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Themes
Umbrella Theme
“Green and inclusive transitions in Southern European regions: What can we do better?”
Beyond the various themes related to regional science, this congress will focus on how recent theoretical advances on
place-based development, alongside empirical appraisal of policies addressing smart, sustainable, and inclusive regional
development, can help regional scientists to inform the design of territorially-differentiated green transitions. What can
scientists, politicians, and citizens do better in designing and implementing development agendas and policies, learning
with available research and past policies?

General Themes
RS02 - New Urban Agenda and Sustainable Development Goals
RS03 - Circular Economy at Regional, National and International Level
RS05 - Energy, Transports and Mobility, Agri-food and other Systemic Transitions
RS11 - Natural Environment and Urban Development
RS12 - Natural Environment and Rural Development
RS14 - Territorial Cohesion and Asymmetries
RS15 - Innovation, Entrepreneurship and Regional Development
RS16 - Quality of life, Wellbeing and Happiness
RS17 - Tourism, Sports and Regional Development

Special Sessions’ Themes
SS01 - Social innovation and inclusive territories
Jorge Cunha (Chair), Ridvan Cinar
SS03 - Agility, innovation, and institutional cooperation in the response to the pandemic in regional and metropolitan
contexts
Jorge Gonçalves
SS04 - Sustainable development of the Islands between tradition and innovation
Simona Cafieri
SS06 - Education, Human Capital and Territorial Development
Leonida Correia (Chair), Conceição Rego, Daniela Olo
SS07 - The use of PLS-SEM methods applied to Social Sciences
Francisco Sánchez-Cubo (Chair), Inmaculada Crespo-Morán
SS09 - Depopulation and Territorial Inequalities
Ana Viñuela (Chair), Fernando Rubiera Morollon
SS10 - Designing Transformation: Public management & territories of the future
Paulo Castro Seixas (Chair), Daniel Aisenberg, Diogo Guedes Vidal, Filipe Ferreira, Ricardo Cunha Dias – CAPP
SS11 - Climate change adaptation and territorial planning at a regional level: latest developments
Carolina T. da Silva Bernardo (Chair), João Cerejeira, Rita Sousa
SS14 - Design and territory – policies and strategies with the creative industries for the recovery and resilience of
regional development
Jorge Brandão Pereira (Chair), Paula Tavaves
SS17 - Territorial dimensions of green and digital transitions
Lívia Madureira (Chair), Carlos Peixeira Marques, Giuseppina Cassalia
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Committees
Lívia Madureira, UTAD, Portugal
Marcos Olímpio Santos, U Évora, Portugal
Miguel Á. Márquez Paniagua, U Extremadura, Spain
Patrícia Melo, ISEG, Portugal
Paula Cristina Remoaldo, U Minho, Portugal
Paulo Neto, U Évora, Portugal
Pedro G. Silva, UTAD, Portugal
Pedro Martins, Queen Mary, UK
Regina Salvador, UNL, Portugal
Ricardo Bento, UTAD, Portugal
Roberta Capello, Politecnico di Milano, Italy
Rui Baptista, IST, Universidade de Lisboa, Portugal
Rui Nuno Baleiras, U Minho, Portugal
Saudade Baltazar, U Évora, Portugal
Terciane S. Carvalho, U Federal do Paraná, Brazil
Tiago Freire, Xi'an JiaoTong-Liverpool Univ., China
Tomaz Ponce Dentinho, U Açores, Portugal

Scientific Committee

Alexandre Guedes, UTAD, Portugal
Abdellatif Khattabi, ENFI, Morocco
Alcino Couto, U Beira Interior, Portugal
Ana Rita Cruz, DINÂMIA'CET-IUL, Portugal
Ana Sargento, UP Leiria; Portugal
Ana Vinuela, U Oviedo, Spain
Artur Cristóvão, UTAD, Portugal
Artur da Rosa Pires, U Aveiro, Portugal
Carla Marques, UTAD, Portugal
Carlos Fonseca, UTAD, Portugal
Carlos P. Marques, UTAD, Portugal
César de Osvaldo Pakissi, FEC-UJES, Angola
Conceição Rego, U Évora, Portugal
Eduarda Marques da Costa, IGOT/UL, Portugal
Fernando Rubiera Morollón, U Oviedo, Spain
Francisco Carballo-Cruz, U Minho, Portugal
Franciso de Sousa Diniz, CETRAD, Portugal
Hugo Pinto, CES-U Coimbra & U Algarve, Portugal
Isabel Mota, U Porto, Portugal
Isabel Ramos, U Évora, Portugal
Iva Pires, FCSH-UNL, Portugal
João Carlos Cerejeira, U Minho, Portugal
João Lourenço Marques, U Aveiro, Portugal
José Cadima Ribeiro, U Minho, Portugal
José R. Pires Manso, U Beira Interior, Portugal
José Silva Costa, U Porto, Portugal
Katarzyna Kopczewska, U Warsaw, Poland
Leonida Correia, CETRAD/UTAD, Portugal

Local Organizing Committee

Lívia Madureira, CETRAD/UTAD (Chair)
Carla Susana Marques, CETRAD/UTAD
Ricardo Bento, CETRAD/UTAD
Alexandre Guedes, CETRAD/UTAD
Rui Silva, CETRAD/UTAD
Tomás Ponce Dentinho, UAçores

STAFF

Elisabete Martins, APDR

Organization and Support

UIDB/04011/2020

Congress Venue
University of Trás-os-Montes e Alto Douro
Building: Complexo Laboratorial
Quinta de Prados, 5001-801 Vila Real
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Information
Please note the time zone of the conference is [UTC+1] - Lisbon time (Central European Summer Time
(CEST) is 1:00 hour ahead Lisbon, Portugal).
The online presentations in the Parallel Sessions, will be held via the video interface Google Meet
(https://meet.google.com/ (you will need a Google account to use Google Meet)). Each link is available in the
program for each session.
All other Session (Opening, Plenaries and Closing Session) will be streaming at https://utadtv.utad.pt/live.

Guideline for Presenters and Chairs
Presenters and Chairs
The timeslot of parallel sessions is limited to 90 minutes, with the exception of Parallel Sessions (4) that have 120 minutes
Time of each presentation is limited to 15 minutes, inclusive for sessions with 3 or 4 Presentations. Time of presentation
remains the same if there are two speakers for the same presentation.
Please note:
- A host will start to admit participants into the meeting 15 minutes in advance on the Google Meet platform. Please
join us at least 10 minutes in advance on the Google Meet platform. Don't be late to avoid disturbing the course of the
session.

Discussion & Chair's role
A discussion period is foreseen for all sessions. Attendees are invited to post their questions via Chat (please see “Send
chat messages to video meeting participants”). Messages are visible to everyone in the call.
Chairs'role
The main roles of the chair are:







To welcome the presenters of the session and invite them to deliver their presentations.
To control the presentation timing by all speakers
To check the live Q&A feature (Chat) on the event platform and select questions for each speaker.
To take into account the time left for discussion, the session must finish in the schedule.
To report to the organization the missing presentations.
To ask the organization to solve any problem that might appear and cannot be solved by the chair;

Reminder: link to the APDR Congress 2021 program and if you are a presenter or identified with a chair role, please
have a very careful look into your presentation(s) schedule as well as the chair details.
For any questions, please send us an email to apdr@apdr.pt.
Kind regards,
The Organising Committee Team
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Programme Overview
Thursday, 16 September

Friday, 17 September

Registration desk [09:00-09:30]

Registration desk [08:30-09:00]

OPENING SESSION
[9:30-10:00 | Auditório B0.01 https://utadtv.utad.pt/live]
Plenary Session I
The era of 4.0 technological transformations. Regional
patterns and socio-economic impacts
Keynote-speaker: Roberta Capello
Chairman: Francisco Carballo-Cruz
[10:00-11:00 | Auditório B0.01 https://utadtv.utad.pt/live]

