociais, culturais e ecológicos, aproximando as ciências naturais das ciências 
sociais. Por outro lado, essa definição conceitual de desenvolvimento sustentável também 
permeia toda a Agenda 21 [4]. 
A generalização do discurso da sustentabilidade, entretanto, encerra diversos paradoxos [5]. 
Um deles é que o conceito se consolida no momento em que os centros de poder mundial 
declaram a falência do Estado como motor do desenvolvimento, sendo paulatinamente 
substituído pelo mercado; a manutenção do estoque de recursos e da qualidade ambiental são 
elementos essenciais para a satisfação das necessidades das gerações atuais e futuras, o que 
requer justamente um mercado regulado e um horizonte de longo prazo; mas, gerações futuras 
e longo prazo são questões estranhas ao mercado.  
Uma controvérsia fundamental que surge deste debate é se de fato poderia o desenvolvimento 
ser sustentável na sociedade industrial capitalista, ou seja, se de fato é possível a 
sustentabilidade no quadro institucional do capitalismo de mercado [6,7]. Independente da 
resposta a esta complexa questão, é fato que as questões sócio-ambientais e aspectos 
vinculados ao conceito de desenvolvimento sustentável passaram a fazer parte da agenda 
política dos governos e das preocupações das empresas. 
Um aspecto fundamental é a discussão sobre o que é sustentabilidade e quais a sua 
dimensões e critérios.  
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A sustentabilidade planetária do desenvolvimento, por exemplo, requer a redução de gases 
que contribuem para o aquecimento da atmosfera, a redução das taxas de desmatamento e de 
substituição de florestas primárias, a substituição de processos produtivos com base em 
produtos químicos, redução das taxas de extinção das espécies e a substituição da matriz 
industrial, incorporando as tecnologias baseadas no uso da biodiversidade [5].  
A sustentabilidade social diz respeito ao alcance de patamar aceitável de homogeneidade 
social, [9]. A sustentabilidade cultural requer o reconhecimento de que a base do 
desenvolvimento reside na manutenção da diversidade e visando à integração nacional ao 
longo do tempo, respeitando os direitos das minorias, entre os quais língua, terras, religião e 
saúde. [5].  
A sustentabilidade ecológica do desenvolvimento refere-se à base física do processo de 
crescimento e objetiva a preservação do potencial do capital natural na sua produção de 
recursos renováveis,[ 9,6].  
A sustentabilidade ambiental está relacionada com a capacidade de carga dos ecossistemas; a 
capacidade da natureza para absorver e recuperar-se das agressões antrópicas [9].  
Sustentabilidade territorial (também chamada de espacial ou geográfica), por sua vez, diz 
respeito às configurações urbanas e rurais balanceadas, melhoria do ambiente urbano, 
superação das disparidades, estratégia de desenvolvimento ambientalmente segura [9].  
A sustentabilidade econômica pode ser alcançada pela viabilização e implementação de gestão 
eficiente a fim de reduzir as diferenças regionais, [9].  
A sustentabilidade política, por sua vez, vincula-se ao processo de construção da cidadania e à 
busca de garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento [5]. De 
maneira simples, define-se meio ambiente como: tudo aquilo que nos cerca, englobando os 
elementos da natureza como a fauna, a flora, o ar, a água, sem esquecer os seres humanos. 
O conceito de meio ambiente é global e percebemos isso nas relações de equilíbrio entre os 
diversos elementos. Desde a Revolução Industrial, o meio ambiente tem sido alterado 
intensamente pelas atividades humanas. Apesar da melhoria das condições de vida 
proporcionadas pela evolução tecnológica, observam-se diversos fatores negativos: explosão 
populacional; concentração crescente da ocupação urbana; aumento do consumo com a 
utilização em maior escala de matérias-primas e insumos (água, energia, materiais auxiliares 
de processos industriais);piora da qualidade de vida. O meio ambiente tem sido a grande 
preocupação de todas as comunidades do nosso planeta nas últimas décadas, seja pelas 
mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a natureza dá 
a essas ações [5]. 
 
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO 
O Estado de Rondônia, com uma área de 238.512,8 quilômetros quadrados, é o quarto em 
extensão da região Norte, representando 6,19% dela e 2,79% da extensão do País. Sua 
origem está vinculada à criação do Território Federal do Guaporé, pelo Decreto 5.812/1943, de 
terras desmembradas dos estados do Amazonas e do Mato Grosso. O Território Federal do 
Guaporé passou a ser designado Território Federal de Rondônia pela Lei Complementar nº 
2.731/56 e transformado em Estado pela Lei Complementar nº 41 como a 23ª Unidade 
Federada do Brasil, [10]. 
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Na figura 1 podemos visualizar a divisão política do Estado de Rondônia. 
 

 
 
O destaque em verde, esta demostrando a localização dos municípios onde esta sendo 
construídas as usinas hidrelétricas no Estado.  
O Estado de Rondônia com 52 municípios localiza-se na Amazônia Ocidental e,a BR 364, é o 
elo com as demais regiões do País, ou seja: centro-oeste, Sul e o Sudeste. Sua economia de 
desenvolvimento recente, 0,5% do PIB nacional nos últimos cinco anos, se assenta numa base 
agropecuária que se consolidou, via a colonização e projetos desenvolvimentistas implantados 
pelo Governo Federal, que redundaram numa intensa migração para o Estado gerando 
conflitos socioambientais ligados à posse da terra e aos recursos naturais. [10].  
No caso dos projetos agropecuários e minerais, por seus pesados investimentos, o Estado 
sempre foi tratado como fronteira de recursos para setores econômicos internos e externos 
com impactos que não geraram transformações locais senão sob o ponto de vista ambiental. 
Como fruto deste processo são consequências visíveis uma ocupação espacial desordenada, a 
falta de infraestrutura, um desmatamento acelerado da floresta que produziu pastos e 
capoeiras improdutivas e, apesar do sensível crescimento com a diminuição do investimento 
público, a partir da década de 80, acentuaram-se os problemas sociais urbanos com suas 
maiores cidades apresentando problemas típicos de médias e grandes cidades. [10]. 
 Verifica-se que, depois de três décadas de colonização, apesar de um setor agropecuário 
bastante desenvolvido e de um forte setor de comércio e serviços, Rondônia se ressente de 
planejamento e de ações de políticas públicas que possibilitem as condições para criar uma 
melhoria educacional e produtiva que consolide as diversas cadeias produtivas de sua 
economia permitindo um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. [10]. 
A implantação das Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, no seu entorno, é uma iniciativa do 
consórcio das empresas FURNAS Centrais Elétricas S.A. e ODEBRECHT Construtora 
Norberto Odebrecht S.A cujo Estudo de Impacto Ambiental – EIA, elaborado entre 2003 a 
2005, pela Leme Engenharia Ltda empresa contratada pelo consórcio, não pode deixar de ser 
pensado como parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento regional até porque, na 
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sua gênese, contempla o Rio Madeira, com o objetivo futuro de integração do território sul-
americano, tanto em transportes como em energia, [10].  
É preciso ter presente que Rondônia, com um processo recente de crescimento acelerado, 
criou uma base agropecuária, todavia com problemas de sustentação econômica, social e 
ecológica. Estes efeitos são ainda mais sensíveis em sua capital, de modo que qualquer 
grande intervenção que nela aconteça influi em toda a conjuntura do Estado [10]. Há, porém as 
condições básicas, por sua história, localização e base de fatores todos os ingredientes 
indispensáveis para que, com as usinas, se estabeleça um processo de aproveitamento 
industrial e de sua vocação para comércio e serviços. 
 
Os programas de investimentos nacionais e regionais  
A recente ocupação do Estado de Rondônia não pode ser entendida sem a atuação 
governamental, pois se os devassamentos anteriores da região estiveram ligados à 
colonização portuguesa e sua manutenção, à colonização espontânea ou ao denominado Ciclo 
da Borracha (1870-1945), não é o que ocorre na modernização atual em que o papel do Estado 
foi de fundamental importância. Basta verificar que Rondônia ainda era Território quando, como 
uma forma de dinamizar a região, elaborou-se uma política denominada de “Operação 
Amazônia”, que se destinou a implantar mecanismos de desenvolvimento para a região, nos 
anos de 1966/67, entre os quais se salientam a criação do Banco da Amazônia S/A-BASA, a 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM, agora Agência de 
Desenvolvimento da Amazônia-ADA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus-
SUFRAMA, um novo Código Florestal, um grupo exclusivo para as telecomunicações da 
Amazônia e uma gama de incentivos fiscais que se destinavam a atrair grandes empresas e 
investimentos para a região amazônica [10]. 
Depois complementando tais ações, com sugestões oriundas do Grupo de Estudos para a 
Reformulação da Política Econômica da Amazônia, foram incluídos no I Plano Nacional de 
Desenvolvimento- I PND uma série de novos instrumentos agrupados numa política de 
integração nacional tendo com base quatro programas prioritários: O Programa de Integração 
Nacional – PIN; O Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e 
Nordeste- PROTERRA; O Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste-PRODOESTE; eo 
Programa Especial para o Vale do São Francisco- PROVALE, [10] . 
A criação destes programas procurava buscar soluções para problemas das regiões mais 
pobres do país de modo integrado e dentro de uma perspectiva de anexá-las ao mercado 
nacional unificando, em tese, o desenvolvimento do país. 
A elaboração do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do Estado em sua primeira 
aproximação ocorreu entre 1986 e 1988. As zonas conceituadas como áreas com 
características homogêneas foram estabelecidas em função dos seus meios físico e biótico, 
considerando os aspectos socioeconômicos decorrentes da ação antrópica e definidos em: 
• Zona 1 – Indicada para intensificação da exploração agropecuária, destinada ao 
desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e agroflorestais; 
• Zona 2 – Recomendada para o desenvolvimento de atividades agropecuárias e consórcios 
agroflorestais, priorizando-se os pequenos produtores organizados em comunidades; 
• Zona 3 – Definida como a zona ribeirinha, sendo recomendado o aproveitamento de 
várzeas e terras firmes marginais aos rios, principalmente o Mamoré, o Madeira e o Machado 
para atividades agroflorestais e pesqueiras; 
• Zona 4 – Destinada ao extrativismo vegetal e de essências florestais, como castanhas, 
gomas, óleos, frutos e raízes mediante manejo dos recursos naturais; 
• Zona 5 – Destinada ao extrativismo madeireiro, também com manejo adequado dos 
recursos florestais; 
• Zona 6 – Definida como zona de ecossistemas frágeis ou muito frágeis destinadas à 
preservação e/ou conservação, incluindo as Unidades de Conservação já existentes e as 
Terras Indígenas legalizadas.  
O Zoneamento se tornou a Lei Estadual Complementar nº 52, de 20 de dezembro de 1991, 
tendo vigorado até junho de 2000 com algumas modificações feitas por Leis Complementares, 
mas não houve mudança de zonas, apenas redefinições de usos em algumas áreas nas quais 
apareciam conflitos quanto ao zoneamento. [11]. 
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Cenário regional para Rondônia 
O futuro tem sido ao longo dos tempos uma preocupação permanente dos seres humanos – 
inquietos e curiosos com o seu destino – mesmo quando predominava a convicção de que o 
porvir era um capricho dos deuses ou da natureza, ou ainda quando o ciclo da vida parecia 
apresentar uma grande regularidade [11]. Até os seres humanos descobrirem o risco “... o 
futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham 
o monopólio sobre o conhecimento dos eventos previstos” [12,13]. Segundo esse autor, até o 
Renascimento, o futuro estava associado à sorte e ao destino – independia até mesmo das 
orientações religiosas – sobre os quais a humanidade tinha pouco ou nenhum controle. Nessas 
condições, as escolhas pessoais eram dominadas pela passividade ou orientavam-se pelo 
instinto, mesmo assim os homens buscavam sempre interpretar e interrogar o futuro, 
recorrendo, para tanto, a diferentes meios mágicos místicos.  
Nos tempos modernos, com a descoberta do risco e com a menor sujeição da humanidade aos 
caprichos da natureza, a expectativa em relação ao futuro assume um papel importante como 
referência para as decisões e escolhas, tanto as individuais quanto as coletivas (famílias, 
empresas ou nações) [10]. Como afirma o autor [11]: “toda ação é dirigida para um objetivo, 
que consiste naquilo ainda não alcançado; trata-se do futuro, sem o qual não há presente”. Por 
conta disso, era inevitável que o futuro se constituísse na própria essência do planejamento e 
das escolhas coletivas da sociedade ou das organizações, perscrutando as alternativas para 
definir e calibrar suas ações, introduzindo um componente de racionalidade e análise técnica 
para tratar a incerteza. 
Enfatiza que enquanto as transformações na realidade se davam de forma mais lenta e 
relativamente previsível e, principalmente, quando se tratava de formulações de curto e de 
médio prazo, o planejamento podia contentar-se com simples definições gerais, intuitivas e 
voluntaristas do futuro [11]. À medida que a realidade se complica, que as mudanças se 
aceleram e as incertezas em relação ao futuro aumentam, cresce a necessidade de um maior 
rigor e de sistematização na antecipação de futuro, o que leva ao desenvolvimento de 
metodologias e de técnicas, bem como a uma ampliação do uso do recurso de construção de 
cenários. 
O Estado de Rondônia vive um período de transformação com o advento das Usinas do 
Madeira e não faltou especialistas para decompor o cenário futuro do município de Porto Velho, 
o cenário ora apresentado esta baseado no Parecer Técnico sobre Planejamento Regional – 
Silvo Cunha (2007) - , que mostrou uma visão futura do Projeto Úmidas que seria um 
planejamento futuro para a cidade em função das mudanças nos seus aspectos social, 
econômico, cultural e institucional. Esse cenário se próxima da realidade vivida hoje em todas 
as dimensões citadas, tendo em vista que o município não está preparado para tais 
transformações. 
Entre sua concepção, implantação e transformação em letra morta propiciou a mudança e 
ordenação espacial do Estado e, ao fim, na tentativa de se manter uma perspectiva de 
organização futura originou o último documento existente sobre uma visão futura de Rondônia 
consubstanciado no Projeto Úmidas - Uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para 
Rondônia - Cenários do Desenvolvimento de Rondônia-1998-2020 que se trata, efetivamente, 
de um documento realizado com uma perspectiva temporal de vinte anos para o Estado cujo 
diagnóstico e boa parte das recomendações continuam válidas para a retomada do 
planejamento estadual. O Projeto Úmidas tomou por base um documento elaborado pela 
Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) (Brasília, 1997) 
denominado de “Cenários Exploratórios para o Brasil 2020”, que construiu três cenários futuros 
possíveis para o País [10]:  
Cenário A - Competitividade e Globalização; 
Cenário B – Distributivista e 
Cenário C - Crise dentro das macrotendências mundiais.  
A partir dos cenários citados pelo autore considerando os três vetores possíveis de 
transformação da realidade estadual como:  

a) A industrialização dos recursos de base primária; 
b) A urbanização das condições de vida; 
c) A efetividade das restrições ambientais. 

Foram então identificadas 14 macrotendências estaduais que influenciam qualquer futuro 
desejado: 
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1. Urbanização e crescente demanda por infra-estrutura de saneamento; 
2. Mudança da dinâmica populacional; 
3. Aumento da concentração fundiária; 
4. Pressão crescente sobre os recursos naturais; 
5. Estrangulamento da matriz energética atual; 
6. Inviabilização do sistema de extrativismo tradicional; 
7. Valorização dos corredores de exportação; 
8. Integração socioeconômica com os Estados vizinhos; 
9. Integração sócio-econômica das comunidades indígenas; 
10. Redução da capacidade de investimento público; 
11. Revisão do ZSEE; 
12. Deterioração dos níveis e serviços de saúde; 
13. Ampliação das demandas por educação; 
14. Maior vulnerabilidade geoestratégica das áreas de fronteira. [10]. 

 
A partir deste quadro foram então concebidos três cenários possíveis para Rondônia em 2020 
que segundo o autor, calcando-se nos cenários nacionais, perseguiriam os indicadores 
definidos no quadro abaixo: 
 
Quadro 01: Cenários possíveis 2020 

Indicadores 
Cenário “A” 
Competitividade e 
globalização 

Cenário “B” 
Distributivista 
 

Cenário “C” 
Crise dentro das 
macrotendências 
mundiais 

Taxa de Crescimento do PIB (%) 7,0 4,7 2, 4 
Valor do PIB (bilhões) 20,3 11,7 6,7 
Renda Per Capita (R$ 1.000) 10,6 6,5 4,2 
Taxa de Investimento (%) 28,0 18,5 16,8 
População (milhões de 
habitantes) 1,9 1,8 1,6 

Pobreza (% da população total) 7,0 7,0 15,0 
Desemprego (% da população) 6,0 9,0 12,0 
Subemprego (% da população) 9,0 15,0 30,0 
Esperança de Vida ao Nascer (%) 77 75 70 
Taxa de mortalidade infantil (%) 30 30 40 
Escolaridade média 
população/anos 10,0 9,4 7,0 

Inflação Baixa Média Alta 
Fonte: Parecer Técnico, Cunha 2007. 
  