Parallel Sessions (3)
[9:00-10:30]

COFFEE-BREAK
[10:30-11:00]

COFFEE-BREAK
[11:00-11:30]
Parallel Sessions (4)
[11:00-13:00]
Parallel Sessions (1)
[11:30-13:00]

LUNCH
[13:00-14:30]

LUNCH
[13:00-14:30]

Parallel Sessions (2)
[14:30-16:00]

Plenary Session III
Beyond regions: Policies with People for Places?
Keynote-speakers: André Torre, Elvira Uyarrra, Miguel
Poiares Maduro
Chairman: Lívia Madureira
[14:30-16:00 | Auditório B0.01 https://utadtv.utad.pt/live]

COFFEE-BREAK
[16:00-16:30]

COFFEE-BREAK
[16:00-16:30]

Plenary Session II
Regional Science Policy and Practice Journal
Keynote-speakers: Ana Viñuela, Katarzyna
Kopczewska, Patrícia Melo
Chairman: Tomaz Ponce Dentinho
[16:30-18:00 | Auditório B0.01 https://utadtv.utad.pt/live]

Parallel Sessions (5)
[16:30-18:00]

CLOSING SESSION
[18:00-18:30 | Auditório B0.01 https://utadtv.utad.pt/live]
OFFICIAL DINNER
[19:00-20:30 | Restaurant Panorâmico of UTAD]
All onsite sessions will be at the building: Complexo Laboratorial of UTAD and all sessions at the Auditório B0.01
will be streaming at https://utadtv.utad.pt/live.
Please note the time zone of the conference is [UTC+1] - Lisbon time (Central European Summer Time (CEST) is
1:00 hours ahead Lisbon, Portugal).
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Overview Parallel Sessions

PS (2) 14:30-16:00

PS (1) 11:30-13:00

Thursday, 16 September
SS06 - Education,
Human Capital and
Territorial
Development

SS01A - Social
innovation and
inclusive territories

RS17A - Tourism,
Sports and Regional
Development

RS11 - Natural
Environment and
Urban Development

[Onsite & Online]

[Onsite]

[Online]

[Online]

Auditório B0.01
https://utadtv.utad.
pt/live

SS14A - Design and
territory – policies
and strategies with
the creative
industries for the
recovery and
resilience of reg.
development

SS07A - The use of
PLS-SEM methods
applied to Social
Sciences

[Online]

[Online]

SS14B - Design and
territory – policies
and strategies with
the creative
industries for the
recovery and
resilience of reg.
development

SS07B - The use of
PLS-SEM methods
applied to Social
Sciences

https://meet.google
https://meet.google
https://meet.google https://meet.google
.com/whq-wbig.com/bqc-ngjv-bjo
.com/hgg-kyjv-yfh .com/zmg-cjcq-ems
uku

Room C1.13

SS09 - Depopulation
and Territorial
Inequalities

RS02 - New Urban
Agenda and
Sustainable
Development Goals

RS05A - Energy,
Transports and
Mobility, Agri-food
and other Systemic
Transitions

RS15A - Innovation,
Entrepreneurship
and Regional
Development

[Onsite & Online]

[Online]

[Online]

[Online]

[Online]

[Online]

SS04 - Sustainable
development of the
Islands between
tradition and
innovation

SS10A - Designing
Transformation:
Public management
& territories of the
future

Auditório B0.01
https://meet.google https://meet.google https://meet.google https://meet.google https://meet.google
https://utadtv.utad.
.com/qdi-rfco-ghc .com/sqv-dwps-bhr .com/ryb-ygeq-ogz .com/bvb-ydmj-sfg .com/ddm-tscc-dxq
pt/live

PS (5) 16:30-18:00

PS (4) 11:00-13:00

PS (3) 09:00-10:30

Friday, 17 September
RS14A - Territorial
Cohesion and
Asymmetries

[Onsite]
Auditório B0.01
https://utadtv.utad.
pt/live

RS05B - Energy,
Transports and
Mobility, Agri-food
and other Systemic
Transitions

[Onsite]

Room C1.13

SS17 - Territorial
dimensions of green
and digital
transitions

RS12A - Natural
Environment and
Rural Development

[Onsite]

[Onsite]

RS17B - Tourism,
Sports and Regional
Development

RS15B - Innovation,
Entrepreneurship
and Regional
Development

[Online]

[Online]

[Online]

[Online]

https://meet.google https://meet.google https://meet.google https://meet.google
.com/tpq-fmhk-orr
.com/tvs-ctgj-jqi
.com/iqo-cuvb-nmf .com/rjd-pcsm-kaz

RS03 - Circular
Economy at
Regional, National
and International
Level

RS14B - Territorial
Cohesion and
Asymmetries

SS01B - Social
innovation and
inclusive territories

[Online]

[Online]

[Online]

SS03 - Agility,
innovation, and
institutional
cooperation in the
response to the
pandemic in
regional and
metropolitan
contexts

[Online]

Auditório B0.01
https://utadtv.utad.
pt/live

Room C1.13

SS11 - Climate
change adaptation
and territorial
planning at a
regional level: latest
developments

RS17C - Tourism,
Sports and Regional
Development

RS16 - Quality of
life, Wellbeing and
Happiness

RS12B - Natural
Environment and
Rural Development

RS14C - Territorial
Cohesion and
Asymmetries

SS10B - Designing
Transformation:
Public management
& territories of the
future

[Onsite]

[Onsite]

[Online]

[Online]

[Online]

[Online]

Auditório B0.01
https://utadtv.utad.
pt/live

Room C1.13

https://meet.google https://meet.google https://meet.google https://meet.google
.com/zja-ypjx-hbg
.com/kdj-pxum-fzf .com/gzx-dcen-xun .com/hjb-wfqv-rqt

https://meet.google https://meet.google https://meet.google https://meet.google
.com/kkn-jdyd-fhj
.com/ryk-mcir-kyr
.com/fru-tyus-gzt
.com/zyp-cksb-upt
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Links dos vídeos YOUTUBE - 28º Congresso APDR 2021
1 - Cerimónia de Abertura

https://youtu.be/_6KTFxBYP6A

2 - Roberta Capello

https://youtu.be/GXIJ93lCYWU

3 - Conceição Rego

https://youtu.be/my2aTBMc8Vs

4 - Timothy Koehn

https://youtu.be/m2mME10AYRY

5 - Miguel Almeida

https://youtu.be/i5NVKxZ9v0U

6 - Daniela Olo

https://youtu.be/sNUwJsFXRdo

7 - Leonida Correia

https://youtu.be/mHGw2QIjBlM

8 - Maria Almeida

https://youtu.be/bl1iFfdi7uY

9 - Fernando Morollón

https://youtu.be/GZy80mjb1J4

10 - Miguel Viegas

https://youtu.be/JhFKeO4ErZ0

11 - Francisco Seoane

https://youtu.be/uw0yu8Lg_pU

12 - Vicente Pinilla

https://youtu.be/wn6lzw7Kvw4

13 - Ana Viñuela

https://youtu.be/TV4cHcbWgz0

14 - Katarzyna Kopczewska

https://youtu.be/_GrzRFcqH7k

15 - Patrícia Melo

https://youtu.be/VIAfjDkdCb8

16 - Bruno Rocha

https://youtu.be/w2q1_xg2lyA

17 - Ana Grifo

https://youtu.be/hhnVe5QMjdM

18 - Cássio Rolim

https://youtu.be/HSlZxjYELWo

19 - Tomás Dentinho

https://youtu.be/Kq3nYVUzCAM

20 - Lívia Madureira

https://youtu.be/J_IfXAzafRk

21 - Carlos Marques

https://youtu.be/97M6Bd3ejWk

22 - Lívia Madureira

https://youtu.be/GmQA5D6Iumk

23 - Elvira Uyarra

https://www.youtube.com/watch?v=Rdei4J5XSfA

24 - André Torre

https://www.youtube.com/watch?v=PpISOxEs9nA

25 - Miguel Poiares Maduro

https://www.youtube.com/watch?v=rUH1p5mjzJM

26 - Claiton Mello

https://www.youtube.com/watch?v=0ygCf0bK8DI

27 - Elke Constanti

https://www.youtube.com/watch?v=8L8jxWVQcl4&t=8s

28 - Carolina Bernardo

https://www.youtube.com/watch?v=RsqB295ny8c&t=7s

29 - Encerramento

https://youtu.be/u-pOxrXP2jU
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Day by day programme
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Thursday, 16 September 2021
09:30-10:00 | Formal Opening (Welcome Session) [Auditório B0.01 &
https://utadtv.utad.pt/live]