Nesse quadro proposto no parecer técnico, destacamos cenário c, a crise dentro das 
macrotendência mundiais. Nesse contexto o município deste a implantação do projeto das 
usinas se aproxima, pois aumento da população é visível nesse cenário. 
O Projeto Úmidas ainda permanece, com as adaptações necessárias, como a base possível de 
um futuro planejamento de ações no Estado. Embora tenham passado, praticamente, oito anos 
de sua finalização, o horizonte temporal ainda é bom, talvez devesse ser alargado para 2025, e 
os problemas permanecem, agravados, uns mais e outros menos. [10]. Em termos de Governo 
Federal não existiu, apesar de se falar em planos para a Amazônia, até agora, nenhum 
planejamento integrado da região e muito menos de Rondônia.  
De qualquer forma, salienta o autor, há uma base conceitual para o planejamento do Estado 
que não pode ser abandonada e que, fundamentalmente, tem que ser recuperada a partir do 
Zoneamento Sócio- Econômico Ecológico e do Projeto Úmidas que consiste no chamado 
“Desenvolvimento Sustentável”. Isto não pode significar como existe um viés ambientalista, a 
preservação sem a manutenção de uma taxa de crescimento que permita ao Estado ter 
horizontes [10]. 
Também não se pode ignorar, nos dias atuais, o processo, que envolve diversos outros e 
tendências múltiplas, denominado, usualmente, de globalização. Se existem discussões sobre 
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o seu significado, no entanto ninguém duvida de que aproxima os espaços econômicos, sob a 
intervenção dos grandes grupos multinacionais, que reestruturam a produção introduzindo 
profundas mudanças que, sem um colchão de ajuste do setor público, implica em concentração 
de renda e crescente exclusão social que, por extensão, alcança também os países 
desenvolvidos seja pela diminuição dos empregos seja pela migração de outras áreas onde as 
possibilidades econômicas se estreitam e empurram populações para busca de oportunidades 
em outros destinos. [10]. 
Outra consequência também inescapável é a de que as formas produtivas atuais, calcadas na 
energia não renovável, em especial o petróleo, tende a esgotar os recursos naturais e a 
produzir poluição com o seu séqüito de problemas, como a morte dos rios, a esterilidade da 
terra, o esgotamento das águas e o aquecimento global, de forma que emerge, com uma força 
avassaladora, no debate mundial a questão do desenvolvimento sustentável, [10]. 
A idéia de desenvolvimento se afasta, cada vez mais, do mero crescimento, para incorporar a 
precaução ecológica como variável de qualquer tipo de planejamento seja feito para as 
pessoas, empresas ou governo. Há uma consciência crescente de que é necessário dar um 
basta ao consumismo exagerado e ao padrão produtivo predador dos recursos naturais que 
pautaram os esforços humanos no século passado. Objetivamente a idéia de desenvolvimento 
sustentável possui um caráter global, multidisciplinar e impositivo no mundo moderno, de tal 
forma que pensar em planejamento importa em envolver as diversas dimensões da 
sustentabilidade: a política, sem a qual não se consegue exeqüibilidade, a econômica, sem a 
qual não se consegue viabilidade e a ambiental, sem a qual não se consegue futuro, [10]. 
O Brasil, em geral, e Rondônia, em particular, estão marcados pela falta de estabilidade e 
durabilidade das políticas governamentais. E como ninguém ignora, a descontinuidade das 
políticas é um passaporte para o insucesso e para a improvisação cujos custos sociais são 
cobrados pela exclusão de grandes parcelas da população que, privadas de condições 
mínimas, geram os problemas de sustentação econômica e violência social. Para a solução 
dos problemas, então se torna um fator chave da ação estatal criar planos e programas 
negociados com a sociedade que gere uma estratégia de desenvolvimentopara que os 
recursos sociais sejam usados da forma mais eficiente possível para maximizar os benefícios 
econômicos e sociais sem maiores danos para a natureza, [10]. 
Pensar um plano para o Estado de Rondônia, na atual conjuntura, não pode ser mais atividade 
de técnicos isolados, apesar de ser fundamental que agreguem suas competências ao 
processo, nem tampouco uma tarefa apenas de sensibilidade política ou, simplesmente, um 
meio de utilizar a panacéia do planejamento participativo que se torna, na prática, somente a 
ratificação de decisões por agrupamento das pessoas que dispõem de tempo, ou são pagas, 
para dar um verniz de legitimidade às ações nem sempre legítimas, num democratismo que 
tão-somente esconde a tirania disfarçada de populismo em geral de esquerda, [10]. Pensar um 
plano de governo com vistas à melhoria social é, muitas vezes, reunir pessoas ou grupos 
representativos que possam delinear e negociar opções políticas viáveis que possam construir 
um futuro melhor de forma que seja socialmente exeqüível e propicie ações, de fato, 
modificadoras da realidade. É traçar programas e projetos que sejam meios de ação. É 
planejar e fazer com rapidez que o mundo atual exige, porém se antecipando aos problemas 
sociais e incorporando a população às metas de governo que passam a ser as metas da 
sociedade [10]. 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL  
A pesquisa desenvolvida adotou a abordagem quantitativa e qualitativa, esta última abordagem 
atualmente tem sido considerada, por diversos autores, mais apropriada para aplicação na 
área das ciências sociais e conforme o autor [15], “[...] por ser uma forma adequada para 
entender a natureza de um fenômeno social.”.  Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza 
como descritiva e, de acordo com esse autor [14], essas pesquisas “[...] têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis.”. Em relação aos procedimentos técnicos a 
pesquisa é bibliográfica e documental.  
A base da pesquisa bibliográfica foi formada pelo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o 
Parecer Técnico sobre Planejamento Regional sobre o EIA (RIMA) e Parecer Técnico do 
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente/Ministério Público Estadual de Rondônia 
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submetidos a técnica de análise de conteúdo, procedimento metodológico adotado neste 
trabalho em função de sua adequação aos objetivos e características da pesquisa. 
A técnica utilizada na pesquisa de análise de conteúdo teve como objetivo identificar, por meio 
de análise temática e frequência de termos, as características que possam estar associadas ao 
cenário regional registrado nos documentos analisados.  
 
Passos e Fases da Pesquisa 
Tomando por base o referencial teórico sobre cenários, desenvolvimento sustentável, impacto 
ambiental e sustentabilidade utiliza-se o modelo desenvolvido pelo autor [15], conforme quadro 
2, para demonstrar os passos para a realização da pesquisa. 
 
Quadro 2 - Passos para a análise de conteúdos empregados na pesquisa. 

Passos Objetivos 

Definição do universo da pesquisa 
Documentos-base: 
• Relatório de Impacto Ambiental de Aproveitamento 
Hidrelétrico do Rio Madeira (RIMA) 
• Parecer Técnico sobre Planejamento Regional sobre o 
EIA (RIMA)  
•  Parecer Técnico do Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente/Ministério Público Estadual de Rondônia 

Definir o que está 
envolvido na pesquisa, 
pois a amostra utilizada 
para a pesquisa é 
intencional e foi definida 
em razão da significação 
dos documentos 
submetidos à análise 
representarem a literatura 
mais confiável sobre o 
assunto. 

Categorização 
• Cenário, cenários ou cenário regional; 
• Desenvolvimento sustentável; 
• Impacto ambiental; 
• Sustentabilidade; 
• Porto Velho 

Determinar as 
características que 
identificarão o objeto da 
pesquisa 
 

• Codificação 
• Unidade de Contexto 

 Relatório  
 Pareceres

• Unidade de Registro 
Palavras, frases, fragmentos de texto, títulos e sub-títulos 
dos documentos 

Determinar as Unidades 
de Contexto e Unidades 
de Registro que poderão 
representar as categorias 
definidas  

Quantificação 
• Relacionar as ocorrências mais freqüentes nas 
unidades de registro codificadas a partir das 
unidades de contexto. 
 

1) Identificar, pela frequência, os 
itens relevantes que identifiquem 
características de cenários 
positivos ou negativos, 
desenvolvimento regional 
sustentável, impacto ambiental e 
sustentabilidade; 
2) Identificar os achados de baixa 
frequência cujo resultado será 
objeto de análise qualitativa. 

Análise e Interpretação 
• Analisar os achados relevantes pela 
freqüência, presença ou ausência; 
• Analisar, à luz do referencial teórico, os 
achados considerados relevantes que 
apresentaram baixa freqüência; 
• Relacionar o resultado da pesquisa às 
características de cenários, desenvolvimento 
sustentável, impacto ambiental e 
sustentabilidade apresentada pela literatura. 

Identificar as características do 
novo cenário regional. 



 
 

1786 

 
Fonte: Adaptado de Filippim, 2005. 
 
As características de cada dimensão e categoria obtidas do referencial teórico foram utilizadas 
como base para a identificação, análise e interpretação dos resultados, a partir da construção 
da árvore de nós hierarquizada para a codificação das referências.  
As unidades de texto são trabalhadas vinculando-as aos nós criados pelo pesquisador e 
respondendo às indagações a partir das delimitações feitas no texto codificado. 
A estrutura de árvore de nós permite a elaboração de um trabalho hierarquizado cuja aplicação 
à presente pesquisa revelou-se adequada. 
 
Codificação 
Para aplicação da técnica foram utilizadas as ferramentas de pesquisas disponíveis nos 
aplicativos computacionais de cada base de dados em virtude da inviabilidade de utilização de 
tecnologia (software) já disponível no mercado por razões de ordem operacional e pouco 
conhecimento da última versão do aplicativo.  
Esse etapa corresponde à delimitação das categorias e das características identificadoras das 
unidades de registro como nós da árvore e das unidades de contexto como fontes. 
Como unidades de registro relacionáveis aos nós foram codificadas porções de texto 
consideradas relevantes para identificar as características.   
A codificação representou a análise de conteúdo inicial do texto trabalhado, pois as porções de 
texto foram analisadas individualmente nessa etapa do trabalho, podendo se constituir de uma 
palavra, frase ou de um fragmento mais extenso que pudesse identificar a relação entre o texto 
codificado e a característica do paradigma no contexto. 
  
Categorização 
A categorização foi feita antes da codificação das unidades de registro passíveis de 
classificação em cada instrumento objeto da coleta de dados, utilizando-se como referências as 
características identificadas no referencial teórico peculiares a cada dimensão como categoria 
e como unidade de contexto considerou-se cada documento analisado. 
As categorias foram extraídas da sub-divisão de cada dimensão considerando os objetivos da 
análise comparativa entre as fontes de pesquisas consideradas, buscando identificar 
características positivas ou negativas identificadoras de um novo cenário para Porto Velho 
calcado no desenvolvimento regional sustentável. 
 
Unidade de Contexto 
Considerando que o ambiente do discurso e as condições de produção são fatores 
fundamentais para a compreensão do conteúdo e seus significados foramestabelecidos como 
unidade de contexto cada documento analisado. 
 
Unidade de Registro 
As unidades de registro foram selecionadas a partir da vinculação entre os itens componentes 
das características identificadas no referencial teórico para cada dimensão e os documentos 
analisados (unidades de contexto). As porções de texto que compõem cada unidade de 
registro foram vinculadas, no momento da codificação, à árvore de nós para serem submetidas 
ao cruzamento destas com as categorias relativas a cada dimensão, e permitiram quantificar as 
características de maior ou menor freqüência em cada categoria e, numa fase seguinte, fazer 
uma análise qualitativa desse resultado. 
 
 
Tratamento dos Dados  
Para realização da análise com os dados disponíveis adotou-se: 
• codificar os fragmentos de texto em uma característica da temática a partir de palavras ou 
expressões mais relevantes em relação a cada característica; 
• após a codificação de todas as unidades de registro, identificar a freqüência das palavras-
chave em cada dimensão pela quantificação  do número de ocorrências resultantes do 
processo de codificação; 
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• realizar a análise qualitativa levando em conta os aspectos de presença, considerando a 
maior e menor freqüência e a ausência de unidades de registro. Essa análise, que partiu das 
constatações nos documentos analisados, foi discutida com base no referencial teórico e seu 
possível aporte; 
• identificar as palavras mais e menos freqüentes em cada documento para avaliar a sua 
relevância no contexto em que foram elaborados e possibilitar a relação de cada palavra com 
as características identificadas no referencial teórico.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Com a aplicação da técnica para análise dos documentos obteve-se o resultado demonstrado 
noquadro 03, o qual apresenta o resultado quantitativo da análise e demonstra níveis de 
freqüência bastante diferenciados entre si.  
Tal constatação possivelmente decorre da natureza de cada documento, o EIA/RIMA se refere 
ao Relatório de conclusão dos estudos de impacto ambiental encomendado para dar subsídio à 
aprovação do projeto pelos organismos governamentais e contratação de empresas para 
construção das usinas.    
Por outro lado, o Parecer Técnico de Planejamento Regional traz um histórico sobre o Estado 
de Rondônia, inserido nesse contexto o município de Porto Velho, identificando os 
instrumentos públicos de planejamento governamental para a região nos quais estão presentes 
as políticas públicas de ocupação que, por várias décadas, contribuíram para consolidar a idéia 
de que desenvolvimento estava atrelado à máxima ocupação do espaço físico amazônico, o 
que, necessariamente, significava desmatamento.  
O primeiro documento apresentou um cenário para a região considerando a situação antes e 
depois da construção das usinas hidrelétricas e o Parecer Técnico apresentou 3 possíveis 
cenários. Entretanto, o fator relevante do segundo documento são 14 macrotendências 
estaduais que segundo o autor influenciam qualquer cenário futuro para o Estado de Rondônia, 
independente da construção ou não das usinas. É interessante destacar que entre as 
macrotendências enumeradas naquele documento estão dois fatores coincidentes nos dois 
documentos, a pressão sobre os recursos naturais e o estrangulamento da matriz energética. 
A partir da análise quantitativa obtida pela aplicação da técnica utilizando-se palavras-chave, 
desenvolve-se a análise qualitativa desses resultados.  
O quadro abaixo mostra o resultado da aplicação da metodologia. 
 
Quadro 03: Categoria X Documentos 

Categorias x 
Documentos EIA/RIMA Parecer Técnico 

(Cunha) 
Cenários 1 16 
Sustentabilidade 0 21 
Sustentável 4 43 
Impacto, impacto 
ambiental 

4 03 

Desenvolvimento 5 165 
Desenvolvimento 
Sustentável 

0 28 

Porto Velho 32 70 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
A análise levou em consideração a frequência relativa de cada documento e o aparecimento do 
termo. Em relação a presença dos termos, nos dois documentos submetidos à análise o 
resultado quantitativo coincidiu em relação ao item de maior frequência que foi 
“desenvolvimento”.  
Em relação ao EIA/RIMA, o termo foi utilizado para indicar o histórico do município de Porto 
Velho, o indicador de desenvolvimento humano, sinônimo de implantação de fases de um 
projeto e desenvolvimento no sentido de crescimento e melhoria das condições sociais. 
No Parecer Técnico, o termo desenvolvimento é apresentado sob vários aspectos, 
principalmente apresentando questionamentos sobre o desenvolvimento desejado e o 
desenvolvimento necessário para a população local dado o seu estágio de evolução cultural, 
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social, econômica e não significando, necessariamente, que a implantação de projetos de 
grande porte como o Complexo de Usinas do Rio Madeira é capaz de resolver todos os 
problemas de sua população, conforme fragmento de texto extraído para análise: 
[...] empreendimentos de grande porte foram elaborados como meio para implantação de infraestrutura 
para a industrialização e criação do desenvolvimento nas regiões em que foram instaladas. Tal suposição 
que foi engendrada a partir da teoria dos pólos de desenvolvimento desmanchou-se diante da 
constatação, principalmente no setor energético, de muitos projetos foram concebidos e implantados sem 
que houvesse repercussões significativas, porém com impactos consideráveis no meio ambiente e no 
modo de vida das populações locais. Uma constatação que é patente tem sido a de que o território 
apenas passa a ser apropriado pelo centro hegemônico política e economicamente dominante, de forma 
ainda mais forte, consolidando e aprofundando os padrões de desigualdade pré-existentes. [10] 
Porto Velho aparece em segundo lugar na frequência, posição que representa o fato de ser o 
município receptor dos empreendimentos do Complexo de Usinas do Rio Madeira, com isso 
recebe os benefícios e prejuízos que a construção das usinas pode acarretar inclusive as 
questões relacionadas às epidemias de doenças tropicais. Nas unidades de registro, constata-
se que Porto Velho aparece para caracterização do Rio Madeira e dos locais onde as usinas 
estão sendo construídas, o posicionamento das obras, e a cidade como o centro urbano 
polarizador das ações e da influência da construção das usinas. 
O termo sustentável surge, nos dois documentos, associado a desenvolvimento e 
sustentabilidade com reflexões sobre a preocupação com os aspectos social, econômico, 
ecológico e ocupação espacial. Ressaltando que o termo sustentabilidade está ausente na 
pesquisa de termos do Relatório EIA/RIMA. A ausência deste termo no Relatório elaborado por 
uma empresa permite inferir que inexiste ou não foi demonstrada preocupação com aspectos 
fundamentais relacionados ao desenvolvimento sustentável de uma região, principalmente se 
considerarmos que, ao mesmo tempo, que a implantação dos projetos favorece o crescimento 
econômico, há forte agressão ao espaço físico e social com a construção das hidrelétricas na 
região. 
Foi possível constatar que o termo cenário foi usado no Relatório EIA/RIMA uma única vez, 
identificando as possibilidades vislumbradas pela empresa que fez os estudos de impacto 
ambiental conforme quadro abaixo: 
  
Quadro04: Cenário do Município com e sem as Usinas 
TEMA A REGIÃO SEM A USINA A REGIÃO COM A USINA 

Vegetação 

Descaracterização 
progressiva vinculada à 
ampliação das áreas 
dedicadas à agropecuária. 

Descaracterização progressiva 
vinculada à ampliação das áreas 
agropecuárias. 
Ampliação dos instrumento do poder 
público para o controle do uso do solo e 
dos recursos naturais. 
Desmatamentos vinculados às obras 
civis e à formação dos reservatórios e 
pela população atraída pelas obras. 

Qualidade da água do 
Rio Madeira 

Manutenção da boa 
qualidade 
da água e de suas 
características quanto ao 
transporte de sedimentos 

Manutenção da boa qualidade e 
retenção de parcela de sedimentos por 
ela transportados. 

Fauna 

Pressões sobre a fauna 
relativas à ampliação da 
fronteira agrícola. 

Perda de elementos faunísticos nos 
locais a serem desmatados; Ampliação 
da pressão sobre a fauna devido ao 
aumento da população na região; 
Alteração na fauna de mamíferos e de 
répteis ocorrentes no Rio Madeira e 
afluentes;  

Peixes na bacia do 
Rio Madeira 

Distribuição da fauna de 
peixes 
de acordo com as 
condições 

A fauna de peixes do Rio Madeira 
passará por altera inéditas o que exigirá 
contínua atenção dos empreendedores 
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naturais. 

Economia 
Centrada em atividades 
extrativistas e pecuárias. 

Aquecida durante o período das obras 
pelas demandas estabelecidas pelo 
aumento da população atraída.  

Empregos e Renda 

Manutenção do perfil atual 
calcado em atividades 
extrativistas e pecuárias. 
Baixos rendimentos 
mensais 

Ampliação de postos de trabalho e da 
renda média da população. 

Receitas Tributárias 
Baixa arrecadação própria Elevação das receitas tributárias e 

ampliação da participação no Fundo de 
Participação dos Municípios. 

Atividades 
Tradicionais 

Atividades agropecuárias, 
extração de látex, pesca e 
garimpo de ouro. 

Manutenção das atividades de 
agropecuária, de extração de látex e 
redução do garimpo de ouro e da pesca 
comercial. Possibilidade de 
comprometimento das atividades da 
população ribeirinha a jusante. 

Desenvolvimento 
Humano 

Manutenção do IDH em 
0,76 (valor de 2000). 

Contribuição para a elevação do IDH 

Povos Indígenas  

Pressão exercida por 
agricultores, pecuaristas e 
garimpeiros. 

Aumento da pressão sobre as terras 
indígenas. 
Fortalecimento dos instrumentos para a 
fiscalização das terras indígenas. 

Matriz Energética 

Alta participação do óleo 
diesel, baixa confiabilidade 
de fornecimento de energia 
elétrica 

Ampliação da oferta de energia. 

Fonte: EIA/RIMA das Usinas do Madeira em Porto Velho. 
 
O Parecer Técnico sobre Planejamento Regional dá maior ênfase a proposta de cenário 
estabelecido pelo Planejamento Governamental como Cenários Exploratórios para o Brasil 
2020, incluído no Projeto Úmidas e alcançando um horizonte de 1998 a 2020 contemplando 
também a questão da matriz energética  para o Estado de Rondônia. 
No Parecer Técnico o termo aparece identificando documentos relacionados ao planejamento 
governamental e uma traz manifestação de desalento que se constata na expressão:No 
entanto o impacto ambiental, com o desmatamento como seu símbolo maior, soterrou qualquer 
possibilidade de uma reflexão mais científica.[10] 
A manifestação sobre impactos presentes nos documentos dão destaque ao impacto 
ambiental. Nesse sentido o Relatório EIA/RIMA apresenta um questionário tratando sobre 
transporte de sedimentos, extração de ouro e deposição de mercúrio no leito do rio, invasão 
das terras indígenas pelo reservatório de água, sítios arqueológicos, praia do Rio Jaci-Paraná e 
de Fortaleza do Abunã, atendimento hospitalar, ocorrência de malária e outras doenças 
tropicais.  
Entretanto, não há manifestação explicita sobre a preocupação com a qualidade de vida das 
populações direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento.  
Nesse sentido e considerando a escassez de publicações de caráter científico recentes sobre o 
assunto, buscaram-se informações em matérias jornalísticas para corroborar a perspectiva de 
cenário para Porto Velho. O que se obteve nas publicações encontradas relata, entre outras 
coisas que:A construção das usinas de Jirau e Santo Antônio no Rio Madeira, em Rondônia, 
está trazendo mudanças rápidas na vida das pessoas e ao meio ambiente. Juntas, elas serão a 
terceira maior hidrelétrica do país, e já causam grandes impactos na região. O mais visível é na 
natureza [...]. Globo Amazônia acessado em 08.05.2011. 
Nas publicações disponibilizadas pela internet é possível identificar manifestações de 
descontentamento pelos prejuízos, que emergem das leituras como fator preponderante sob o 
ponto de vista da população.  
 



 
 

1790 

 
CONCLUSÕES  
O complexo das hidrelétricas no Rio Madeira é uma obra estruturante, envolvendo e 
desencadeando uma série de efeitos sobre as dimensões econômica, social, ambiental e 
institucional. Não se pode desvincular a implantação das usinas, por seu formidável impacto 
regional, do futuro do Estado de Rondônia e das inter-relações com o seu passado recente e o 
planejamento nele efetuado. 
 Desde a implantação das usinas do Madeira, há a possibilidade de se pensar de uma forma 
mais integral o futuro da região, os problemas previstos nos documentos se configuram a 
medida que toma corpo o empreendimento. No caso específico das usinas do Madeira será 
impossível fazer isto sem considerar que não apenas o futuro de Porto Velho, mas de todo o 
Estado, esta sendo afetado de tal forma que se torna indispensável mais discussão e a 
prevenção dos impactos do projeto e adotar as medidas possíveis de compensação. Dentre 
essas medidas esta a qualidade de vida e da infraestrutura local, pois o que se observar é o 
crescimento populacional, hoje em termos de estrutura teríamos que ter o triplo para 
atendimento em saúde, segurança ao mesmo tempo que se desestimula um fluxo maior do que 
o necessário e que somente irá pressionar os serviços locais. È preciso que se modifique a 
forma tradicional dos grandes projetos onde o impacto sobre as populações locais e seus 
interesses é os menos considerados e, neste sentido, as usinas oferecem uma oportunidade 
única tanto de mudar o padrão quanto de fazer com que, efetivamente, os grandes projetos 
promovam desenvolvimento local.  Precisamos frisar que é muito comum, como agora ocorre 
com as obras do Madeira, que a implantação de grandes empreendimentos atende a 
interesses econômicos e políticos muitos maiores do que os das populações diretamente 
atingidas.  
Assim o que se percebe com o resultado da analise de conteúdo que a ocorrência de Cenário 
no parecer técnico ocorreu 16 vezes, enquanto que no relatório EI/RIMA 1 (uma) vez; 
sustentabilidade nenhuma vez no relatório e 21 no parecer técnico; sustentável tem maior 
incidência no parecer, assim como desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e Porto 
Velho esta mais focado no parecer técnico que no Relatório EI/RIMA. 
Concluímos que o relatório de impacto Ambiental foi elaborado para atender exigência técnica 
de obra de grande porte. Quanto ao parecer técnico já se preocupou com as questões ligadas 
ao efeito modificador no cenário regional de projetos estruturante, porém sem deixar de lado a 
preocupação com o meio ambiente.  
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RESUMO 
Este texto trata das políticas de desenvolvimento regional no Brasil, em suas temporalidades. 
Esse tema, entre nós, está associado à política pública que se voltou para a promoção do 
desenvolvimento da região Nordeste, a macro-região mais populosa e subdesenvolvida do 
país, cujo modelo estendeu-se depois às macro-regiões da Amazônia e do Centro-Oeste. Mas 
houve também a política anterior para tentar resolver o problema das estiagens prolongadas na 
primeira dessas regiões – problema econômico e sobretudo social de extraordinárias 
dimensões. E há a política atual que pretende lidar com a questão regional na escala do país. 
Este estudo traça um panorama geral dessas políticas regionais e procura discutir, 
comparativamente, cada um desses momentos. Esse esforço é feito com o intuito de – face à 
carência, hoje, de elementos informativos suficientes – buscar entender o alcance e as 
limitações das tentativas nesse momento atual. De forma conclusiva, indicamos que, ao 
mesmo tempo em que institui, em 2006, uma política de desenvolvimento regional para o país 
em seu conjunto – o que é algo que se faz pela primeira vez aqui – o Governo retira, quando 
poderia ter feito o contrário, os recursos financeiros para a execução dessa política.    
Palavras-chave: Desenvolvimento regional; Brasil; macro-regiões; Nordeste.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
A partir de 1959 e nas duas décadas seguintes, o Governo Federal adotou uma política de 
desenvolvimento para as macro-regiões periféricas do país (Nordeste, Norte e Centro-Oeste). 
Seguiu-se um período de crise, sucedido de período curto de ausência dessa prática. Nos 
últimos anos, a questão regional ganhou nova importância, inclusive no meio acadêmico. A 
prova disso é que inúmeros cursos de pós-graduação no campo do urbano e do regional 
surgiram e tiveram oficialmente autorização para funcionar em diversos pontos do país. Além 
disso, as autoridades federais lançaram uma política de desenvolvimento regional, agora com 
pretensões de abarcar o território nacional. Por sua vez, questões, como a da estratégia mais 
adequada de atuação, encontram-se na ordem do dia. 
Neste trabalho, consideramos a conjuntura atual como motivação e a partir daí nos 
debruçamos em um trabalho de reconstituir os diferentes momentos das atuações do governo 
para lidar com a questão regional, cujos resultados são aqui apresentados sucintamente. 
As condições físico-geográficas do Brasil e de sua formação histórica contribuíram para que o 
país cedo procurasse recorrer a políticas regionais em grandes escalas e por tempo 
relativamente longo. Este trabalho tem como principal objetivo tratar desse tema, numa 
abordagem panorâmica e, a partir de sua periodização, traçar um quadro comparativo de os 
seus principais momentos. 
Cabe dizer que a consideração das práticas constitutivas daquilo que se considera como 
“política de combate às secas” também como política de desenvolvimento regional. Nesse 
ponto, pudemos nos beneficiar do contributo de Merlin (2.000), que introduz na literatura 
especializada a luta secular dos holandeses para conquistar terras ao mar, os denominados 
“polders”, como um tipo de ordenamento (“aménagement”) do território. Em seu livro que trata 
centralmente da experiência francesa, o autor apresenta também o modelo clássico inglês, 
com a sua abordagem, digamos, global, e a experiência holandesa. 
 
 
2. FOCO NUMA REGIÃO: O NORDESTE E O PROBLEMA DAS SECAS 
O Brasil, do ponto de vista da evolução de sua economia a partir da expansão industrial, na 
primeira metade do século XX, pode ser considerado como caso típico de desenvolvimento 
desigual. A atividade industrial concentrou-se em uma das regiões e as demais regiões 
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desenvolveram-se mais lentamente. A observação desses processos históricos permite-nos 
perceber que por longo tempo as economias regionais eram praticamente autônomas e a 
instalação das primeiras indústrias (de bens de consumo não duráveis, sobretudo as têxteis) 
ocorreu na mesma época. “Foi no Nordeste que se instalaram, após a reforma tarifária de 
1844, as primeiras manufaturas têxteis modernas” (FURTADO, 1971, p. 249). 
Dados calculados para o ano de 1881 mostram que o parque industrial têxtil da Bahia era 
maior do que os dos Estados de São Paulo e Minas Gerais juntos, ficando atrás apenas do Rio 
de Janeiro e do Distrito Federal (MARTIN, 1966, p. 107). Mas o Censo Industrial do Brasil de 
1907 já indicava uma mudança considerável: a indústria se concentrava nos Estados do Rio de 
Janeiro (37,8%) e São Paulo (15,9%); ou seja, os dois Estados juntos, concentravam 53,7% da 
produção industrial do país. 
Em 1920, o Censo Demográfico já mostrava o elevado grau de concentração industrial em São 
Paulo (31,5%), que ultrapassava o Rio de Janeiro (28.2%). Nas décadas seguintes, a 
concentração em São Paulo aumentara, enquanto a participação do Rio de Janeiro diminuíra. 
A população das capitais das Províncias (Estados atuais), em 1872, reflete, aproximadamente, 
a importância econômica delas. São Paulo, com sua população de 31.385 estava muito abaixo 
de cidades como Rio de Janeiro (274.972), Salvador (129.109), Recife (116.671), Belém 
(61.997), Niterói (47.548) e Porto Alegre (45.998). 
Entretanto, em São Paulo, que polarizara a região do café, criaram-se as condições mais 
favoráveis à concentração de capitais, grande parte dos quais aplicou-se na indústria. Ao se 
expandir, a região cafeeira articula-se, primeiro com o Nordeste e, em um segundo momento 
com a região Norte, constituindo-se em mercado consumidor para os produtos dessas duas 
regiões (açúcar, algodão e borracha) (FURTADO, 1971, p. 249). 
A industrialização no Brasil – principalmente a partir da década de 1930 – e o processo de 
concentração geográfica na forma antes assinalada provocou fortes desigualdades regionais, 
como observa Furtado, que acrescenta: “Em 1955, a renda per capita do Estado de São Paulo 
era 4,7 vezes maior do que a do Nordeste” (1971, p. 249). 
O problema regional colocou-se com maior intensidade no Nordeste do país, cujo nível de 
renda per capita era o mais baixo de todas as regiões. Além de dificuldades decorrentes do 
declínio secular do seu principal produto de exportação – o açúcar – o clima de 2/3 do 
Nordeste é semi-árido, sujeito a secas periódicas. O Governo (primeiro a Monarquia e, depois, 
a República) implementou políticas específicas para essa região, assunto do qual nos 
ocuparemos a seguir. Antes, porém, façamos um parêntese para lembrar a atual divisão do 
país em macro-regiões, que data do início dos anos 60 do século passado. São cinco regiões, 
cada uma delas agrupando certo número de Estados: 
Norte: Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre; Nordeste: Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; Centro-
Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal; Sudeste: Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo; Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
 
2.1 A política de “soluções hidráulicas” 
A seca, que ocorre periodicamente na parte semi-árida, que corresponde a 1.milhão do total de 
1,6 milhão de km2 do Nordeste, produz grandes impactos na sociedade e na economia da 
região. Por esse motivo, permaneceu arraigada por longo tempo a idéia de que qualquer 
solução para a pobreza e o atraso nordestinos implicava dar conta desse fenômeno, isto é, 
“combater a seca”, como era usual dizer-se. 
As medidas do Governo – que configuravam uma política – foram condicionadas por esse 
simples diagnóstico. Essa visão fortaleceu-se com as grandes estiagens do século XIX, 
principalmente a de 1877-79, que dizimou parte considerável da população do Estado do 
Ceará, perdas essas estimadas entre 350.000 e 500.000 pessoas. 
Após essa grande seca de 1877-79, o governo imperial criou uma comissão de Engenharia, 
sob a coordenação do Conde D’Eu, genro do próprio  Imperador Pedro II, para discutir esse 
problema. Esta conclui pela indicação de grandes obras para a acumulação de água, 
aproveitando-se a topografia favorável da região semi-árida (existência de considerável número 
de “boqueirões”). Previa-se a construção de grandes açudes (barragens), poços artesianos e 
estradas, bem como a irrigação, incluída posteriormente no projeto. 
Decidido a levar a cabo essa política concebida por engenheiros, o Governo republicano criou, 
em 1909, um órgão específico para esse fim: a Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS), 
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que passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS) em 1915. Em 
1945, mudará mais uma vez de nome, tornando-se Departamento Nacional de Obras contra as 
Secas (DNOCS). 
Não há dúvida de que na concepção original dessa política estava implícita a confiança dos 
engenheiros de serem eles portadores dos conhecimentos necessários à solução dos 
problemas colocados pelas secas do Nordeste. Contavam com exemplos de obras 
espetaculares no exterior, como a construção do Canal de Suez ou certas obras ferroviárias 
gigantescas e exemplificavam também com o Brasil, onde foi a engenharia sanitária que 
erradicou a febre amarela na Baixada Fluminense. Mas eles pouco entendiam de questões 
sociais. Por isso, não esperavam que as forças políticas locais comandadas por oligarquias, 
estabelecidas de longa data, principalmente no sertão, fossem capazes de domesticar e usar 
em seu próprio interesse a política federal contra as secas e todo o seu aparato tecnológico de 
construções. Assim, por estranha coincidência, os grandes açudes públicos eram construídos 
em propriedades dos latifundiários (“coronéis”). E os poucos hectares que foram irrigados 
localizavam-se nessas terras. 
Outros tipos de corrupção eram também propiciados pela “política de combate às secas”. Elas 
ocorriam por ocasião de longos períodos de estiagem, quando o Governo abria “frentes de 
trabalho” e distribuía alimento aos flagelados. 
Não foi sem razão que essa política recebeu severas críticas principalmente dos habitantes das 
regiões mais ricas. Não obstante, pode-se, corretamente, apontar resultados positivos da 
política do IOCS-IFOCS-DNOCS. Graças ao volume de água acumulado e à rede rodoviária 
implantada (a do Nordeste tornou-se uma das mais densas do país), o impacto das secas em 
perdas de vidas humanas tornou-se extremamente reduzido. Isso não evitou, entretanto, o 
triste quadro de levas de retirantes e flagelados que afluíam às cidades, sobretudo àquelas da 
faixa úmida litorânea. 
 