Emídio F. S. Gomes

Reitor da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto
Douro

Fernando RubieraMorollón
Asociación Española de
Ciencia Regional (AECR)
President, Spain

Francisco CarballoCruz,
Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento
Regional (APDR)
President, Portugal

Lívia Madureira,

Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro,
Portugal
LOC Chair

10:00-11:00 | Plenary Session I [Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live]
Chairman: Francisco Carballo-Cruz, University of Minho, Portugal

Link, managed by the chairman, to the participants online ask questions: https://videoconfcolibri.zoom.us/j/84044584203

The era of 4.0 technological transformations.
Regional patterns and socio-economic impacts
Roberta Capello, Politecnico di Milano, Italy

11:00-11:30 | COFFEE-BREAK
11:30-13:00 | Parallel Sessions (1)
SS06 - Education, Human Capital and Territorial Development
Chair: Leonida Correia
80
47
89
45
30
UTAD

Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live

DETERMINANTES DE EDUCATION-JOB MATCH PARA OS DIPLOMADOS DO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS
Daniela Olo
AN OVERVIEW OF THE COMPONENTS IN THE PORTUGUESE AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND
INFORMATION SYSTEM (AKIS) INSPIRED BY THE EU-AGRI-LINK PROJECT: A REFLECTION
Timothy L. Koehnen
ÍNDICE DE ROTINIZAÇÃO DAS TAREFAS: DISPARIDADES AO NÍVEL REGIONAL EM PORTUGAL
Miguel António Almeida
CONTRIBUTOS DO ENSINO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO: O CASO DA MOBILIDADE DOS
DIPLOMADOS
Conceição Rego
A TRANSIÇÃO DA UNIVERSIDADE PARA O MERCADO DE TRABALHO: PERSPETIVA DOS ESTUDANTES DA
Leonida Correia

SS01A - Social innovation and inclusive territories
Chair: Jorge Cunha
46
61
98

Location: Room C1.13

INCLUSIVE SOCIETIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEARNING FROM A CASE STUDY INSIGHT
Carla Ferreira
THE IMPORTANCE OF FOREST FIRES MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Marina Araújo de Matos
THE CONTRIBUTION OF SOCIAL INNOVATION INCUBATORS TO ACHIEVE INCLUSIVE TERRITORIES
Jorge Cunha
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RS17A - Tourism, Sports and Regional Development
Chair: Genoveva Aparicio Serrano
15
39
51
70

Location: Online - https://meet.google.com/bqc-ngjv-bjo

OPERATIVITY, INFORMATIVE CAPACITY AND INTERACTION OF THE WEBSITES OF TOURISM
ACCOMMODATION IN A DESTINATION: THE CASE OF EXTREMADURA (SPAIN)
M Cristina Rodríguez-Rangel
GRANDE ROTA DO ESTRELA GEOPARK – UM PROJETO ESTRUTURANTE
Patrícia Azevedo
SEAWATER DETERIORATION AND THE TOURIST’S BETA CONVERGENCE PROCESS: A GEOSPATIAL BIG DATA
ANALYSIS OF THE SPANISH MEDITERRANEAN COAST
Genoveva Aparicio Serrano
NÓMADAS DIGITAIS – UM NOVO ALVO PARA O DESTINO TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES [NOT PRESENTED]
Ana Garcez

RS11 - Natural Environment and Urban Development
Chair: Daniel A. Perozo-Suárez
1
6
75
79

Location: Online - https://meet.google.com/whq-wbig-uku

THE ROLE OF URBAN PLANNING IN CLIMATE CHANGE ADAPTATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF UHI IN
EUROPEAN CITIES
Nicolò Florenzio
O ENVOLVIMENTO DE ATORES NÃO GOVERNAMENTAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS PROTEGIDAS
EM PORTUGAL [NOT PRESENTED]
Emily Santos
O USO DAS ÁREAS VERDES E DO DISCURSO AMBIENTAL COMO ATRATIVO DE VENDA DOS LOTEAMENTOS
FECHADOS NA CIDADE DE DOURADOS, NO BRASIL
Mariana Alves Kirchner
O DESMATAMENTO É UM SINÔNIMO DE DESENVOLVIMENTO? UM ESTUDO BASEADO EM ANÁLISE DE
COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) NO ESTADO DE MATO GROSSO, BRASIL
Daniel Alberto Perozo-Suárez

SS14A - Design and territory – policies and strategies with the creative
industries for the recovery and resilience of regional development
Chair: Jorge Brandão Pereira
72
81
108

Location: Online - https://meet.google.com/hgg-kyjv-yfh

O DESIGN DE INOVAÇÃO SOCIAL NA PROMOÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS: OS
RESULTADOS ESPERADOS E INESPERADOS DO "MANEIRAS DE SEVER"
Pedro F Lopes
LOOKING AT THE NEW EUROPEAN BAUHAUS FROM THE PERSPECTIVE OF AN ENVIRONMENTAL NGO AS AN
OFFICIAL PARTNER
Rui Costa Monteiro
DESIGN & ARTESANATO & IDENTIDADE E CULTURA DE UMA REGIÃO. O PAPEL DO DESIGN NA CRIAÇÃO DE
SOLUÇÕES DE PACKAGING PARA A PEÇA ARTESANAL EM CERÂMICA DA REGIÃO DE BARCELOS - UMA
PARCERIA ENTRE ENSINO, AUTARQUIA E ARTESÃOS LOCAIS. ESTUDO DE CASO.
Cristiana Serejo

SS07A - The use of PLS-SEM methods applied to Social Sciences
Chair: Francisco Sánchez-Cubo
48
49
52

Location: Online - https://meet.google.com/zmg-cjcq-ems

A PLS MEASURE OF TALENT MANAGEMENT FOR PUBLIC SECTOR EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION IN TOURIST
DESTINATIONS [NOT PRESENTED]
José Luis Sánchez-Ollero
PUEDEN INFLUIR LOS GESTORES EMPRESARIALES EN EL CONSUMO RESPONSABLE DE SUS CLIENTES?
APLICACIÓN PLS PARA EL CASO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES EN ESPAÑA [NOT PRESENTED]
José Luis Sánchez-Ollero
FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO ESPAÑOL A TRAVÉS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
Elena V Lasso de la Veja

13:00-14:30 | LUNCH
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14:30-16:00 | Parallel Sessions (2)
SS09 - Depopulation and Territorial Inequalities
Chair: Ana Vinuela
26
22
27
10
38

Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live

DESPOVOAMENTO E DESIGUALDADES TERRITORIAIS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E RESPONSABILIDADE DO
PODER LOCAL
Maria Antónia P Almeida
DEMOGRAPHIC PROJECTIONS IN NORTHWESTERN SPAIN: ARE THERE DYNAMIC PROCESSES OF RESIDENTIAL
RELOCATION AFTER THE PANDEMIC?
Fernando Rubiera Morollón
POCTEP: 30 ANOS DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
Miguel Viegas
LOS RPTS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GALICIA DESDE UNA PERSPECTIVA POBLACIONAL.
Francisco Jesús Ferreiro Seoane
POST-COVID STRATEGIES ON DEPOPULATION: SPANISH GOVERNMENT, AUTONOMOUS COMMUNITIES AND
LOBBIES
Vicente Pinilla

RS02 - New Urban Agenda and Sustainable Development Goals
Chair: Iva M. Pires
11
55
94
116

Location: Online – https://meet.google.com/qdi-rfco-ghc

WHAT CAN WE LEARN FROM COVID-19 OUTBREAK HOUSEHOLD FOOD ROUTINES TO REDUCE FOOD WASTE
AND CONTRIBUTE TO ACCOMPLISH SDG 12.3?
Iva M. Pires
CONSUMING ‘THE GOOD’ PRODUCTS – URBAN CONSUMERS AND RURAL PROVENANCE FOODS
Elisabete Figueiredo
THE ROLE OF URBAN AGRICULTURE IN PROVIDING MULTIFUNCTIONAL SPACES: A CRITICAL REVIEW
Daniel Alberto Alberto Perozo-Suárez
A NATURAL CAPITAL NATIONAL POLICY FOCUSING ON MUNICIPALITIES: AN OPPORTUNITY TO IMPLEMENT
THE MUNICIPAL FUND FOR ENVIRONMENTAL AND URBAN SUSTAINABILITY IN PORTUGAL
Bethânia Suano

RS05A - Energy, Transports and Mobility, Agri-food and other Systemic
Transitions
Chair: Gabriela Almeida Marcon Nora
99
111
130

Location: Online - https://meet.google.com/sqv-dwps-bhr

BETÕES ECOEFICIENTES COM INCORPORAÇÃO DE RCD PARA APLICAÇÃO EM REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS –
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA [NOT PRESENTED]
Ana Célia H Antunes
SOCIOTECHNICAL TRANSITIONS OF THE BRAZILIAN ENERGY SECTOR THROUGH THE STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
Gabriela Almeida Marcon Nora
TENDÊNCIAS PARTICIPATIVAS NA TERCEIRA IDADE, EM CONTEXTO COVID-19: DISPARIDADES E
CONVERGÊNCIAS ENTRE MODELOS DE PROVIDENCIALISMO PÚBLICO DIFERENCIADOS
Bruno Pires

RS15A - Innovation, Entrepreneurship and Regional Development
Chair:
66
71
123

Location: Online - https://meet.google.com/ryb-ygeq-ogz
O PAPEL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS NA SUSTENTABILIDADE DOS TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE
Anderson Rei Galvão
AS ESTRATÉGIAS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MAR: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA [NOT PRESENTED]
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GLOBALIZATION INDEX OF THE PORTUGUESE REGIONS
Ana Paula Africano
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SS07B - The use of PLS-SEM methods applied to Social Sciences
Chair: Francisco Sánchez-Cubo
53
59
60

Location: Online - https://meet.google.com/ddm-tscc-dxq

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO ESPAÑOL
Elena V Lasso de la Vega
UNA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLS-SEM AL ESTUDIO DE LOS RECURSOS HUMANOS
Francisco Sánchez-Cubo
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MOTORWAYS, URBAN GROWTH, AND SUBURBANISATION: EVIDENCE FROM THREE DECADES OF MOTORWAY
CONSTRUCTION IN PORTUGAL
Bruno Rocha
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Rui Castanho
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Angélica Massuquetti
FOOD CULTURE, TRADITIONAL CUISINE AND CHANGE: A CASE STUDY OF THE MINHO REGION OF PORTUGAL
Carlos Fernandes
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Chair: Agostinho Bumba
57
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E INQUÉRITO COMUNITÁRIO À INOVAÇÃO: O CASO DAS PUBLICAÇÕES INDEXADAS
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Michelle Lins de Moraes
LOCALIZAÇÃO DE CENTROS DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO TERRITÓRIO
NAS ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS
Hélder Uzêda Castro
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Ana Nunes
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Mariana Moreira
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25
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RETHINKING GARDENS AND PUBLIC PARKS (GPP) BEYOND GREENNESS: AN INTEGRATED PERSPECTIVE
ABOUT GPP ECOSYSTEM SERVICES IN CITIES
Diogo G Vidal
PROMOTING AND EVALUATING GOVERNANCE: PROPOSAL FOR AN EVALUATION MODEL OF TERRITORIAL
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TRANSITIONS
Carlos P Marques
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José Manuel Lucio
MODELING OF THE ECONOMIC ACTIVITY AND WATER ENVIRONMENT IN FINLAND
Katsuhiro Sakurai
TERRA COMUNITÁRIA EM PORTUGAL: NOVA DINÂMICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
Claiton Jose Mello
DINÂMICA E CONTRIBUTOS DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL NA LITERATURA
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Adriano L Silva
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Hugo Pinto

SS01B - Social innovation and inclusive territories
Chair: Jorge Cunha
20
63
73
90
83

Location: Online - https://meet.google.com/gzx-dcen-xun

TERRITORIAL AND SOCIAL INNOVATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN THE TERRITORIES OF
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32
36
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40
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LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE EXTREMADURA (ESPAÑA)
Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa
IMPACTO DE LA COVID-19 EN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN EXTREMADURA (ESPAÑA). ESTUDIO
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Celia Sama Berrocal
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Jorge Gonçalves
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Beyond regions: Policies with People for Places?
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1 THE ROLE OF URBAN PLANNING IN CLIMATE CHANGE
ADAPTATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF UHI IN EUROPEAN
CITIES
Nicolò Florenzio1*; Gianni Guastella1, 2; Filippo Magni3; Stefano Pareglio1, 2; Francesco Musco3
1Fondazione

Eni Enrico Mattei, C.so Magenta 63, 20123 Milan, Italy
University of the Sacred Heart, Department of Mathematics and Physics, Via Musei 41, 25121
Brescia, Italy
3IUAV University, Department of Design and Planning in Complex Environments, 191 Santa Croce, Venice
30135, Italy
2Catholic