2.2 Mudanças na atuação do Estado 
Na segunda metade do decênio de 1948 a questão regional ganha importância, no país, 
tornando-se objeto de debates, sobretudo no Congresso Nacional. Prevalecia a idéia de 
adaptar a experiência da Tennessee Valley Authority (T.V.A.) a grandes bacias hidrográficas 
como a do Rio Amazonas e a do Rio São Francisco. No exercício de seu segundo governo, 
empossado no início de 1951, Getulio Vargas criou o Banco do Nordeste do Brasil, um banco 
de desenvolvimento econômico regional e acelerou a construção da Hidrelétrica do São 
Francisco, graças ao qual se superou o ponto de estrangulamento decorrente da escassez de 
energia elétrica na região. Hirschman (1963) distinguiu a atuação moderna desses dois órgãos 
em comparação com a da Cia. do Vale do São Francisco (CVSF), criada naquele contexto, 
mas que desde o início sofreu clara influência de setores conservadores regionais. 
A política de combate às secas falhara pela sua inoperância e pelas práticas de corrupção nas 
quais foi envolvida ao longo do tempo. Entretanto, o desejo de muitos em extingui-la ia de 
encontro aos interesses oligárquicos já mencionados, cujas práticas consubstanciavam a 
chamada “indústria das secas” que o escritor e jornalista Antônio Callado conseguiu apresentar 
de forma dramática para todo o país em memoráveis reportagens publicadas no influente jornal 
Correio da Manhã, logo em seguida reunidas em livro (CALLADO, 1962). 
Mudar a política implicava construir um novo diagnóstico que não se limitasse unicamente aos 
fatores físico-climáticos. Isso significava, em primeiro lugar, caminhar na direção de novos 
conhecimentos. Documentos oficiais deixavam clara a tendência à mudança de estratégia e o 
recurso ao planejamento econômico. 
Dois estudos promovidos por iniciativa da Assessoria Econômica de Vargas foram importantes 
para se chegar a uma nova compreensão dos problemas econômicos e sociais do Nordeste. O 
primeiro, realizado por Rômulo Almeida, sob o título “Planejamento do combate às secas do 
Nordeste”. O autor defendia, pela primeira vez, que o problema não era a escassez de chuvas, 
mas, sim, a incapacidade de a economia adaptar-se aos fatores físico-climáticos. A ênfase, 
portanto, não deveria ser dada ao combate às secas, mas, sim, ao planejamento da economia 
da região. Era, pois, uma questão de desenvolvimento econômico. (ALMEIDA, 1953) 
O segundo estudo foi realizado por Hans Singer, perito da ONU, convidado pelo BNDE, a 
pedido da Assessoria Econômica. Após uma visita de três meses na região, Singer buscou 
mostrar em seus relatórios que o Nordeste possuía recursos suficientes para realizar uma 
política de desenvolvimento econômico. Referia-se tanto aos recursos naturais quanto 
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humanos. Essa política seria necessária para reduzir as disparidades regionais do país, que os 
resultados das Contas Nacionais, publicadas pela Fundação Getulio Vargas em 1952, 
permitiam constatar. 
Na segunda metade da década de 1950, ocorreram vários fatos que iriam contribuir no sentido 
de mudanças de rumo da política para o Nordeste. Em primeiro lugar, as novas idéias no 
campo econômico-social, que explicavam o atraso da região de forma bem mais consistente do 
que aquelas que tudo reduziam à escassez das chuvas, bem como a sua assimilação por 
camadas da classe média intelectualizada (1956-60). Uma segunda ocorrência foi a execução 
do Programa de Metas do Presidente Kubitschek, cujos investimentos em infra-estrutura e 
indústrias de base, ao se concentrarem na região Sudeste, aumentaram as desigualdades 
regionais. Um terceiro fator foi o quadro político da região nordestina na segunda metade dos 
anos 50: movimentos sociais no campo (Ligas Camponesas) e na cidade, organização de 
vários segmentos sociais (Igreja Católica, empresários, Exército) e, por fim, as eleições para 
governador, que deram a vitória a candidatos de oposição ao Presidente da República. (COHN, 
1973; TAVARES, 2004). 
É sob a pressão dessas diferentes forças regionais que Kubitschek, apoiado em estudo do 
economista Celso Furtado sobre o Nordeste e as disparidades regionais, resolve dar início a 
uma nova política de desenvolvimento do Nordeste. 
 
3. UM NOVO DIAGNÓSTICO E UMA NOVA POLÍTICA REGIONAL 
O estudo elaborado por Celso Furtado e apresentado ao Presidente Kubitschek em março de 
1959 constituiu-se no trabalho mais completo e sistemático feito até então sobre a sócio-
economia do Nordeste. Economista de origem nordestina, Furtado estudou a economia da 
região desde a sua tese de Doutorado, defendida na Universidade de Paris em 1948, sob o 
título “L’économie coloniale brésiliénne”. 
Essa tese é o ponto de partida para a “Formação econômica do Brasil”, livro publicado em 
1959, que analisa a economia brasileira do ponto de vista histórico, mas levando em conta 
sempre as dinâmicas regionais ao longo do tempo. O capítulo final permite-lhe base sólida para 
tratar do Nordeste sob a ótica das disparidades regionais no país. Do ponto de vista teórico, ele 
se vale da teoria do desenvolvimento da CEPAL, especialmente do modelo centro-periferia de 
Prëbisch e da obra de Gunnar Myrdal sobre as regiões subdesenvolvidas. Contou também com 
as contribuições de Rômulo Almeida (1953) e de Hans Singer (1953). Beneficiou-se ainda das 
pesquisas ecológicas realizadas por Guimarães Duque, reunidas no livro “Recursos de solos e 
águas do Nordeste” (1951), autor a quem rende homenagem em “A pré-revolução brasileira”, 
de 1962. 
A importância do estudo está na sua visão de conjunto e na apresentação bastante articulada 
dos diferentes componentes da realidade econômica e social do Nordeste e das relações 
dessa região com a parte dinâmica do país (o Centro-Sul). Trata-se de um diagnóstico 
consistente, cujo eixo, como já observado, são as disparidades regionais. Nos limites deste 
artigo, destacaremos três dos diferentes temas tratados no estudo, quais sejam: as secas e a 
irrigação; o papel da indústria; e o plano de ação. 
 
As secas e a irrigação 
Em sua análise a respeito das secas, o GTDN afirma categoricamente que este não é o 
problema principal da economia da região semi-árida, mas, sim, a forma como esta se 
organiza. Na verdade, a economia nordestina constitui-se em complexo de pecuária extensiva, 
algodão mocó e agricultura de subsistência. O fazendeiro se apropria da quase totalidade da 
produção pecuária e divide o algodão em partes iguais com o agricultor. A agricultura de 
subsistência mantém a mão-de-obra empregada a um baixo custo, sem maiores encargos 
monetários para o proprietário. Desse modo, interessa a este conservar em suas terras o 
máximo de moradores. Compreende-se, assim, a importância da agricultura de subsistência 
para esse tipo de economia, a qual explica o elevado contingente demográfico na região semi-
árida. (GTDN, 1959) 
Na associação agricultura extensiva-subsistência encontra-se, para o GTDN, a fragilidade da 
economia do semi-árido ao impacto das secas (as quais provocam, periodicamente, crises de 
produção). E o peso da agricultura de subsistência explica, por sua vez, as conseqüências 
sociais das estiagens periódicas. Ou seja, é porque existem grandes parcelas de população 
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pobre, fora da economia de mercado, que a seca representa o drama humano que é para os 
nordestinos. 
Uma modificação na distribuição das chuvas ou uma redução no volume destas, que 
impossibilite a agricultura de subsistência, basta para desorganizar toda a atividade econômica. 
A seca provoca, sobretudo, uma crise da agricultura de subsistência. Daí suas características 
de calamidade social (GTDN, 1959, p. 65). 
O documento denota um tom mais progressista, quando afirma que “os efeitos dessas crises 
se concentram em um grupo de população sem nenhum meio de defesa” (GTDN, 1959, p. 68). 
Em outra parte, lê-se: “os prejuízos são relativamente maiores para quem tem menos 
resistência econômica, isto é, a classe trabalhadora” (GTDN, 1959, p. 67). 
A seca de 1958 mostrou cabalmente o equívoco da política do Governo Federal de combate às 
secas. Naquele ano, 500 mil pessoas foram ocupadas nas frentes de trabalho, significando isto 
que uma pessoa em duas que trabalhavam na agricultura das áreas efetivamente atingidas 
pela seca foram reduzidas à total indigência. Além do mais, a política do Governo Federal, seja 
de curto prazo (através das chamadas medidas de emergência), seja de longo prazo 
(açudagem), acabava tendo a função de reter a população na área, com o que tornava baixo, 
para o fazendeiro, o risco de uma redução de mão-de-obra após a estiagem. 
A solução defendida pelo GTDN seguia em duas direções: 
a) aproveitamento de novas áreas agrícolas (os vales úmidos do litoral e do Maranhão, 
para onde, aliás, já se dirigia um importante fluxo migratório), através da colonização; 
b) desenvolvimento capitalista da agricultura do semi-árido, a qual se especializaria, como 
acabamos de ver, na cultura de plantas xerófilas e na pecuária. 
A reforma agrária, que vinha sendo amplamente debatida no país, não é objeto explícito de 
preocupação do GTDN, cuja proposta visa, nitidamente, ao desenvolvimento capitalista da 
região. No fundo, esperava-se que o avanço do capitalismo no Nordeste provocasse as 
reformas no campo. A concretização de um projeto de colonização fora do Semi-árido (parte do 
Estado do Maranhão, no caso) apressaria o processo de transformação no setor agrário do 
Nordeste. 
 
O papel da indústria 
Na visão do GTDN, superar o gargalo do setor externo significava voltar-se para o mercado 
interno (tal como ocorreu na região Centro-Sul, desde a década de 1930), o que, por sua vez, 
implicaria a industrialização. 
Qual o perfil industrial do Nordeste em relação ao Centro-Sul? Em 1950, 406 mil pessoas 
estavam empregadas nas indústrias de transformação nordestinas, incluindo atividades semi-
artesanais, total que correspondia a 9,1% da população urbana. No mesmo ano, no Centro-Sul, 
a ocupação industrial alcançou 1,8 milhão de pessoas, correspondendo a 13,2% de sua 
população urbana (GTDN, 1959). 
Para o mesmo ano, o subemprego é estimado em 460 mil pessoas (ou seja, 10% da população 
urbana, total e 31% da população em idade de trabalhar). Em 1956, a população 
desempregada teria atingido 512 mil pessoas. O desenvolvimento industrial era considerado 
como o único meio de absorver o subemprego que se avolumava nas cidades do Nordeste. 
Por outro lado, o GTDN considerava que a industrialização não seria suficiente para ocupar a 
massa de desempregados da região. Por isso, paralelamente à industrialização, que absorveria 
os excedentes urbanos, seria necessário cuidar do deslocamento da fronteira agrícola e da 
irrigação das zonas semi-áridas. Esses seriam os caminhos para modificar a estrutura 
ocupacional do Nordeste. 
Quanto à política de industrialização, ela deveria ter como objetivos: dar emprego à massa 
populacional flutuante; criar uma classe dirigente dotada de espírito empresarial e fixar na 
região os capitais que tendiam a emigrar. 
O desenvolvimento industrial, por seu lado, encontrava um obstáculo na agricultura nordestina, 
cujos rendimentos, sendo mais baixos que os da agricultura do Centro-Sul, faziam com que os 
preços relativos dos alimentos tendessem a se elevar mais no Nordeste. O relatório afirma 
mesmo que a agricultura é o ponto mais fraco para as indústrias do Nordeste e que, portanto, a 
industrialização tem na reestruturação da agricultura o seu pré-requisito. 
 
O plano de ação 
A segunda parte do estudo é um esboço de plano de ação com quatro diretrizes básicas: 
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a) intensificação dos investimentos industriais, visando criar no Nordeste um centro 
autônomo de expansão manufatureira; 
b) transformação da economia agrícola da faixa úmida, com vistas a proporcionar uma 
oferta adequada de alimentos nos centros urbanos, cuja industrialização deverá ser 
intensificada; 
c) transformação progressiva da economia das zonas semi-áridas no sentido de elevar 
sua produtividade e torná-la mais resistente ao impacto das secas; e 
d) deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste, visando incorporar à economia da 
região as terras úmidas do interior do Maranhão, que receberiam os excedentes populacionais 
criados pela reorganização da economia do semi-árido. 
 
O planejamento regional na prática 
O estudo de Celso Furtado permitiu ao Presidente Kubitschek a base para dar início a um 
conjunto de medidas em favor do Nordeste, e, com isso, responder às pressões das forças 
regionais que se opunham ao Governo. Mais do que isso, ofereceu condições para que o 
Presidente lançasse a nova política com a denominação de “Operação Nordeste”, de forte 
apelo popular. 
Faltando menos de dois anos para o término de seu governo, Kubitschek e a equipe de 
Furtado sabiam que precisavam agir rapidamente. Assim, ao mesmo tempo em que enviou ao 
Congresso Nacional o projeto de lei para aprovação da nova estrutura de planejamento 
regional, o Presidente criou, por decreto, o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste 
(CODENO), que se instalou em Recife já em abril de 1959 e funcionou até dezembro desse 
ano, quando o Congresso aprovou a constituição da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), com amplos poderes para conduzir a política de desenvolvimento da 
região Nordeste, tais como: elaborar o plano de desenvolvimento regional e coordenar os 
investimentos públicos federais em sua área de jurisdição, que compreendia nove Estados, da 
Bahia ao Maranhão, totalizando 1.6000.000 km2. 
O modelo de planejamento do desenvolvimento regional era abrangente, no sentido de que 
buscava tratar de vários setores econômico-sociais ao mesmo tempo. Além da indústria e da 
agricultura, o planejamento do Nordeste incluía os seguintes setores e atividades: infra-
estrutura (energia elétrica, transportes, saneamento básico), abastecimento, irrigação, pesca, 
habitação, pesquisa (de recursos minerais e recursos hídricos), saúde pública, educação de 
base, cartografia. Essa abrangência se devia à concepção de planejamento da época e à 
ausência do Governo Federal em muitas dessas atividades. 
É fora de dúvida que o carro-chefe da SUDENE era a sua política de industrialização, centrada 
em incentivos cambiais, financeiros e fiscais. A legislação atribuía poderes ao órgão de 
planejamento para conceder os seguintes estímulos: 
⎯  Câmbio favorecido, isto é, poder de conceder autorização para licenciamento de 
importação sem cobertura cambial para equipamentos destinados ao Nordeste; 
⎯  Isenção de impostos e taxas de importação de equipamentos destinados ao Nordeste, 
sobretudo os destinados às indústrias de base e à alimentação; 
⎯  Recomendação de aval para financiamento de investimentos direcionados ao 
Nordeste, concedido pelo BNDE e BNB. 
Com o fim das isenções cambiais imposto pelo governo de Jânio Quadros, em 1961, foi 
necessário buscar um novo incentivo, que acabou surgindo com a idéia de usar a isenção do 
Imposto de Renda de uma forma bastante original, que consistia em permitir ao empresário 
aplicar, em empreendimentos seus ou de terceiros, localizados no Nordeste, até 50% do 
Imposto de Renda por ele devido ao fisco. 
Esse importante dispositivo era o art. 34 da Lei 3.995 de 14 de dezembro de 1961, com a 
seguinte redação: 
Art. 34: É facultado às pessoas jurídicas de capital 100% nacional efetuarem a dedução de até 
50% nas declarações do imposto de renda, de importância destinada ao investimento ou 
aplicação em indústria considerada, pela Sudene, de interesse para o desenvolvimento do 
Nordeste. 
Em 1963, o Governo Goulart estendeu o benefício em questão às empresas estrangeiras (art. 
18 da Lei 4.239 de 27 de junho de 1963). 
É esse o teor do mecanismo 34/18 que, pela sua engenhosidade, em relação aos modelos 
estrangeiros de incentivos fiscais, e pelo impacto que teve na economia do Nordeste, é 
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considerado de fato como uma importante inovação social. Nos primeiros anos de sua 
aplicação, ele foi utilizado amplamente pelos capitais do Centro-Sul do país ou destes 
associados com capitais estrangeiros. Graças ao atrativo inerente a esse dispositivo, ao que se 
somava o financiamento público (BNDE e BNB) a baixo custo, assistiu-se a um verdadeiro 
boom econômico do Nordeste, que vai de 1964 a 1971 (MOREIRA, 1979). 
Mas, se no início o 34/18 destinava-se exclusivamente ao Nordeste, em 1963 uma parte dele 
foi estendido à Amazônia e vários outros “sócios” foram incorporados nos anos seguintes pelos 
governos militares, o que reduziu consideravelmente a parcela destinada ao Nordeste via 
Sudene. As parcelas maiores foram carreadas para o PIN e o Proterra (31% e 21%, 
respectivamente). A destinação de mais de 50% do 34/18 para outros fins que não os de 
investimentos produtivos causou uma crise interna na Sudene, quando então muito se falou em 
“esvaziamento” da autarquia. Outros beneficiários foram depois incluídos, como a Embraer, o 
turismo e o reflorestamento, o que fez com que a parte do Nordeste baixasse a pouco mais de 
25% dos incentivos do 34/18.  
Por volta de 1973, decisão do governo militar inicia a política de pólos de desenvolvimento, 
com a instalação do Pólo Petroquímico de Camaçari, sem que a Sudene fosse consultada. 
Com a crise financeira do final da década de 1970, o Banco Mundial aporta ao Nordeste e se 
assenhoreia cada vez mais da política de desenvolvimento da região. Essa presença culmina 
com a elaboração do “Projeto Nordeste” (o chamado “Nordestão”), de iniciativa daquele banco. 
com a participação contratada de consultores especiais. 
Na década de 1990, aprofunda-se o declínio do órgão de planejamento regional, agravado por 
práticas de corrupção, identicamente ao que se verificava há mais tempo na Sudam. Disso se 
serviu o governo de Fernando Henrique Cardoso para extinguir as duas autarquias, a do 
desenvolvimento do Nordeste e a do desenvolvimento da Amazônia. Eleito para o período 
presidencial de 2002-05, Luiz Inácio Lula da Silva comprometeu-se em recriar as duas 
instituições. Até em 2010, último ano de seu segundo mandato, essa promessa, como 
veremos, só se cumpriu de maneira muito incompleta. 
 
4. SÍNTESE DE ALGUNS RESULTADOS  
Como vimos, o modelo de planejamento do desenvolvimento do Nordeste centrado na 
industrialização e em mudanças na agricultura, mas abrangendo também outros setores e 
atividades, após abril de 1964, com os Governos militares, restringiu-se praticamente à política 
de incentivos à indústria e à agricultura. Portanto, os resultados dessa experiência devem levar 
em conta as modificações interpostas, após 1964, à política regional concebida originalmente. 
Mesmo assim, a política de desenvolvimento do Nordeste centrada unicamente na 
industrialização incentivada induziu a um crescimento econômico significativo dessa região. É o 
que nos diz, por exemplo, o economista Paulo Haddad (1996), estudioso das questões 
regionais, originário de Minas Gerais (região Sudeste). Para ele, o resultado da política para o 
Nordeste foi favorável ao desenvolvimento dessa região, “apesar de todas as mazelas em que 
se envolveram os órgãos e as instituições de coordenação” dessa política, as quais vão desde 
a aprovação de incentivos fiscais para projetos de interesse social duvidoso, até o enorme 
desperdício de recursos públicos em programas para o atendimento de interesses 
clientelísticos. 
O autor observa que, entre 1960 e 1989, mais de 2.700 projetos foram beneficiados pelo 
sistema de incentivos administrados pela Sudene, que geraram 590 mil empregos. Esses 
incentivos representaram o montante de US$ 16,4 bilhões, para um total de US$ 47,1 bilhões 
de investimentos, realizados no país, ambos naquele período. 
Entre 1960 e 1988, o PIB da região passou de US$ 8,6 bilhões para US$ 51,3 bilhões, o que 
correspondeu a uma taxa média de crescimento de 6,6%, maior do que a média nacional no 
mesmo período (HADDAD, 1996, p. 143). 
O mesmo autor apresenta dois importantes indicadores para mostrar que houve melhoria 
também no plano social. De fato, o primeiro, a esperança de vida ao nascer, que passa de 44 
anos em 1970, para 58 anos em 1980. O segundo, a taxa de alfabetização do Nordeste: ela 
sobe de 45,3% em 1970, para 63,5% em 1988. 
 
5. O MOMENTO ATUAL 
Os anos 1980 e 1990 foram de grandes dificuldades econômicas para o Brasil, em grande 
parte decorrente da política norte-americana que elevou as taxas de juros. A crise, que 
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atravessa vários anos provoca impactos  consideráveis sobre as regiões menos desenvolvidas 
do país. Reduzem-se os investimentos incentivados, ao tempo em que aumentam as 
denúncias de malversação de recursos, que culmina em 2001 com a decisão de Fernando 
Henrique Cardoso de extinguir a SUDENE e SUDAM (Superintendências de Desenvolvimento 
do Nordeste e da Amazônia), causando insatisfação em diversos setores e grupos das regiões 
atingidas com a medida. Eleito à Presidência da República no final de 2001, Luis Inácio Lula da 
Silva promete recriar as Superintendências regionais. Aparentemente preocupado em obter 
uma base mais segura de apoio à sua ação, ele cria uma Comissão no Ministério da Integração 
Nacional, coordenada pela economista Tânia Bacelar de Araújo, para elaborar uma Política de 
Desenvolvimento Regional de alcance nacional.  
O pressuposto básico da nova política é de que era necessário pensar nas sub-regiões, ou 
seja, cabia interiorizar o desenvolvimento nas regiões ,menos desenvolvidas. Isso implicava 
considerar várias escalas: nacional, regional, micro-regional e local. O maior destaque coube à 
escala micro-regional, que indicaria as áreas prioritárias de atuação. Fez-se então um estudo 
minucioso para defini-las no contexto nacional, com base em duas variáveis, renda per capita 
das famílias e taxas de crescimento do PIB dos Municípios, que permitiu chegar, por fim, às 
micro-regiões prioritárias. 
Uma vez concluída a fase de elaboração de tal política, o Presidente anuncia em solenidade 
pública em Fortaleza, a proposta do Governo para enfim, recriar a SUDENE e a SUDAM, na 
forma de Projeto de Lei Complementar que submeteu à apreciação do Congresso Nacional. 
Após uma longa tramitação e muitos debates, o projeto de lei aprovado pelo Legislativo não 
agradou à cúpula do Governo. Houve, então, um desfecho paradoxal. O Presidente aprovou o 
projeto na parte que garantia a recriação das superintendências, mas exerceu o direito de veto 
sobre pontos que asseguravam recursos necessários à retomada da política de 
desenvolvimento regional com os dispositivos necessários aos investimentos produtivos 
incentivados. 
Retornemos à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Dentre as escalas de 
atuação distinguidas pela PNDR, lê-se, na versão divulgada ao público, que o “foco 
operacional” desta são “as instâncias sub-regionais”. (Ministério da Integração, s.d., p.13) E a 
estratégia adotada visa apoiar a inovação e os arranjos produtivos locais. A justificativa dessa 
opção logo no início do documento, onde se lê: 
Desde a década de 80, (...) uma visão diferente de desenvolvimento vem se traduzindo em 
iniciativas de planejamento voltadas para a valorização do potencial endógeno das regiões. 
Inspiradas no sucesso de regiões como o Vale do Silício, na Califórnia, a Emília Romana, na 
Itália, ou regiões dinâmicas da Ásia, tais políticas apresentam duas características essenciais: 
são ancoradas em territórios específicos; e baseadas em pequenas e médias empresas, 
interdependentes e interativas.” (PNDR, s.d., p. 8) 
Essa que é uma realidade dos países industrializados, é aqui tomada como uma verdade 
universal. Para comprovar que o Brasil já vive a mesma realidade, a PNDR cita dois casos: “a 
indústria de confecções em Toritama/Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco e 
do complexo da cachaça no norte de Minas Gerais”. Com base nessas constatações – à guisa 
de um diagnóstico muito simplificado – a PNDR atribuíu alta prioridade à política de fomento 
aos sistemas produtivos locais (Arranjos Produtivos Locais, na terminologia brasileira), 
principalmente nas macro-regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Fugindo a essa lógica 
minimalista, ela passou a incluir também o projeto faraônico e muito polêmico de Transposição 
das águas do Rio São Francisco para outras bacias hidrográficas do Semi-árido do Nordeste. 
Em cerca de oito anos, os resultados da PNDR são vários APLs, principalmente em atividades 
agro-pastoris, e vários trechos de obras de canais para a transposição das águas do rio São 
Francisco.  
 
 
6. CONCLUSÕES 
A motivação inicial deste trabalho é a iniciativa do Governo Federal de retomar a política de 
desenvolvimento regional, o que se deu no Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva 
(dois períodos, totalizando oito anos). Essa tentativa é feita após um hiato de alguns anos de 
ausência absoluta de intervenções visando enfrentar as questões regionais no país. 
Consideramos que seria contraproducente tentar entender o movimento atual, sem situá-lo no 
contexto de pouco mais de um século, em que se notam grandes esforços da União para lidar 
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com a problemática regional, na qual por muito tempo sobressaiu a questão nordestina. Pelo 
motivo que indicamos no início deste trabalho, incluímos as medidas de combate às secas 
(ditas de “soluções hidráulicas”) como fazendo parte das políticas regionais. 
Para esse último caso, contamos com o texto de Albert Hirschman “Journays toward progress”, 
em sua edição brasileira de 1963. É uma ótima síntese da extensa bibliografia brasileira sobre 
o tema das secas e das intervenções do Estado com respeito a essa questão. Sobre a política 
que se inicia em 1959, efetivamente de desenvolvimento econômico regional, a referência 
principal é o relatório de Celso Furtado daquele ano (GTDN, 1959), além de outras obras desse 
autor do início dos anos 1960. (FURTADO, 1959; 1962) Para o período recente, contamos 
apenas com documentos oficiais, inexistindo uma produção intelectual de fôlego. 
Com relação a esse último período, é certo que falta ainda um distanciamento mínimo 
necessário à sua melhor compreensão. Há pontos realmente de difícil discernimento, cujos 
desfechos fogem aparentemente à lógica do comportamento anterior dos respectivos atores. O 
principal deles é o veto do Presidente Lula à Lei Complementar nº 125. Essa decisão que 
suprime os recursos para investimentos regionais, inclusive os incentivados, sem os chamados 
“contingenciamentos” [adiamentos sine die de gastos anteriormente orçamentados]. É 
inescapável que essa decisão significou mais uma derrota, sobretudo para as macro-regiões 
periféricas.  
As explicações mais freqüentes, para a decisão pouco coerente de Lula, foram: a) o Presidente 
obedeceu a ditames de natureza nacional concernentes, por exemplo, ao combate à inflação; 
b) ele atendeu a poderosas pressões   de forças econômicas localizadas no Centro-Sul do 
país. Há também a hipótese de que os governadores dos Estados do Nordeste 
desinteressaram-se, no momento, de uma organização nos moldes da antiga Sudene, que 
implicava que suas reivindicações ao Governo Federal se fizessem coletivamente. Bem mais 
de acordo com os tempos atuais, preferiam agora, fazer suas postulações individualmente.  
Diga-se de passagem que a solução caso a caso não ficava distante das preocupações 
políticas do Presidente. Note-se que o principal defensor do projeto de Transposição do Rio 
São Francisco foi o próprio. Essa é uma obra gigantesca, que em princípio não difere muito 
daquelas que, no passado,  se destinavam a “combater as secas”, e cujos benefícios às 
populações pobres do Semi-árido eram muito reduzidos. Outro exemplo, são os grandes 
investimentos no Nordeste, efetuados pela Petrobras ou financiados pelo BNDES, cuja 
aprovação dependem apenas do Executivo, sem necessidade de passar pelo Congresso 
Nacional. O exemplo conspícuo são os investimentos de grande porte no Complexo Industrial-
portuário de Suape, na região metropolitana de Recife, Pernambuco, concentrando ali 
siderurgia, estaleiro naval e refinaria de petróleo. Evidentemente, todos esses investimentos 
são benéficos ao Nordeste, mas eles escapam inteiramente àquilo que seria próprio de uma 
política de desenvolvimento planejada.  
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RESUMO 
Este trabalho versa sobre a Gestão de Políticas Públicas, com ênfase no conceito de ciclo de 
política proposto por Laswell. Analisa  a experiência do município de Vitória da Conquista – BA 
na execução do  Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), desenvolvido pelo 
Estado brasileiro. Para tanto, utilizou-se de um estudo exploratório-descritivo, com base em 
depoimentos  dos gestores,  educadores e equipe de coordenação, mediante técnica de grupo 
focus realizada em sessão específica para avaliação qualitativa do programa. Revisa, além do 
trabalho de Laswell (1936) o de Simon (1957), Easton (1965), Frey (2000), Dye (2005) e Souza 
(2006). O resultado aponta  um desempenho parcial na gestão do programa, cuja finalidade 
consiste em promover formação integral aos jovens por meio da associação entre formação 
básica, qualificação profissional e participação cidadã. 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas,  Ciclo de Política e Juventude. 
 
ABSTRACT 
This work deals with the Public Policy Management, with emphasis on the concept of policy 
cycle proposed by Laswell. Examines the experience of the city of Vitoria da Conquista - BA in 
implementing the National Youth Inclusion (Projovem), developed by the State. To this end, we 
used a descriptive exploratory study based on interviews of managers, educators and team 
coordination through focus group technique session held on specific qualitative assessment of 
the program. Reviews, and Laswell's work (1936) to Simon (1957), Easton (1965), Frey (2000), 
Dye (2005) and Souza (2006). The result indicates a partial performance in managing the 
program, whose purpose is to promote comprehensive training to young people through the 
association of basic education, professional and citizen participation 
KEYWORDS: Public Policy Cycle, Policy and Youth 
 