nicolo.florenzio@feem.it*; gianni.guastella@feem.it; fmagni@iuav.it; stefano.pareglio@feem.it;
francesco.musco@iuav.it
Abstract: This paper empirically analyses the relationship between urban form and Urban Heat Island (UHI) in a dataset
of 631 European cities that matches remotely sensed land-use and surface temperature data. A UHI event is defined as
an uninterrupted streak of days where the temperature differential measured at 12.00 A.M. between the city core and its
surroundings is higher than 2.5°C. To explain the probability of being exposed to UHI, few landscape metrics are included
in a binary regression model. These metrics include city size, fragmentation, built-up density, porosity and urbanization.
The model controls for the local climate condition and the geographical location of the city. Evidence links urban form to
the likelihood of being exposed to a UHI event, but it does so only for cities located in Mediterranean countries. Among
the landscape metrics, built-up density and porosity are the most influential determinant of the probability of UHI
exposure. UHI risk reduction may be achieved by lowering the built-up density of the city core and by increasing its
porosity. Hence, the study finds that urban planning may play a meaningful role in the adaptation to UHI phenomena, but
the results suggest that this conclusion is only valid for Mediterranean cities.
Keywords: Climate Change Adaptation, Urban Planning, Urban Heat Island, Land use, Remote Sensing.
JEL Classification: Q54, R00, R14, R52
1. INTRODUCTION
UHI is one of the most widely documented climatological phenomena driven by human development and has broad
negative effects on people’s health and on the urban economy (Miner et al 2016, Heaviside et al. 2017, Ellena, Ballester,
Mercogliano & al. 2020). The construction and expansion of human settlements, such as cities and larger urban
conurbations, often happens to agricultural and natural land expenses. When humans erect their houses, raise their
industrial plants, and build their roads, they replace raw terrain with asphalt, cement, or other kinds of artificial fabric,
thus altering the newly built area’s surface energy balance (Oke, 1982). Consequently, the energetic driving forces of heat
fluxes are deviated, influencing micro-climatic properties like humidity and surface temperature. For instance, huge
quantities of incoming solar radiation, which are usually offset by vegetation through evapotranspiration, are captured,
stored and re-radiated by construction materials (Xu, Gregory, & Kirchain, 2016); the reduced sky-view and the
roughness of the city’s texture limits convective heat removal from the ground (Dirksen & al, 2019); anthropogenic heat
release, mainly caused by the use of vehicles, power plants and air conditioners, acts as an additional source of heat
(Shahmohamadi et al, 2011). As a result, the Urban Heat Island (UHI) effect is generated.
In an already overheating world, the threat of UHI effect is particularly relevant in Europe due to the demographic
proclivities of its population and to the urbanization pattern of its cities. According to the European Commission Report
on the Impact of Demographic Change (2020), the size of Europe’s population is projected to plateauing to 449 million
people before 2025. At the same time, the median age may reach 49 years by 2070 (5 years higher than the current one),
and the share of people in the older age groups will consequently increase. By 2070, 30% of people in Europe are
estimated to be aged 65 and above, up from about 20% today. From 2019 until 2070, the share of people aged 80 or over
is projected to more than double to 13%. These estimates raise a red flag for local welfare because, as people get older,
the pressure on the public health system increases. In contrast with a stagnating and ageing population, urban trends are
stronger than ever. Melchiorri et al. (2018a) observe that, between 1990 and 2015, the spatial growth of European urban
areas has exceeded the pace of the demographic dynamics. The authors calculate that, in Europe, built-up areas in urban
areas expanded by 18%, while the population increased only by 1.5%. The greatest share of this built-up expansion
(60%) occurred in the cities’ outskirts, extending the boundaries of what can be considered the city “center”. Conversely,
while population growth has been sluggish in the continent, more than 80% of this overall growth took place in the city
centers. Vice versa, the net population declined in larger urban areas. As a result, European cities are expanding their
built-up surfaces and their urban cores are attracting more and more inhabitants. The decoupling of urban development
and demographic trends has been observed also by Guastella et al. (2019), who find that the decline in population density
from the city center to the periphery together with the spatial expansion of built-up areas are the main features of the
urban sprawl’s evolution in Europe.
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Urban warming may become the harmful by-product of the ongoing agglomeration at the city-core level. Indeed, some
papers have already confirmed that urban form and UHI are correlated. Alvarez (2013) used observed urban
temperatures in six European capital cities to conclude that density and the share of artificial land cover have a strong
and geographically variant influence on UHI intensity Although this work seems to argue in favor of a relationship
between urban form and UHI intensity, the sample’ size is very narrow, and the statistical evidence is limited to a simple
correlation. Zhou, Rybsky and Kropp (2017) performed a cross-sectional analysis of the relationship between urban form
and UHI intensity in 5000 European cities, concluding that the size of the city rather than its compactness or its degree
of roundness, is the most important morphological determinant of UHI intensity. Although they also took into
consideration different geographical sub-sets of cities, their conclusions do not substantially vary across regions. This
paper embeds a similar econometric approach introducing three novelties:
I)

a more comprehensive set of micro-scale urban form metrics is taken into consideration and complemented
with macro-scale geographical controls.

II)

a binary response model is preferred to a linear model, for estimating changes in UHI risk determined by changes
in urban morphology.

III)

the geographic heterogeneity of the results is systematically investigated with a non-parametric Generalized
Additive Model.