 
INTRODUÇÃO 
Pelos dados do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - (2007), 
existem atualmente 4,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil que estão fora da 
escola, desempregados e não concluíram o ensino fundamental. Diante disso,  o  governo 
brasileiro foi conclamado pelos organismos internacionais e movimentos sociais para  
posicionar perante essa problemática. Como resposta é lançado em 2008, o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Integrado. O programa foi concebido como uma 
intervenção de caráter emergencial destinado a atender parcela significativa dos jovens com o 
perfil sócioeconômico tipificado e que  tem a necessidade de retomar a trajetória escolar e 
proseguir nos estudos, possibilitando assim, oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho e a formação cidadã. Entre os  municipios contemplados para implementar o programa 
encontra-se o de  Vitória da Conquista, localizado no Sudoeste  da Bahia, com uma   
população e uma economia que representa a terceira do Estado. 
 É importante ressaltar que trata-se de uma política pública ainda em caráter experimental, que 
requer acompanhamento por parte da sociedade e do Estado quanto a sua eficiência e 
eficácia. Diante disso,    faz-se necessário descrever  por meio do conceito de ciclo de política 
pública a experiência do Projovem Urbano implementado no municipio de Vitória da Conquista 
no período de 2008 a 2010. Para tanto, utilizou-se de um estudo exploratório de caráter 
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descritivo  com base em dados secundários e depoimentos de agentes executores.Os dados 
secundários foram coletados  junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica), 
SNJ(Secretaria Nacional de Juventude), ADTR (Agência Municipal de Desenvolvimento, 
Trabalho e Renda) e do PNUD, além de consultas aos relatórios e sites oficiais do governo 
ferderal e municipal. Os depoimentos dos educadores e da equipe de coordenação foram 
registrados mediante técnica de grupo focus  realizada em sessão específica para avaliação 
qualitativa do programa.  
Este artigo está estruturado em três partes: a primeira diz respeito a dicussão teórica do 
trabalho e apresenta um breve relato do estado da arte no campo das Políticas Públicas com 
ênfase no conceito de ciclo de política pública desenvolvido por Laswell (1936); a segunda 
trata-se da discussão empiríca das políticas públicas de juventude do Estado brasileiro, com 
ênfase na experiência do Projovem Urbano do município de Vitória da Conquista-BA, mediante 
análise do ciclo de política pública. A análise do ciclo de política pública compõe um esquema 
de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases 
sequenciais e interdependentes; e por fim, uma percepção quanto a condução do programa 
Projovem Urbano neste município com base no nível de satisfação dos agentes executores do 
programa, além de contribuir com algumas recomendações para o bom funciamento da 
política.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Com o intuito de atender aos objetivos da pesquisa, centrada na análise da experiência do 
ProJovem Urbano implementado na cidade de Vitória da Conquista-BA, no período de 2008 a 
2010, utilizou-se de um  estudo  de natureza exploratório. A utilização do estudo exploratório 
ocorreu pela necessidade de uma maior familiaridade com o processo de configuração da 
política pública para a juventude, um campo ainda pouco explorado no cenário brasileiro. A 
pesquisa exploratória é  usada para descobrir idéias, percepções, gerar hipóteses mais 
precisas com vista estudos mais  aprofundados.  Além disto, este estudo é de caráter 
descritivo, buscando mapear uma política em formação, durante sua implementação. 
Conforme afirma Gil (1994, p. 44-45), “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de problemas 
mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Este é a primeira etapa do 
estudo, buscou inicialmente a análise de documentos e a percepção dos gestores do 
programa. Em uma segunda etapa, a ser realiza posteriormente, buscaremos a análise dos 
resultados efetivos, ex-post, a percepção dos beneficiários da política e os impactos na 
sociedade. De fato, as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral de tipo aproximativo acerca de determinado fato.  
Os dados e informações foram coletados em fontes primárias e secundárias. Os dados 
secundários foram coletados junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica), SNJ 
(Secretaria Nacional de Juventude), ADTR (Agência Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 
Renda) e do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), além de 
consultas aos relatórios e sites oficiais do governo ferderal e municipal. Os dados primários 
foram levantados em depoimentos dos educadores e da equipe de coordenação, registrados 
mediante  técnica de grupo focal,  realizada em sessão específica para avaliação do programa.  
A análise da pesquisa foi qualitativa, embora foram utilizadas algumas análises quantitativas, 
por meio de estatística descritiva. De acordo com Arilda Godoy (1995), a pesquisa qualitativa, 
apesar de ter sido utilizada com regularidade por antropólogos e sociólogos, só começou a 
ganhar espaço na área da Administração a partir da década de 1970. Os estudos que 
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo 
e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos. 
Por fim, é importante salientar que, por se tratar de uma análise exploratório-descritiva, 
muitaslimitação ainda podem ser observadas no decorrer da análise. Estas lacunas 
demonstram o caráter incipiente da pesquisa e só serão sanadas com o aprofundamento do 
estudo, permitido compreender a percepção de outros atores envolvidos nos resultados desta 
política, principalmente seus beneficiários diretos, segunda etapa do estudo. Só assim 
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poderemos fazer uma triangulação de diferentes fontes de dados possibilitando uma melhor 
compreensão da realidade estuda. 
 
REVISÃO DE LITERATURA 
POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA VISÃO GERAL 
O conceito de Políticas Públicas é discutido por muitas áreas do conhecimento, no entanto é no 
âmbito da ciência política que este ganha um grande destaque nas discussões teóricas. Para 
Souza(2006) “do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política social 
em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza  
da política pública e os seus processos” (p.25). Desta forma, uma teoria geral de políticas 
públicas necessita de um olhar epistemológico com contribuições no campo da sociologia, da 
economia, da antropologia, da geografia, da administração e sobretudo da ciência política, por 
considerar que uma política pública repercute na dinâmica  da sociedade. Portanto, qualquer 
teoria de política pública deve explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e 
sociedade. 
A política pública enquanto disciplina acadêmica surge nos EUA sem estabelecer relação com 
as teorias do Estado, passando direto para análise da ação dos governos. Diferente da Europa 
que surge do desdobramento dos estudos baseados em teorias explicativas do Estado e do 
governo. Este fato, ajuda explicar o porquê das teorias de cunho racionalistas pautadas na 
concepção do homo economicus  encontraram nos EUA um ambiente mais propício para o seu 
desenvolvimento e consequentemente  para sua aplicação naquilo que o governo faz ou deixa 
de fazer. Diferente, talvez, das teorias dedutivas com ênfase em unidade de análise coletiva, 
como as teorias de abordagens marxistas, institucionalistas e neoinstitucionalistas que 
encontraram nos estudos cumulativos de Estado e governo desenvolvidos pelos europeus o 
ambiente mais adequado para suas análises. Souza (2006), concedeu a Laswell, Simon, 
Lindoblom e Easton o reconhecimento de “pais” fundadores do campo de políticas públicas. As 
contribuições teóricas destes pensadores, cada uma em seu tempo, são até hoje referências 
para os estudos e pesquisas em políticas públicas.  
Laswell (1936) introduziu a expressão policy analysis (análise de políticas públicas) uma forma 
de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e 
também uma forma de estabelecer o diálogo entre acadêmia, grupo de interesse, e governo. 
Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos, 
argumentando que não existe a decisão ideal, mas, sim a decisão possível de políticas 
públicas, pois, a racionalidade dos decisores públicos é sempre limitada por problemas de 
ordem como informações incompletas, tempo para tomada de decisão, auto-interesse dos 
decisores. Lindblom (1959) introduziu o modelo de sucessivas comparações limitadas e 
procura adaptar estratégias de decisão às limitadas capacidades cognitivas dos tomadores de 
decisão reduzindo o raio de ação e o custo de coleta e processamento de informações.  Para 
Lindblom, embora o modelo da racionalidade decisória seja o “melhor” como esquema, de fato 
não funciona para questões complexas; e os decisores públicos vêem-se obrigados a usar o 
método das sucessivas comparações limitadas em suas decisões. Em linhas gerais o método 
propõe: 1) Fusão entre avaliação e análise empírica: trata-se da capacidade de ajustar  valores 
pessoais dos tomadores de decisão e/ou formuladores de políticas com valores racionais do 
ambiente organizacional; 2) Relação entre meios e fins: esta relação ocorre simultaneamente, 
pois, os fins não estão dissociados dos meios. Os objetivos e as metas dependem das 
conjuturas; 3) O teste da boa política: a boa política é aquela que chega a concordância entre 
os agentes e não a melhor política; 4) Análise não abrangente: Não é possível incluir todas as 
variáveis ao modelo. Existem limitações de ordem intelectual e de informações que restringem 
a capacidade de análise e abrangência dos formuladores de políticas 5) Sucessão de 
comparações: a melhor política é aquela que parmanentemente passa por sucessivas 
avaliações e aperfeiçuamentos. Ela não precisa dar saltos enormes rumo a suas metas. Já 
Easton (1965) contribui com a introdução da análise sistêmica nos estudos de políticas 
públicas. Para entender o processo de elaboração de políticas Easton, baseia-se num 
paradigma semelhante ao sistema biológico. Ele propõe que a atividade política seja analisada 
em termos de um sistema abarcando uma série de processos que devem permanecer em 
equilíbrio a fim de que a atividade sobreviva. Assim, a teoria dos sistemas proposta por Easton, 
considera a vida política como um processo que engloba inputs (entradas ou perguntas), que 
vêm do ambiente externo (econômico, religioso, cultural etc..), que se transformam em outputs 
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(saídas ou respostas) - as decisões políticas - os quais, por sua vez, retroagem sobre o 
ambiente circundante, provocando, assim, sempre novas perguntas. A partir da contribuição 
destes autores  a política pública enquanto campo disciplinar ganha um impulso significativo na 
sua produção científica.  Apenas para citar, pontuaremos  com base no mapeamento de Souza 
(2006),  seus  principais modelos de formulação e análise de políticas  tais como:  tipologia,   
incrementalismo,  ciclo político,  “lata de lixo”,  coalização de defesa,   arenas sociais e  
equilíbrio interrompido.  
 Na tipologia  as políticas públicas  podem ser classificadas em quatro categorias: distributivas, 
redistributivas, regulatórias  e constitutivas/estruturantes. Para Frey(2000) esses quatro tipos 
de políticas no tocante à forma e aos efeitos podem gerar relações de consenso ou de conflito 
na arena política porque configuram-se em uma relação de ganhos e perdas, a depender do 
tipo de política constituída. Políticas distributivas são caracterizadas por um baixo grau de 
conflito dos processos políticos, visto que centra-se na distribuição de vantagens e não 
acarretam custos para outros grupos. Políticas redistributivas, ao contrário, são orientadas para 
conflitos. A finalidade é o deslocamento consciente de recursos financeiros diretos ou outros 
valores entre camadas sociais e grupo da sociedade. Políticas regulatórias trabalham com 
ordens e proibições, decretos e portárias. Os processos de conflitos, de consenso e de 
coalizão podem se modificar conforme a configuração específica das políticas. Por fim, as 
Políticas constitutivas/estruturantes determinam as regras do jogo e com isso a estrutura dos 
processos e conflitos políticos. Isto é, as condições gerais sob as quais vêm sendo negociadas 
as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias.        
O incremantalismo parte do pressuposto que os recursos governamentais para um programa  
de políticas públicas não surge do zero e sim, de decisões marginais e incrementais. Fato esse 
observado também em  Dye (2005), onde, para ele,  os tomadores de decisão não rever 
anualmente todo o conjunto  das políticas existentes. Restrições de tempo, de informação e de 
custo contribuem para percepção de que as políticas públicas são continuações das atividades 
de governos anteriores, com apenas algumas modificações incrementais. Entretanto, o 
incrementalismo perdeu parte do seu poder explicativo com as profundas reformas 
implementadas em vários países decorrente das políticas de  ajuste fiscal implementadas pelo 
neoliberalismo.  
No modelo ciclo das políticas  a política pública é tida como um ciclo deliberativo, formado por 
vários estágios que constituem um processo dinâmico de aprendizado. O resultado é um 
conjunto de processos político-administrativo que usualmente segue as etapas de: identificação 
do problema, inclusão da agenda, formulação da proposta, legitimação da política, 
implementação e avaliação. Dye (2005), considerou que embora seja um  enfoque estreito do 
modelo de processo , ainda assim trata-se de um modelo útil para ajudar a entender  as várias 
decisões e atividades envolvidas na formulação de políticas.  
O modelo garbage can ou “lata de lixo” parte do pressuposto de que existem vários problemas 
e poucas soluções, portanto, as soluções procuram por problemas   que podem ser resolvidos 
naquele momento e naquele contexto. O modelo de coalizão de defesa parte da idéia de que 
as políticas públicas devem ser concebidas como um conjunto de subsistemas relativamente 
estáveis, que se articulam com  os acontecimentos externos e que crenças, valores e idéias 
são importantes dimensões do processo de formulação de políticas públicas não observados 
pelos demais modelos e correntes de pensamento.  
O modelo de arenas sociais considera que a política pública é uma iniciativa dos chamados 
empreendedores políticos que identificam os problemas, muitas vezes revelados por 
indicadores, eventos sucessivos e feedback  de ações anterior. Por fim o modelo “equilíbrio 
interrompido” parte do pressuposto que o sistema político pode agir tanto de forma incremental, 
mantendo o status quo, como passar por fases de mudanças mais radicais nas políticas 
públicas.  
Além desses modelos Souza  chama atenção  para os modelos influenciados pelo o novo 
gerencialismo público onde a eficiência e a eficácia passaram a ser vistos como os principais 
objetivos de qualquer políticas públicas, aliadas a  credibilidade e a descentralização destas 
políticas por instituições com independência política. Entretanto, é importante argumentar que 
além dos objetivos de eficiência e eficácia é preciso incluir o da efetividade no sentido de 
garantir o bem-estar da sociedade para além de indicadores de desempenho, tanto defendido 
nos pressupostos da teoria neoclássica da economia. Isto posto, Souza  difiniu política pública 
como “o campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação e/ou 
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analisar essa ação e, quando necessário propor mudanças no rumo ou curso das ações” 
(p.26). Para efeito de análise deste  trabalho tomaremos como referência o  conceito de 
políticas públicas formulado por Souza e utilizaremos o método de ciclo políticas públicas 
proposto Laswell. 
 
A ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Para Saravia e Ferrarezi (2006) a análise sobre as questões de  Estado foi feita, ao longo dos 
tempos, com base em diversas perspectivas: a filosófica, a da ciência política, a da sociologia, 
a jurídica, a das ciências administrativas. A visão antropológica e a psicológica são, também, 
alternativas metodológicas. Cada uma delas prevaleceu em algum momento da história. A 
visão jurídica das realidades estatais foi hegemônica durante longo período, que domina a 
segunda metade do século XIX e estende-se até a Segunda Guerra Mundial. A visão das 
ciências administrativas  aparece timidamente no começo do século XX e torna-se dominante 
nos EUA. Essas diferentes perspectivas de análises do Estado possibilitou também uma visão 
mais ampla das análises de políticas públicas. 
Sobre isso,  Dye (2005), afirma que  a Análise de Política recorre a contribuições de uma série 
de campo de conhecimento, a fim de interpretar as causas e conseqüências da ação do 
governo, em particular, ao voltar sua atenção ao processo de formulação de política. Para 
alguns estudiosos a Análise de Política é uma sub-área aplicada, cujo conteúdo não pode ser 
determinado por fronteiras disciplinares, mas sim por uma abordagem que pareça apropriada 
às circunstâncias do tempo e à natureza do problema. Para Dye, fazer Análise de Política é 
descobrir o que os governos fazem, porque fazem e que diferença isto faz”. Para ele, Análise 
de Política é a descrição e explicação das causas e conseqüências da ação do governo. 
Assim, podemos concluir que a Análise de Política oferece uma compreensão das questões 
relacionadas com legitimidade, eficácia e durabilidade da ação pública.  
 
 
O CÍCLO DE POLÍTICA PÚBLICA 
As Políticas Públicas podem ser compreendidas como um sistema (conjunto de elementos que 
se interligam, com vistas ao cumprimento de um fim: o bem-comum da população a quem se 
destinam), ou mesmo como um processo, pois tem ritos e passos, encadeados, objetivando 
uma finalidade. Estes normalmente estão associados à etapas importantes como a  
concepção, formulação, implementação e avaliação de políticas. Saravia & Ferrarezi dizem que 
cada política pública passa por diversos estágios. Em cada um deles, os atores, as coalizões, 
os processos e as ênfases são diferentes. As políticas públicas estruturam o sistema político, 
definem e delimitam os espaços, os desafios, os atores. As etapas normalmente consideradas 
em matéria de política pública – formulação, implementação e avaliação – precisam de certo 
grau de especificação. Para eles, é necessário, por exemplo, distinguir elaboração de 
formulação. A primeira é a preparação da decisão política; a segunda, a decisão política, ou a 
decisão tomada por um político ou pelo Congresso, e sua formalização por meio de uma norma 
jurídica. A implementação também deve ser mais detalhada. É necessário separar a 
implementação propriamente dita, que é a preparação para a execução (ou, em outras 
palavras, a elaboração de planos, programas e projetos), da execução, que é pôr em prática a 
decisão política. Essa distinção é necessária, porque cada uma das etapas mencionadas é 
campo para tipos diferentes de negociação.  
Desta forma podemos definir ciclo de política como um esquema de visualização e 
interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e 
interdependentes. O modelo enfatiza a definição da agenda e pergunta por que algumas 
questões entram na agenda enquanto outras são ignoradas. Para entender como isso de fato 
acontece descreveremos as etapas que compõem o ciclo de política pública. 
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Figura 01: Ciclo de Política 
 
Primeira fase é da Identificação do Problema: Sobre isso Souza, disse que problemas entram 
na agenda quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. Mas, o que é um 
problema? De modo geral podemos definir um problema como uma discrepância entre o  
status quo e uma situação ideal possível em quelquer dimensão das relações humanas.  
A identificação de um problema pode ocorrer por diferentes atores como universidades, 
governos, comunidades, mídias, partidos políticos, legislativos, judiciários, entre outros.    
Segunda fase é da Formação da Agenda: A agenda é conjunto de problemas ou temas 
considerados relevantes. Esta pode ainda ser categorizada em agenda política e agenda 
institucional. A agenda política diz respeito ao conjunto de problemas ou temas que a 
comunidade política percebe como merecedor de intervenção pública. Já a agenda institucional 
é aquela  que elenca  problemas e temas que o poder público já decidiu enfrentar. Nesta fase é 
importante a representatividade dos grupos de interesses para   negociar e/ou revindicar a 
inclusão dos seus problemas/temas na agenda de políticas. 
Terceira fase é da Formulação de Alternativas: A formulação de soluções passa por definições 
de objetivos e estratégias. Um mesmo objetivo pode ser alcançado de várias formas e diversos 
caminhos. Nesta fase grupos de especialistas apresentam  propostas de soluções para os 
problemas evendênciados  manifestando  suas idéias e crenças sobre relações de causa e 
efeito. 
Quarta fase é a da Tomada de Decisão: É o momento onde os interesses dos atores são 
equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento de uma política pública 
são explicitados. Nesta fase os tomadores de decisão já têm os problemas em mãos e buscam 
as soluções. Pelo modelo da racionalidade clássica existe apenas uma solução. A solução 
absoluta. No modelo das sucessivas soluções é possível a existência de várias alternativas. 
Neste caso, os tomadores de decisão vão ajustando os problemas às soluções e as soluções 
aos problemas. Entretanto, é possivel que os tomadores de decisão já tenham as soluções em 
mãos e corram atrás de problemas, conforme os pressupostos do modelo garbage can ou “lata 
de lixo” que afirma existir vários problemas e poucas soluções.   
Quinta fase  é da Implementação: Esta é caractizada pelo momento onde regras, rotinas e 
processos sociais são convertidos de intenções em ações. Nesta fase é importante o 
monitoramento das ações para visualizar obstáculos  e falhas que costumam acontecer na 
implementação de políticas públicas. Nela é possível visualizar erros anteriores à tomada de 
decisão,  afim de detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados e otimismos 
exagerados. É importante  também a forma de sua implementação. Se pelo modelo   top-down 
de cima para baixo  ou se pelo  modelo bottom-up de baixo para cima. Em sociedade onde 
existem sistemas democrativos participativos o modelo bottom-up é mais ultilizado. 
Sexta fase é da Avaliação: Esta etapa consiste na mensuração e análises dos efeitos 
produzidos  na sociedade pelas políticas públicas. O processo   deve ocorrer por meio de 
avaliação ex ante, ex post e in itinere. Os elementos do proceso avaliativo (critérios, 
indicadores e padrão) devem ser definidos na etapa de formulação e legitimado na  
implementação. Os critérios passam por conceitos de economicidade, eficiência econômica, 
administrativa,  social e  ambientental.Os padrões centram em aspectos absolutos como metas 
quantitativas e qualitativas, históricos com relação  os tempos (passado, presente e futuro) e 
padrões normativos como regras, normas e leis.     
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
ANÁLISE DO CICLO DE POLÍTICA PÚBLICA DO PROJOVEM URBANO 
 A Identificação do Problema  
Foi por meio dos indicadores sociais, bem como,  pela  pressão dos organismos internacionais, 
interregionais e locais, somado com a participação de grupos de interesses como os 
movimentos de juventude (estudantil, partidários, religiosos, culturais) que o Estado brasileiro 
passa a reconhecer a problemática desse segmento.   De acordo com indicadores de acesso 
dos jovens aos direitos sociais, culturais e econômicos, contidos no Informe da Organização 
das Nações Unidas (ONU), sobre a Juventude Mundial em 2005, nos mostram um quadro 
desolador da não concretização de direitos humanos para grande parte da juventude. Segundo 
este documento, de um total de 1,2 bilhão de jovens em todo o mundo, 200 milhões 
sobreviviam com menos de US$ 1,00 per capita por dia, 88 milhões não tinham emprego e 10 
milhões portavam o vírus da AIDS. 
Dados do IBGE  apontam que em 2007, os jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos 
somavam 50,2 milhões de pessoas, o que correspondia a 26,4% da população total e com uma 
estimativa para 2010 em 51,3 milhões. Segundo os dados de 2007 da pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE, 30,6% dos jovens podem ser considerados pobres, pois 
vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo; De outra parte apenas 
15,7% são oriundos de famílias com renda per capita superior a dois salários mínimos e 
aproximadamente 53,7% pertecem ao extrato intermediário, com renda domiciliar per capita 
entre meio e dois salários mínimos. Outro dado importante que nos revela a pesquisa é que os 
jovens de baixa renda estão concentrados  na região Nordeste (51,7% do total do país). Nota-
se ainda que os jovens pobres são majoritariamente não brancos(70.9%). Ainda em 2007, 
havia 4,5 milhões de jovens desempregados, representando um número de 60,74% dos 
desempregados do país e correspondendo uma taxa três vezes maior que a dos adultos. E o 
mais precupante dado diz respeito ao índice especialmente elevado (19,8%) de jovens que não 
estudavam nem trabalhavam. Ao lado do problema de desemprego destaca-se também o da 
violência, nos últimos anos, têm-se registrado taxas elevadas de vitimização fatal entre os 
jovens, na faixa etária entre 15 e 24 anos, as mortes violentas representavam em 2007 o 
percentual alarmante de 67,7% (IBGE,2008). 
Em Vitória da Conquista do universo de 308 mil habitantes  52.646  são jovens  entre 16 e 24 
anos, o que representa 17% da população do município no ano de 2008. Destes 64% são 
jovens do sexo masculino e 68%  sobrevivem com uma renda per capita inferior a 1 salário 
mínimo.(ADTR,2008). Assim como no âmbito nacional a situação juvenil no âmbito local 
apresenta semelhanças no que diz respeito a problemas como pobreza, desemprego e 
violência, sendo a juventude intimamente relacionada a esteriótipos negativos, tendo como 
foco a delinquência, o uso indevido de drogas e a violência. Essa visão do jovem como risco 
social (SPOSITO, 2003) refletiu na emergência de ações na esfera federal voltadas para a 
juventude como foco nos jovens excluidos, sobretudo, pela idéia de prevenção, de controle ou 
de efeito compensatório de problemas que atingiriam a juventude, transformada, esta, em um 
problema para a sociedade. Prevaleceram, portanto, políticas focalizadas em setores que 
apresentavam as características de vulnerabilidade, risco ou transgressão. 
A Formação da Agenda 
A  juventude inscreveu-se como questão social no mundo contemporâneo a partir de duas 
abordagens principais: pela via dos “problemas” comumente associados aos jovens 
(delinquência, drogadição e comportamento de risco). De outro lado a juventude compreendida 
como sujeitos de direitos, definidos não mais “por suas incompletudes ou desvios”, mas suas 
especificidades e necessidades, que passam a ser reconhecidas no espaço público como 
demandas cidadãs legítimas (Abramo, 2005). 
No cenário nacional a emergência de ações federais valtadas para a juventude deu-se a apartir 
de 1997, devido a repercusão nacional do assassinato do índio Pataxó, Galdino de Jesus que 
foi incendiado enquanto dormia em uma parada de ônibus por cinco jovens de classe média, 
constituiu elemento importante para a formulação de uma opinião pública sensível ao tema 
juventude. Neste contexto a juventude foi associada à violência, comportamento de risco. 
Surge no final da década de 1990 inúmeras iniciativas públicas, parcerias com ONGs, 
fundações empresariais e as várias instâncias do poder Executivo na criação de ações 
focalizadas em setores de vulnerabilidade social do jovem e troxeram a tona a abordagem da 
juventude como “problema” social. 
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A partir de 2004 abre-se uma espaço de diálogo entre governo e movimentos sociais sobre a 
necessidade de se instaurar uma política de juventude no País. Entre as iniciativas mais 
importante nesse período, destacamos: a realização da Conferência Nacional de Juventude; 
criação do grupo interministerial ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República(SGPR); 
encaminhamento do projeto de lei (PL nº 4.529/2007) que propõe a criação do Estatuto de 
Direitos da Juventude; encaminhamento da PL do Plano Nacional de Juventude (PL nº 
4.530/2004) ao qual estabelece objetivos e metas a serem alcançadas pelos governos para a 
melhoria das condições de vida dos jovens brasileiros. Em fevereiro de 2004 foi criada a 
Secretaria Nacional de Juventude. 
Nesta vertente, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista criou em 2007, pela lei municipal 
nº 1.461/2007, o Conselho Municipal de Juventude, realizou a Conferência Municipal de 
Juventude em dezembro de 2007. Esta conferência é resultado de um trabalho conjugado do 
governo municipal e da sociedade civil organizada, visando estabelecer um diálogo social 
como pré-requisito para o fortalecimento de políticas públicas de juventude, conforme 
demonstrou (Ramos, 2008). Após as diversas discussões, debates e análise de conjuntura 
municipal, estadual e nacional, a plenária aprovou, como fechamento dos trabalhos da I 
Conferência Municipal de Políticas de Juventude a seguinte agenda:  
1) Erradicar o analfabetismo nos próximos cinco anos;  2) Ampliar e melhorar as condições de 
qualificação profissional; 3) Incentivar o cooperativismo e o empreendedorismo juvenis como 
alternativas de geração de trabalho e renda; 4) Efetivar o tema sexualidade como tema 
transversal no ensino fundamental e médio, incluindo a família no processo educacional; 5) 
Implantar a infra-estrutura nos bairros e periferias com quadras poliesportivas, centro de 
convivência, praças, área de lazer, etc; 6)   Ampliar o acesso à informação; 7) Democratizar os 
meios de comunicação e promover a inclusão digital; 8) Implantar cotas com subsídios para 
manutenção dos cotistas; 9) Garatir a não redução da maioridade penal; 11) Descriminalizar  
aborto: 12) Melhorar a distribuição de renda; 13) Universalizar o ensino médio e superior 
público, gratuíto e de qualidade. (Ramos, 2008, p.199-200)     
Pela agenda apresentada é possivel perceber que o diálogo está apenas no começo, 
considerando que é algo muito novo e tem que percorrer ainda um longo caminho para se 
tornar de fato política para a juventude, com a juventude e da juventude. No caso especifíco do 
Projovem Urbano cuja finalidade é promover a elevação da escolaridade com qualificação 
profissional e formação cidadã  atende em parte as três primeiras reivindicações da agenda, 
entretanto, apenas para um segmento de juventude. É importante também compreender que 
embora essas reivindicações estejam na agenda política, isso não quer dizer, que já estejam 
comtemplatadas na agenda instituciuinal do governo.   
 A Formulação de Alternativas 
A formulação de alternativas de políticas públicas  para a juventude em todo mundo e em 
especial nos países em desenvolvimento, deve-se muito as pressões da ONU, junto a esses 
países em  incluir nas suas agendas a discussão de temas relevantes a problemática juvenil. 
Isso fez com que o Governo Federal elaborasse ações emergências fragmentadas e 
descontinuas, focalizadas em setores de maior vulnerabilidade social do segmento juvenil. 
Porém, com a implantação da Secretaria, do Conselho e da Conferência Nacional de 
Juventude as ações dispersas executadas por alguns ministérios passam adiquirir um carater 
integrado e com objetivos  melhor definidos, conforme relata o Projeto Pedagógico Integrado 
do Projovem Urbano (PPI).  
A iniciativa mostrou resultados importantes e promissores, indicando a propriedade de se 
ampliarem, reforçarem e integrarem ações voltadas para a juventude que se desenvolviam em 
diferentes ministérios. Para articular essa experiência acumulada em um programa integrado, 
constituiu-se, no início de 2007, o grupo de trabalho GT Juventude, que reuniu representantes 
da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Casa Civil e dos Ministérios da Educação, 
do Desenvolvimento Social, do Trabalho e Emprego, da Cultura, do Esporte e do 
Planejamento. Os resultados do GT Juventude indicaram caminhos para a realização do 
propósito da Presidência da República de promover um programa amplo e diversificado de 
inclusão social dos jovens brasileiros, lançando-se o Projovem Integrado, que se articula por 
duas noções básicas: a) OPORTUNIDADES para todos; b) DIREITOS universalmente 
assegurados. Em conjunto, essas noções propiciam que o jovem se torne protagonista de sua 
inclusão social, na perspectiva da cidadania. (PPI, 2008. p.13) 
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Com essa avaliação e com a contribuição de membros da sociedade civil, sobretudo, do 
Conselho Nacional de Juventude e de algumas universidades públicas federais, foi possível 
pensar em  alternativas de políticas públicas para esse segmento. Assim, o modelo proposto e 
ligitimado pelas instâncias representativas do poder público e da sociedade cívil foi o Projovem 
Integrado. O  Projovem Integrado compreende quatro modalidades: 
 Projovem Adolescente, que objetiva complementar a proteção social básica à família, 

oferecendo mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária e criar condições 
para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. Consiste na 
reestruturação do programa Agente Jovem e destina-se a jovens de 15 a 17 anos. 
 Projovem Urbano, que tem como finalidade elevar o grau de escolaridade visando ao 

desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino 
fundamental, de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de participação 
cidadã. Constitui uma reformulação do Projovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens. 
 Projovem Campo, que busca fortalecer e ampliar o acesso e a permanência dos jovens 

agricultores familiares no sistema educacional, promovendo elevação da escolaridade - com a 
conclusão do ensino fundamental - qualificação e formação profissional, como via para o 
desenvolvimento humano e o exercício da cidadania. Valendo-se do regime de alternância dos 
ciclos agrícolas, reorganiza o programa Saberes da Terra. 
 Projovem Trabalhador, que unifica os programas Consórcio Social da Juventude, 

Juventude Cidadã e Escola de Fábrica, visando à preparação dos jovens para o mercado de 
trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda. Atenderá a jovens de 18 a 29 anos, em 
situação de desemprego que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de meio 
salário mínimo. 
No  caso específico do Projovem Urbano, ele se caracteriza por apresentar: (i) propostas 
inovadoras de gestão inter-setorial, compartilhada por quatro ministérios, e de implantação em 
regime de cooperação com os Estados, Municípios e DF envolvidos; (ii) projeto pedagógico 
integrado (PPI) que representa um novo paradigma de formação, articulando conclusão do 
ensino fundamental, qualificação profissional inicial e experiências de participação cidadã, 
como base para o alcance da finalidade pretendida; (iii) materiais pedagógicos especialmente 
produzidos para atender a essas características do Programa, constando de guias, manuais e 
vídeos destinados a: alunos; educadores; gestores; instituições de formação de educadores. 
Em Vitória da Conquista percebemos, em parte, uma certa sintonia com o que vem 
acontecendo no âmbito federal já que o município dispunha da maioria destes projetos sob sua 
execução, sendo importante salientar que o Projeto Juventude Cidadã executado em 2006 pelo 
município teve grande repercussão em vários setores da sociedade civil,  ongs, iniciativa 
privada e principalmente entre os movimentos sociais locais. Logo após veio o Projovem 
Urbano e o Projovem Adolescente  que com certeza representam para o município hoje o seu 
maior investimento na promoção de política pública de juventude. É importante considerar  que 
já na década de 1990 o tema juventude ganhava respaldo no cenário nacional. Entretanto,   em 
2006, com a execução do Projeto  Juventude Cidadã,  o governo do município de Vitória da 
Conquista  incluir em seu programa ações direcionadas para o público juvenil. Temos aí pelo 
menos uns 10 anos de atraso da entrada na agenda local do tema juventude. Até então, as 
ações do governo  eram exclusivamente direcionadas  para  crianças e adolescentes  com o 
Programa Conquista Criança palco das atençoes do poder público municipal na década de 
1990. 
A Tomada de Decisão 
A tomada de decisão para implantação do Projovem, em especial o Projovem Integrado é 
decorrente das pressões de organísmos internacionais como ONU, OIJ, CEPAL, entre outros e 
dos movimentos sociais,   que no final dos anos de 1990, mediante  iniciativa popular 
promoviam ações de combate a exclusão juvenil, muitas vezes, envolvendo parcerias com 
organizações não governamentais (ONGs),  fundações empresarias e vários setores do Poder 
Executivo. Diante disso, foi possível  a aprovação de um Marco Legal de Juventude, que 
consiste no conjunto de leis que dão base à criação de políticas públicas, voltadas para 
antender demandas e necessidades da juventude brasileira. Apenas para citar temos as leis 
que criaram a Secretaria, o Conselho e Conferência Nacional de Juventude, o Projeto de Lei 
(PL) propondo a criação do Estatuto de Direitos da Juventude e o PL versando sobre o Plano 
Nacional de Juventude. Além da Lei 11.129 de 30 de junho de 2005 que criou o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Original - e da Lei 11.692 de 10 de junho de 2008 
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que revoga a anterior e cria o Projovem Integral,  garantindo  repasses finaceiros para Estados, 
Municipios e Destrito Federal. 
 Em Vitória da Conquista, conforme depoimentos das autoridades da época a decisão de aderir 
o Município ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens ocorreu pelo fato de que, após, 
término do Projeto Juventude Cidadã em 2007, onde foram contemplados aproximadamente 
3000 jovens com cursos de qualificação profissional e inserção para o mercado de trabalho não 
seria mais possível ficar sem ações e/ou projetos para a juventude. Soma-se a isso, as 
reivindicações da sociedade cívil decorrente da I Conferência Municipal de Juventude, bem 
como, as recomendações do Conselho Municipal. Diante disso, o poder público local não teria 
outra escolha se não decidir pela participação do Municipio ao Projoverm Urbano.   
A Implementação 
 A proposta de implementação do Projovem Integrado, bem como, do Projovem Urbano 
fundamenta-se em um modelo de gestão inter-setorial  compartilhado pelos órgãos de 
administração de políticas de juventude, educação, trabalho e desenvolvimento social, em 
todos os níveis de implementação. Este modelo requer a 
criação/implementação/potencialização de instâncias da juventude, tais como secretarias 
estaduais e municipais  de juventude e conselhos que possam promover a transversalidade da 
política e dar sustentação às coordenações locais para articular, nesses níveis, as diferentes 
dimensões do Projovem Urbano.  É necessária a criação do Comitê Gestor, municipal, estadual 
ou do Distrito Federal, composto por, no mínimo, os(as) quatro Secretários(as) das áreas 
citadas. A autoridade máxima desses entes deve instituir oficialmente o comitê, designando 
um(a) Secretário(a) como coordenador(a) para responder pela execução local do Programa. 
Além de indicar os componentes da equipe de coordenação.  O  diagrama abaixo ilustra a 
estrutura de comando  e os níveis hieráquicos do modelo de gestão do Projovem.   
 