The five relevant urban landscape metrics are extrapolated by Schwarz (2010) and are city size, mean sealed patch size,
the share of continuous urban land, porosity and the share of sealed urban area. Several probit models are executed to
estimate the marginal effects of these parameters on the overall probability of UHI exposure. The specifications differ
from each other by the type of geographical controls included. The estimations lead to the conclusion that urban form
has a role in changing the probability of a UHI event. In particular, the degree of built-up density is the single most
important urban form metric that influences the risk of UHI. Then, after visualizing the geographic heterogeneity of the
phenomenon through a Generalized Additive Model, it is possible to detect some geographical proclivities by running the
initial probit specification on three subsets of the sample: Mediterranean, Eastern Europe and Northern Europe cities.
Urban form appears to have a sizeable effect on the risk of UHI exposure only in the first category of cities, thus only this
limited set of local government may include urban planning in their UHI mitigation policy toolbox.
This paper is related to a large body of work on the role of urban planning in climate change adaptation, i.e. transport,
buildings, waste management and urban form (see Seto & Ürge-Vorsatz, 2018 for a comprehensive review). A central
strand of this vast literature looks at how urban morphology influences urban micro-climate by inducing the formation
of the Urban Heat Island effect. Satellite imagery and remote sensing have been widely employed to observe the
relationship between urban land-use and urban temperatures (Alvarez 2013, Maragno, Magni, Ferro, & Musco 2014,
Huang et al. 2020). At the same time, quantitative models have been offering another approach to the topic, identifying
the most effective mitigating policies (Atkinson 2003, Li et al. 2012, Zhou, Rybsky, & Kropp 2017, Yin et al. 2018). This
work integrates the two approaches, embedding remotely sensed data in an econometric model and it is structured as
follows: Section 2 explores some UHI-related research. Sections 3 and 4 describe our dataset and outline the econometric
approach, respectively. Section 5 summarizes the results of our analysis. Section 6 concludes with some policy
recommendations.
2. UHI: DEFINITION, ANALYTICAL PERSPECTIVES AND RELATION WITH URBAN FORM
The UHI effect is usually measured by calculating the temperature difference between an urban built-up area and its
periphery. Firstly, the surface temperature is retrieved via remote sensing; then, thermal imagery is combined with land
use or administrative data and, lastly, spatial averages are calculated. Remote sensing imagery has largely been employed
to study the spatial patterns of the UHI and their relationship with land use and land cover (Zhou, Huang, & Cadenasso,
2011; Li et al, 2012; Alvarez, 2013; Zhao et al. 2014, Schwarz and Manceur 2015; Zhou, Rybsky & Kropp, 2017; Chaohui
et al., 2018). Thanks to the high-resolution data on surface emissivity provided by satellites, land surface temperatures
are easily observed. However, studying the UHI in a specific geographical area poses a well-known issue of spatial data
aggregation: the Modifiable Area Unit problem. The estimates of the UHI effect depend on the way we spatially aggregate
the data on temperatures, and it is not trivial to deduce the spatial definition of what is the “urban core” of a certain
conurbation, what is its periphery and how much it extends outwards from the core. Schwarz et al. (2011) extensive
review the main UHI indicators. Some researchers turned to local administrative boundaries to systematically define the
contraposition between “urban” and “rural” areas (Schwarz & Manceur, 2014). For Europe-focused studies, this approach
appears to be convenient thanks to the Urban Audit initiative by Eurostat. These data provide a European standard for
the spatial definition of “city”, considering the settlement as an area with two distinct concentric zones: the city core and
the larger urban area.
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Figure 1: Map of all European cities with their boundaries. A represents Paris, whose FUA includes Paris’ city core along
with other five little municipalities; B represents Toulouse, whose FUA includes just its own city core.
City cores are the high-density nuclei of the settlement, almost entirely covered by built-up areas; larger urban areas are
a first approximation of the Functional Urban Areas (FUA), and they may contain more than one city core (Eurostat,
2017). FUAs are characterized by lower population density, a higher share of land covered by industrial buildings and
factories, larger green spaces, and cultivated areas. Some other scholars distinguished between urban and suburban land
cover (Dousset, Gourmelon, & Mauri, 2007). Imhoff et al. (2010) preferred to use different thresholds of an
imperviousness index to distinguish what could be defined as “urban area” and “surrounding area”. Another leading
approach, which is used in several cross-sectional studies of Asian megacities, consists in the construction of “clusters of
urban land cover” and defines their surrounding areas as “the approximate equal-sized boundary area devoid of urban
cells” (Zhou, Rybsky and Kropp 2013, Peng et al. 2012, Zhou et al. 2015). Following this approach, Zhou et al. (2015)
delineated urban areas by aggregating high-density built-up polygons and forming a border within which the city core
was defined; then, emanating outwards from the urban edge, they generated twelve buffer zones surrounding the city
center. Evidently, this approach is more likely appliable to the ever-expanding Asian megacities than to the static
European towns.
In addition to the identification and correct spatial definition of the urban area, researchers' puzzling concern is to pick
the right analytical perspective on this phenomenon. In particular, the analysis of the UHI effect can be performed through
a case study, which focuses on one particular city (Cheval et al. 2009, Tomlinson 2012, Li et al., 2012, Holderness et al.,
2013, Yin et al. 2018, Huang et al. 2020) or a limited set of cities (Hung et al. 2006, Pongracz et al. 2005, Alvarez 2013),
or through a cross-sectional analysis, which considers a large set of cities (Schwarz et al. 2011, Peng et al. 2012, Zhou,
Rybsky and Kropp 2013, Zhao et al. 2014). On the one side, case studies provide useful information at the local level in
support of mitigation policies. This methodology is repeatable and allows a comparative analysis of different cities with
similar characteristics (see Musco 2016 for a wide selection of case studies on local mitigation strategies). On the other
side, the approach makes it more difficult to generalize the conclusion. The UHI is a climatic phenomenon influenced by
macro-scale factors, such as latitude, altitude, nearness to the sea or the desert, precipitation level, economic activity and
demography. As a result, the UHIs observed in Beijing and Wuhan (Huang et al. 2020, Yin et al. 2018) have different
spatial and temporal characteristics than those observed in Paris or Birmingham (Dousset, Gourmelon & Mauri, 2003;
Tomlinson, 2012).
Although the evidence from single case studies can be compared among cities with similar environmental characteristics,
upscaling the result to reach global conclusion may prove more challenging. That is possible only adopting a consistent
analytical framework that enables identifying global factors behind UHI while controlling for environmental
characteristics (Clinton & Gong, 2013). In this vein, Peng et al. (2012) developed a systematic evaluation method of
surface UHI for 419 big cities around the world. Nonetheless, their study included settlements located in different climatic
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zones and at different stages of economic development, so the effect of urban-level factors over UHI could be masked by
socio-economic ones. Additionally, large-scale analysis commonly focuses on large cities, for which comparable data is
more frequently available, hence neglecting the town level. For example, Zhou, Rybsky and Kropp (2013) performed a
cross-sectional analysis of the relationship between UHI intensity and city size on the totality of European urban clusters.
Rather than relying on administrative data, they identify a “city” as a cluster of urban land cover. This clustering technique
overcomes some common obstacles in defining what a city actually is (scarcity of population data and rigidity of
administrative city boundaries) but is undoubtedly flawed when it comes to study a strictly local phenomenon. In fact,
under this approach, entire regions (such as the Flemish Diamond) are counted as a single urban cluster. This method
can lead to uncertain results, given that large urban agglomerations often consist of several smaller cities, leading to
spatial biases in the observation of the UHI effect.
Trying to understand the determinant of this climatological phenomenon, researchers empirically attempted to reveal
the linkage between the UHI intensity and various intrinsic and urban-specific features like city size and urban form. The
literature regarding the relationship between city size and UHI intensity goes back to Oke (1973), who showed that even
from a small town of 4250 residents, the typical UHI effect is in the range of 0.8-5.2 C°. In this study, Oke used the number
of inhabitants as a proxy for the city’s dimension. In line with this standard set up, Hung et al. (2006) found that in 18
Asian mega cities, there is a linear relationship between UHI intensity in a city and its population. Other global studies
that ranked urban area as the best predictor for UHI were Clinton and Gong (2013) and Zhou et al. (2015). Alternatively,
in a subsequent study, Zhou, Rybsky and Kropp (2017) considered other urban morphological features, breaking down
different ways in which the city spatially extends itself: fractal dimension and anisometry. These features are defined as
urban form parameters. Whereas the fractal dimension is a measure for the city’s compactness, anisometry is an indicator
for the city’s eccentricity. According to their analysis of Europe’s largest urban agglomerations, disperse and stretched
cities (low fractal dimension and high anisometry) show less intense UHI events.
3. DATA
This study is based upon a large dataset of 633 European cities whose population ranges from 8.8 million people to 1747
inhabitants. Analyzing such a large and diverse pool of cities permits to observe UHI regularities in Europe without losing
generality. The definitions of “city core” and “surroundings” are adopted from the Urban Audit dataset compiled by
Eurostat, which defines the first concept as the cities’ administrative areas, and the second one as an approximation of
their Functional Urban Area (FUA). For each city, temperature and land-use data are combined. A “UHI event” is defined
as an uninterrupted streak of days where the temperature differential ΔT measured at 12.00 A.M. between the city core
and its FUA is higher than 2.5°C. Land surface temperatures (LSTs) are remotely sensed by ESA’s Landsat satellites, and
land use data are taken from Corine Land Cover imagery.
To capture the complexity of the relationship between UHI phenomena and urbanization patterns, five UHI indicators
are included in the dataset alongside five micro-scale urban landscape metrics and three macro-scale geographical
controls.
3.1 UHI indicators
European daytime (01.00 P.M) Land Surface Temperatures (LSTs) are extracted for each day of summer 20181 from the
ECMWF Landsat-ERA5 dataset. Temperature points were then cropped and aggregated from the original raster file using
the spatial polygons representing European city cores and FUAs provided by Eurostat’s Urban Audit Initiative as a mask.
A spatial average of the temperatures was calculated for the 938 city cores and the 728 corresponding FUAs. The number
of the FUAs does not precisely equal the number of the city cores because big cities such as London, Paris or Milan,
incorporate in their FUAs the city cores of satellite towns, which do not have their own FUA and are only part of the big
cities’ hinterlands. Along with spatial averages, latitude and longitude values have been retrieved from the polygons’
georeferenced shapefile and incorporated into the dataset.
After the calculation of the temperature differential between the city cores and the FUAs, the sample size tolerably drops2
to 633 cities due to two particular features of the data. Firstly, some cities are so tiny that the area underneath their
borders is not big enough to capture any centroid of the temperature’s raster. As a result, many cities display N.A. values
when we compute the spatial average of the temperatures. Unfortunately, this problem is linked to the different
resolutions of the temperatures’ raster and the spatial polygons’ mask, and there is no way to fix it. Secondly, French city
cores were initially unmatchable to their corresponding FUAs because in the Eurostat’s database they do not display their
NUTS3 code, which is the only code that allows perfect matching between cores and FUAs. The problem was solved by
manually filling the gaps in the NUTS3 column for French cities3.
For each city, five different indicators are computed for the characterization of the UHI events:

a) Exposure (ei): equal to 1 if the city experienced at least one UHI event; equal to 0 otherwise.