 
 
Figura 02: Estrutura de Comando do Projovem Integrado/Urbano 
 
O Projeto Pedagógico do Projovem Urbano, prevê que os espaços pedagógicos do Programa 
organizam-se em turmas, núcleos e pólos:  a) Um núcleo deve ter cinco turmas, sendo cada 
uma composta, preferencialmente, por 40 alunos, admitindo-se, excepcionalmente, variar até 
20 alunos. Um núcleo deve atender no mínimo a 150 e, no máximo, a 200 alunos. 
Preferencialmente as cinco turmas devem funcionar na mesma escola e, excepcionalmente, 
poderão funcionar em até duas unidades escolares próximas. b) O pólo é a menor instância de 
gestão do Projovem Urbano e subordina-se, administrativamente, à Coordenação Local do 
Programa. Cada pólo compreende 16 núcleos, com número de alunos variando entre 2 400 e 3 
200.  
O Projovem Urbano, diferentemente do Projovem instituído pela Lei 11.129/2005, apresenta 
um formato novo de repasse dos recursos financeiros aos entes da federação que aderem ao 
Programa: a transferência automática. Os critérios e as normas de como  ocorrem essas 
transferências automáticas estão definidos em Resolução específica publicada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e foram elaborados conjuntamente 
com a Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República – 
SNJ/SG/PR, por meio desta Coordenação Nacional do ProJovem Urbano.  
A execução do programa passa por etapas distintas, porém, complementares, conforme a 
representação da figura abaixo: 



 
 

1812 

 

 
Figura 03: Etapas de Implementação 
 
Como podemos perceber, a primeira etapa é a constituição do comitê gestor e da equipe de 
coordenação pelo chefe do executivo. A coordenação local é composta por uma coordenação 
executiva, uma coordenação pedagógica, dois técnicos de nível superior e dos técnicos de 
nível médio com a função de executar o programa dando assim, continuidade a etapa seguinte. 
Esta trata da elaboração de plano estratégico de recrutamento dos jovens, para efetivação da 
matricula, bem como, de seleção da equipe de pessoal (educadores e apoio) para execução do 
curso. Após o processo de seleção e contratação, tanto a coordenação, como os educadores, 
participam de cursos distintos de formação inicial e continuada, ministrado pela Fundação 
Darcy Ribeiro. No caso dos educadores a carga horária de formação inicial e continuada chega 
a 376/horas. A formação proporciona que todos os atores do programa apropriem-se da 
filosofia do Projeto Pedagógico Integrado (PPI) além de garantir que todos tenham perfeito 
conhecimento do papel que cada um desempenha no conjunto. A etapa de planejamento 
consiste nos preparativos necessários para efetiva execução do programa. Nela, inclui as 
atividades de  cadastramento, compras, logística, planejamento de aulas, entre outras. A etapa 
de execução do programa dura aproximadamente 18 meses letivos o equivalente, a 72 
semanas e visa o cumprimento de uma  carga horária  de  2.000 horas (1.440 presenciais e 
560 não presenciais). Esse percurso formativo está organizado em seis unidades formativas, 
cada uma com a duração de três meses, avaliada sistematicamente pela Coordenação 
Nacional. A certificação é concedida aos jovens que  cumpriram  75% das atividades 
presenciais, em cada unidade formativa; aos que entregaram 75% dos trabalhos escolares 
previstos para cada mês e os que participaram do exame nacional externo para fins de 
certificação do ensino fundamental e qualificação profissional.  
A implementação do Projovem Urbano no Município de Vitória da Conquista deu-se por meio 
do termo de adesão assinado em 2008. Pelo termo, o Município se compromete em cumprir a 
meta de incluir no programa até 2010,  3000 jovens   de 18 a 29 anos que, apesar de 
alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua re-inserção na escola e no 
mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e 
exercício efetivo da cidadania. Para tanto, foi nomeado o comitê gestor com o decreto Nº 
12.800/2008, constituido pelos representantes legais da Agência Municipal de 
Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social. Contratou-se por meio de seleção pública, conforme Edital nº 
001/2008, da Fundação Apoio ao Desenvolvilmento Científico e Tecnológico (FADCT) a equipe 
de coordenação e educadores.  
 
 A Avaliação  
Em se tratando de um programa  ainda em execução não podemos e não temos o tempo 
necessário para fazermos uma avaliação mais precisa. Entretanto, centraremos o nosso olhar 
sobre alguns relatos proferidos pelo comitê gestor, pela  coordenação e pelos educadores da 
primeira turma 2008/2010 do Projovem Urbano no município de Vitória da Conquista, mediante  
critérios de  desempenho formulados pelo programa com base nos conceitos de MISSÃO – 
FINALIDADE - METAS – OBJETIVOS. Para uma melhor compreensão descreveremos abaixo 
os fundamentos do Projovem Urbano neste município.  
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Figura 04: Missão, finalidade, metas e objetivos do Projovem Urbano em Vitória da Conquista 
 
Para efeito de avaliação o Projovem Urbano surge com a missão de promover melhorias da 
qualidade de vida dos  4,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil que estão fora da 
escola, desempregados e não concluíram o ensino fundamental, através de uma formação 
integral por meio da conclusão do ensino fundamental, da qualificação profissional e do 
desenvolvimento de experiências de participação cidadã. Para tanto, o município de Vitória da 
Conquista assumiu a meta de inserir no programa 3000  jovens de 18 a 29 anos em três 
entradas com 1000  jovens cada.  Porém, até o ano de 2010 foram registradas oficialmente  
duas entradas. Uma em 2008 e a segunda em 2010. A primeira turma 2008/2010 foi 
constituída de 1000 alunos matriculados e cinco núcleos pedagógicos. Entretanto, conforme 
registros da coordenação local o número de concluintes chegou a 530 alunos, o que representa 
aproximadamente 53% dos ingressos. Esses dados evidenciam uma taxa de evasão elevada 
do programa e nos chama atenção  para os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade na 
execução das políticas públicas  no nosso País. Historicamente, não se tem tido a preocupação 
na Administração Pública brasileira de avaliar programas públicos em geral. A produção do 
conhecimento centra-se na busca de melhorias dos padrões de gerenciamentos voltados para  
os processos de formulação de programas do que para a sua implementação e avaliação. 
Porém, verifica-se algumas transformações na sociedade e no Estado brasileiro no sentido de 
se obeter maior eficiência e maior impacto nos investimentos governamentais em programas 
sociais.  
No caso do Projovem Urbano, embora o mesmo encontra-se ainda em fase de execução  é 
possível   verificar, pelo menos em Vitória da Conquista, indícios  de falhas na execução do 
programa. A taxa elevada de evasão é o primeiro indicador de ineficiência na execução da 
Política. Fato esse, verificado tanto na execução da primeira turma como também na 
continuidade da segunda. Dos 1000 alunos matriculados em maio/2010 apenas 600 
participaram do primeiro exame externo aplicado em novembro/2010. Caso, nenhuma ação 
seja efetuada a tendência é que o índice de evasão da segunda turma seja maior do que foi a 
primeira. Na prática apenas 18% da meta foi atingida dentro do prazo estabelecido. É 
importante destacar que o municipio de Vitória da Conquista representa hoje o terceiro 
município em população jovem do Estado da Bahia, depois de Salvador e Feira de Santana, 
conforme  dados do censo 2010 do IBGE. Isso siginifica que existe um número significativo da 
população do município que atende as pré-requisitos do programa. Para entender as causas 
que ocasionaram a evasão é preciso conhecer o perfil   dos jovens que desistiram. O porque 
da desistência. E também  averiguar o grau de responsabilidade e  comprometimento dos 

Missão 
Promover 

melhorias de vida 
dos jovens 

conquistense. 
 

Finalidade 
Propiciar formação 
integral aos jovens 

por meio da 
associação entre 
formação básica, 

qualificação 
profissional e 

participação cidadã. 

Metas 
Inserir até 2010 o 

total de 3000 jovens 
de 18 a 29 anos, 
que sabem ler e 

escrever, mas, não 
concluíram o ensino 

fundamental.  

Objetivos  
• Promover a re-inserção  dos jovens no processo de escolarização; 

• Desenvolver habilidades técnicas para o mundo do trabalho; 

• Ampliar a participação dos jovens em ações coletivas de interesse 
público; 

• Promover a inclusão digital para atividades produtivas e de comunicação 

• Promover o acesso à cultura. 
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agentes executores. Além da necessidade de reavaliar  a concepção, metas, e estrutra do 
programa.      
Quanto aos objetivos de: promover a re-inserção dos jovens no processo de escolarização; 
desenvolver habilidades técnicas para o mundo do trabalho; ampliar a participação dos jovens 
em ações coletivas de interesse público; promover a inclusão digital para atividades produtivas 
e de comunicação  bem como,   o acesso à cultura detectou-se na percepção da coordenação 
e dos  educadores alguns impedimentos para a realização desses objetivos.    
Na re-inserção dos jovens no processo de escolarização foi observado nos depoimentos dos 
educadores que os alunos que conseguiram obter sucesso  foram aqueles que tinham o nível 
de escolaridade do Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) já concluído em  detrimento daqueles 
que evadiram, os quais não tinham o Ensino  Fundamental I ( 1ª a 4ª série)  concluído.  Com 
estas informações é possível perceber que o processo de ensino-aprendizagem é mais eficaz 
para os alunos que chegaram ao programa com Ensino Fundamental I concluído. Isso significa 
dizer que o Programa precisa reavaliar o perfil de entrada do seu público alvo levando em 
consideração a necessidade de ajustar o nível de escolaridade ao currículo do Programa. 
No que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades técnicas para o mundo do trabalho 
observou-se algumas fragilidades na estrutura e funcionamento das aulas práticas de cada 
arco ocupacional. Apenas para citar verificou-se nos depoimentos dos educadores de 
qualificação profissional a dificuldade em ministrar as aulas práticas sem laboratórios nem 
material adequado. É importante salientar que material permanente e estrutura física eram 
tidos como contrapartida do município. Quanto a material de consumo houve um atraso do 
processo licitatório coordenado pela prefeitura.  É possível que tais problemas tenham 
contribuído para o alto índice de evasão, haja vista, que a qualificação profissional constitui 
uma das grandes expectativas dos jovens que ingressam no programa.  
Quanto ao objetivo de ampliar a participação dos jovens em ações coletivas de interesse 
público, verificou-se tanto nos depoimentos dos jovens quanto nos dos educadores que esta 
dimensão do currículo foi o auge da execução do programa no município. Isso se respaldou 
nas vivências dos jovens ao executarem as ações de cidadania nas suas comunidades. Diante 
destas experiências os mesmos puderam se reconhecer como sujeitos de direitos além de uma 
perceptível elevação da sua auto-estima. Entretanto notou-se que as ações poderiam ter uma 
maior amplitude se houvesse uma rubrica orçamentária específica para este fim. Já que as 
atividades desenvolvidas com essa finalidade foram financiadas com recursos próprios e/ou 
doações. 
Na inclusão digital notou-se a não efetivação deste objetivo por falta de laboratórios 
devidamente equipados e dificuldade de acesso aos poucos laboratórios existentes nos 
núcleos. No caso específico do município de Vitória da Conquista dos cinco núcleos 
pedagógicos três possuíam laboratório de informática, dos quais dois apresentaram dificuldade 
de acesso por conta da direção da unidade escolar e apenas um o acesso era permitido, 
porém os computadores eram obsoletos. Com isso ficou comprometida a dimensão de 
qualificação profissional (inclusão digital). Contudo devemos salientar que tais laboratórios 
estão na contrapartida dos municípios. 
Por fim, o acesso à cultura aconteceu de forma esporádica, sendo que as poucas ações que de 
fato ocorreram devem-se as parcerias firmadas entre a coordenação local e algumas 
instituições científicas e culturais. Verifica-se também que um dos motivos para a não 
efetivação deste objetivo deve-se a falta de uma rubrica orçamentária própria do programa, 
além da falta de uma ação integrada entre os entes federativos visando o acesso dos jovens 
aos bens culturais. 
De modo geral percebemos que a execução do programa no município de Vitória da 
Conquista, até o presente momento, atingiu parcialmente sua meta, objetivos finalidade. 
Entretanto, esperamos que a configuração que se apresenta na execução local não seja um 
fenômeno generalizado para os demais municípios que aderiram ao Projovem Urbano. 
Entendemos, que trata-se de um programa em fase embrionária, portanto, passível de ajustes 
para que haja uma melhor otimização dos recursos e processos, além de transformar a 
concepção filosófica do programa em uma realidade concreta. 
 
 
 
 



 
 

1815 

CONCLUSÕES 
O papel da juventude é cada vez mais reconhecido como de fundamental importância ao 
processo de desenvolvimento de qualquer país do mundo. No Brasil não poderia ser diferente, 
haja vista que estamos  falando de um segmento que representa mais de 1/3 da sociedade 
brasileira. O primeiro grande passo do governo  foi ter reconhecido que a juventude não é 
apenas uma fase de transição da adolescência para a vida adulta, mas,  mostrar que a 
juventude é um segmento social, com direito a políticas específicas e capazes de atender às 
suas necessidades. Sabemos o quanto é importante a institucionalização dos espaços para 
discussão das políticas públicas de juventude . Entretanto, a nossa preocupação consiste na 
discussão de qual política pública atende melhor a demada de nossa sociedade e em que nível 
de qualidade essas políticas são ofertadas.  
No caso específico do Projovem Urbano, do ponto de vista conceitual, entedemos que trata-se 
de uma política pública do tipo distribuitiva, caracterizada por um baixo grau de conflito dos 
processos políticos, visto que centra-se na distribuição de vantagens e não acarreta custos 
para outros grupos. Ressaltamos que trata-se também de uma política com características  
incrementalistas, por considerar que, embora haja avanço na concepção filosófica e na sua 
abrangência, não deixa de ser um incremento nas ações do governo anterior.  Do ponto de 
vista técnico reconhecemos a proposta pedagógica como  inovadora e nos leva a fazer 
algumas reflexões acerca dos tempos e espaços pedagógicos dos  modelos convencionais 
além de nos possibilitar a experiência de um currículo articulado que inova ao contemplar três 
dimensões: educação básica, qualificação profissional e participação cidadã.  Porém, o que 
observamos foi a falta de comprometimento e resposabilidade dos setores inter-
governamentais, independente das esféras federal, estadual ou municipal.  A experiência do 
Projovem Urbano no município de Vitória da Conquista sinaliza para este fato. Embora, 
oficialmente esteja constituído  comitê local a resposabilidade maior é sempre de quem está à 
frente da coordenação do programa. Pela concepção inicial desta política o sucesso é 
decorrente do processo de sinergia entre as secretarias governamentais envolvidas. 
Entretanto, na prática visualiza uma disputa de espaço dessas secretarias,  dentro de um 
mesmo governo, impedindo assim, cumprimento dos objetivos propostos.  
Diante disso, verifica-se uma fragilidade na finalidade maior do programa de proporcionar uma 
formação integral para os jovens. Os avanços limitam-se na dimensão da formação básica e no 
reconhecimento como sujeito de direitos para aqueles que concluem  o programa. Entretanto, 
as fragilidades esbarram em questões ligadas a qualificação profissional, a inclusão  digital e 
ao acesso à cultura. Apenas para contextualizar a falta de laboratórios  de informática ou  a 
dificuldade de acesso ao mesmo, as precariedades das aulas práticas dos arcos ocupacionais, 
a falta de uma política de acesso à cultura, são alguns dos problemas mais citados pelos 
executores, em especial os educadores e formadores do programa.  Acrescenta-se a isso, a 
falta de uma política para  inserir os jovens no mercado de trabalho, bem como,    a falta de 
uma política para garantir a continuidade dos jovens no sistema educacional. Ficam algumas 
perguntas no ar: Onde irão os jovens que concluem o Projovem? Quem os encaminhará para o 
ensino médio? Como rever as deficiências destes jovens? Se a perspectiva é, de fato a re-
inserção  desses sujeitos no processo educacional mais amplo, faz-se necessário  um diálogo 
mais preciso entre as diversas  instâncias governamentais e até mesmo entre setores de um 
mesmo governo. 
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