1

From 21st of June to 21st of September
We lose 92 city cores (from 938 to 846) and 112 FUAs (from 728 to 617).
3
We used 2016 NUTS3 codes available on the European Information System for Public Procurement, https://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts
2
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b) Mean intensity (ΔTi): the average ΔT during the events.
c) Mean duration (Ni): the average length of the events, expressed as number of days.
d) Occurrence rate (Oi): the percentage of UHI days in the considered time span.
e) Number of events (ni): the sum of every UHI events occurred in the considered time span.
Notably, UHI is a multi-dimensional phenomenon. In some cities, the temperature differential may be slightly perceivable
while in others can be intolerably strong; a UHI event might last just one day during a particularly intense heatwave, but
it can also be systematically present in some overheated areas; the cities situated in these areas, the UHI’s occurrence
rate may reach 100% while in cooler settlements it can register values close to zero; when a city is systematically exposed
to UHI, a single event may last for the entire season, while there are settlements in which UHI happens in a more sporadic
way. So, when the UHI is formed, its effect can be described in multiple ways. But what is the probability for this to
happen? The risk of exposure to UHI is measured by ei. There is no scope in analyzing the effects of urban form on UHI
characteristics, if in several cities this phenomenon does not happen in the first place. This is the reason why the paper
focuses on the relationship between urban morphology and the probability of exposure to UHI. Hence, the question is:
what are the morphological features of a city that influence the probability of UHI exposure? The answer to this question
will be obtained through a probit estimation process, which will include some geographical controls that will correct any
possible statistical bias.
3.2 Landscape metrics
Urban Audit’s spatial polygons are intersected with Copernicus’ Corine Land Cover data to obtain information about land
use within the city cores’ and FUA’s borders. As the study focuses on the cities’ physical structure, it relies on some static
properties of the urban area and disregards the dynamic process of urban growth. Many researchers have already used
this structural definition of urban form to compute quantitative landscape metrics (Kasanko et al. 2006, Huang et al.
2007, Schwarz 2010) and some others have already employed similar indicators in the analysis of UHI (Zhou, Rybsky &
Kropp 2017). This paper considers five relevant landscape metrics from Schwarz (2010): total area, mean sealed patch
size, the share of continuous urban land on total urban land, porosity and the share of sealed on total urban area.
According to the literature, in fact, some micro-scale morphological features of the cities can help to mitigate the UHI
effect, and some others can exacerbate it. For example, the presence of big parks and gardens in the middle of the city
core could reduce overheating by offsetting solar radiation through evapotranspiration and air circulation (Li et al. 2012).
A fragmented urban core, composed by several decentrated neighbors, will likely show lower temperature differentials
with respect to its FUAs thanks to more open space and disperse human activity (Zhou, Rybsky, & Kropp, 2017). On the
contrary, when the city’s downtown is composed by a unique cluster of built-up area and concentrates all the social,
economic, and cultural activities, it will likely be denser and hotter due to increased heat absorption, reduced sky-view
factor and high anthropogenic heating (Yin et al. 2018). These quantitative metrics correspond to as many qualitative
structural properties of the city, respectively: its physical dimension, the degree of fragmentation, the density of built-up
land, the incidence of green open spaces and its degree of urbanization.
Table 1: Micro-scale landscape metrics
Indicators
Total Size [S]

Formula
Sum of all land cover types
[he]

Mean Sealed Patch Size
[msps]
Share of Continuous Urban
Land [scul]
Porosity [poro]
Share of Sealed Urban Area
[ssua]

Mean size of sealed urban patches [he]
Percentage of continuous residential area
over all urban area
Ratio of open space on total urban area
Percentage of sealed urban area of total
land area

Interpretation
The absolute extent of the
city area indicates the size of the city in
its boundaries.
Urban Fragmentation
Built-up Density
Incidence of green areas
Urbanisation index

These quantitative metrics correspond to as many qualitative structural properties of the city, respectively: its physical
dimension, the degree of fragmentation, the density of built-up land, the incidence of green open spaces and its degree of
urbanization. Along with these five micro-scale urban indicators, three macro-scale geographic controls complete the set
of regressors. The rationale behind this choice is evident: geography matters. As the UHI is a local phenomenon with very
diverse characteristics depending on the local climate, it may well be that the geographical position of the city and its
typical climatological condition should be taken in consideration. This hypothesis is supported by the literature. Latitude
and Longitude are ranked as the best predictors for UHI in several papers (Clinton & Gong, 2013) and the local climate
conditions should be considered too (Imhoff et al. 2010). Moreover, the geographical location of the city may not only
influence its local climate conditions, but also the architecture of its urban planning.
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Figure 2: Boxplot of the urban landscape metrics for each geographical category. Mediterranean countries: Portugal,
Spain, France, Italy, Malta, Croatia, Greece and Cyprus; Eastern European countries: Austria, Bulgaria, Czech Republic,
Hungary, Romania, Slovenia and Slovakia; Northern countries: Belgium, Switzerland, Denmark, Estonia, Finland,
Deutschland, Luxembourg, Lithuania, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom.
Figure 1 shows that the Mediterranean cities in the sample have relatively denser cores, while cities in Northern Europe
are, in average, sparser and city cores in Eastern Europe are greener than the rest. Investigating the causal relationship
between the geographical location of the cities and their urban morphology is beyond the scope of this paper, still it can
be noticed that cities located in different regions of Europe have different morphological characteristics.
4. METHODOLOGY
The relationship between urban form and UHI is analyzed within an econometric framework. The use of econometrics in
UHI studies is not a novelty per sè. For reference, Zhou, Rybsky and Kropp (2017) have already used a linear model for
estimating the effect of three urban morphological features on UHI: city size, fractal dimension and anisometry. Their
work demonstrated that the city size and the fractal dimension have a magnifying effect upon the UHI intensity, while
the anisometry (which measures the degree of eccentricity of the city’s structure) has a negative impact. In other words,
the smaller and the more disperse the city is, the less hot it will become in comparison to its surroundings. Also, the more
eccentric the city’s structure is, the less intense will be the UHI effect. Unlike the most established literature, this study
does not estimate the effects of urban morphology with a standard linear regression but rather with a binary response
model. This choice is driven by the fact that the main focus of this work is not on a continuous dependent variable (like
the UHI intensity), but rather on a binary one. In particular, the chosen model is a probit and the dependent variable is ei.
As specified above, ei can take only two values (0,1) which represent two different categories of city: the cities that never
experienced UHI and the cities that got exposed at least for one day. The purpose of this model is to estimate the change
in the binomial distribution of ei caused by the changes in the urban form metrics. In other words, the estimations will
represent the changes in the probability that a city will fall in the “exposed” categories. Thus, positive coefficients will be
associated in an increased risk of exposure to UHI and negative coefficients will be associated with a mitigating effect.
The analysis is built upon the following probit regression:
(1)

𝑃𝑅(𝑒𝑖 = 1|𝑋) = 𝛷(𝑋 ′ 𝛽)

Where the left-hand side represents the probability of 𝑒𝑖 = 1 given 𝑋, which is the vector of regressors. On the right-hand
side, 𝛷 is the cumulative distribution function of the product between the regressors and their coefficients, which is
assumed to be normally distributed. The set of regressors includes the selected micro-scale landscape metrics and some
geographical controls. As the Zipf’s law is valid for cities too (Rozenfeld et al. 2011), the city size (S) is in log- scale to
reduce the skewness of the sample and to avoid distortions. The fragmentation index (mspsi) is a continuous and positive
variable, while other metrics, such as the share of continuous urban land on total area (scul), porosity (poro) and the
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share of sealed urban area on total urban land (ssua), are indices comprised between 0 and 1. In contrast to the metrics
chosen by Zhou, Rybsky and Kropp (2017), the regressors selected for this study stand out for their straightforwardness.
In fact, while the fractal dimension and the anisometry of a city are complex indicators and require powerful algorithms
to be computed, the metrics considered here are more concrete measures of the city’s features and are obtained with
easy calculations. These considerations matter when research meets actual policy making.
In comparison with Zhou, Rybsky and Kropp (2017), this study also takes a step further towards the identification of the
spatial patterns of UHI. The probit estimates are integrated with estimates obtained by running a Generalized Additive
Model (GAM) which better visualizes the spatial pattern of UHI. The GAM easily supports non-linear relationships
between single variables and is also capable of including multiple variables interactions. This GAM’ specific feature allows
a better visualization of geospatial data, which are best represented by complex surfaces rather than single smooth lines.
A common way to model geospatial data is to use an interaction term for a couple of geographic coordinates, along with
individual terms for other predictors. The interaction term, then, accounts for the spatial structure of the data. In this
case, the interaction happens between two macro-scale geographical variables (latitude and longitude):
(2)

𝑃𝑅(𝑒𝑖 = 1) = 𝛷(𝑋 ′ 𝛽 + 𝑠(𝑙𝑎𝑡𝑖 ; 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖 ))

Where 𝑠(𝑙𝑎𝑡𝑖 ; 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖 ) is the non-parametric smoothing function that interacts the two geographical variables
representing the city’s latitude (lat) and longitude (long). Despite the intricacy of this estimating tool, visualizing the
interactions on a georeferenced plot helps us unlock the interpretation of the model. Thanks to the flexibility of GAMs, in
fact, it is possible to draw a map with the spatial distribution of the UHI’s main features.
5. RESULTS
During Summer 2018, 89 European cities experienced at least one UHI event. The average event lasted 5 days with a
mean ΔT = 3.35 °C. During the entire season, exposed cities were hit by an average of about 6 events, covering 18% of the
observed period. Observing the data, two classes of cities can be distinguished: some of them recorded several brief UHI
events, others were subject to fewer but longer episodes. For example, Granada experienced 14 events with an average
duration of 3.5 days, while Catanzaro faced a single season-long event which lasted 93 days. Even if there is no substantial
link between an event’s intensity and its duration (𝜌𝛥𝑇,𝑁 = 0.28), the correlation between the intensity and the
occurrence rate looks stronger (𝜌𝛥𝑇,𝑂 = 0.51). At a first glance, the three UHI indicators of choice appear to pick out
distinct and independent characteristics of the phenomenon.
Table 1 shows the estimates for the urban metrics’ coefficients in five different probit specifications. In the first column
only the micro-scale indicators of urban form are considered, while in the second and third specification the geographical
controls are alternately included, respectively the mean annual temperature and the latitude. In the fourth standard
probit specification, both geographical controls are embedded in the model4. In the last column, the standard probit
model is put aside and replaced with a binomial Generalized Additive Model with a probit link function and a non-linear
smoothing function that interacts 𝑙𝑎𝑡𝑖 and 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖. The interaction term replaces the linear parameters, allowing for a
clearer graphic representation of the results.

4

Note that longitude has been excluded by these specifications because it appears to be completely uncorrelated with the dependent variables (−0.05 <
𝜌𝑙𝑜𝑛𝑔,𝑌 < −0.13).
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The results clearly suggest two main conclusions: the built-up density is the urban morphological factor with the
strongest influence on the probability of UHI exposure, and geography is confirmed to be an important discriminant. The
estimated coefficients remain strongly consistent throughout all the five specifications. The city size (S) and porosity
(poro) have negative coefficients, meaning that bigger and greener city cores will face fewer risks of UHI, while the builtup density (scul) is a risk-enhancing factor. The urban fragmentation index (msps) and the porosity’s effects on UHI
exposure are never statistically significant, while built-up density is strongly significant in all the specifications.
Apparently, the effect of the city size remains statistically muted until both the geographical controls are included in the
model. When the city’s typical local climate condition (mean_temp) and its geographical coordinates are simultaneously
considered, both the city size and the built-up density acquire a statistically relevant role. In particular, the effect of builtup density looks upwardly biased when only the urban morphology is taken into account. When the geographical controls
are considered, its effect is quantitatively downsized. At the same time, the city size gains importance when the
geographical controls are simultaneously added in the model.
In light of these findings, it may be argued that local government should aim at reducing the built-up density of the city
core to mitigate the risk of being exposed to UHI. Does this recommendation apply to all European cities? The answer is
no. In fact, it can be observed that Mediterranean cities are, in average, more densely built (as shown in Figure 1) and
appear to be subject to longer, more frequent and more intense UHI events. Figure 2 illustrates these latter findings.
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Figure 3. Upper row: plots of the relationship between the built-up density index (scul) and three selected UHI indicators;
Lower row: probability density functions of the three selected UHI indicators.
Mediterranean cities have been exposed, in average, to 6.3 UHI events compared to the 3.9 of Northern cities and the 3.5
of Eastern cities. The events lasted in average 7 days in Mediterranean cities, while in Northern and Eastern cities they
were almost always a one-day episode. Consequently, the average occurrence rate for Mediterranean cities (= 24%) is
six times higher than the rate of their Northern and Eastern counterparts (respectively 6% and 6%). Not only
Mediterranean cities have been relatively more exposed to UHI in terms of occurrence but also in terms of intensity. The
average intensity of a UHI event in Mediterranean cities is 3.49 °C, while in Northern and Eastern cities is respectively 3
°C and 3.02 °C.
Even though these summary statistics shed a light on the geographical pattern of UHI, some sort of systematic evidence
of the geographic heterogeneity of the phenomenon is still absent. In fact, the probit model assumes independency of the
residuals and does not model spatial autocorrelation. In order to take that in account, the two variable-coordinates 𝑙𝑎𝑡𝑖
and 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖 shall be interacted with the non-linear smoothing function (𝑙𝑎𝑡𝑖; 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖). Column (5) of Table 1 also includes
these smooth terms. Although their approximate statistical significance does not convey any relevant information, once
plotted they provide a clear visualization of the geographical pattern of UHI.
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Figure 4: Plot of the GAM’s smoothing terms. The contour lines represent the different probit predictors of the (𝑙𝑎𝑡𝑖; 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖)
interactions.
Indeed, UHI exposed cities seem to be clustered in southern countries along the Mediterranean coastline, where the
climate is hotter and solar radiation is stronger. Considering these findings, it may well be claimed that the evaluation of
the role of urban form in UHI’s risk mitigation should be performed throughout a geographical cluster analysis of the
sampled cities.
The probit specification is executed again with the three different geographical sub-samples. The aim of this last
operation is to verify if urban form metrics play a different role in UHI’s risk mitigation depending on the geographic
position of the city.
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Table 2 shows that urban form influences the risk of UHI exposure only in Mediterranean cities. For these cities, the builtup density and the porosity of the city cores are the urban form metrics with a statistically relevant effect on the
probability of UHI exposure. To put things in perspective, it is possible to calculate some city-specific marginal effect that
a change in scul or poro may have on the probability distribution of ei. Consider Huelva, in Spain, for example. This city is
located in the southwestern region of Andalusia, and its mean annual temperature in summer 2018 was 30.28 °C. Huelva
̅̅̅̅ = 3.5 ℃), which lasted in average 11 days, causing a total occurrence
has been hit by 7 discretely intense UHI events (∆𝑇
rate of 87.09%. Its scul ratio is among the highest of the sample and it is equal to 70.99%. The model described above
predicts that a reduction of the scul ratio to 50% would cut the chances of UHI exposure by 17.04%. A further cut to
16.79%, which is the sample’s average, would result into a 48.09% decrease in the UHI risk. Another example might be
provided by the case of Aix-en-Provence, in Southern France. This municipality’s UHI indicators are very similar to
Huelva’s. In fact, the city has an 89.24% UHI occurrence rate during summer 2018, having registered 7 UHI events with
mean duration of 11.85 days. Nonetheless, the events in Aix-en-Provence have been sensibly more intense, as the mean
temperature differential ̅̅̅̅
∆𝑇 ≅ 6 ℃. This pronounced difference cannot be justified by the level of the city’s scul ratio,
because Aix-en-Provence has one of the lowest scul ratios in the sample (𝑠𝑐𝑢𝑙 = 2.13%). Nonetheless, Aix-en-Provence’s
porosity index is almost equal to the sample’s average (𝑝𝑜𝑟𝑜 = 62.8% ≈ 62.2%) but lower than Huelva’s (= 68.22%).
In essence, local governments in Mediterranean countries should aim at reshaping the city core with less built-up space
and more green areas. For the rest of European cities, there still is a lack of statistically significant evidence for the
relationship between urban form and UHI.
6. CONCLUSIONS
European cities have been expanding their built-up surfaces and, at the same time, are attracting the continent’s
population towards their urban cores. Urban agglomeration may exacerbate the Urban Heat Island effect and pose a
threat to the city dwellers’ health. For these reasons, urban governments and policy makers are called to action on local
climate change adaptation and resilience. Following a vast literature, this paper argues that urban planning may play a
pivotal role in this challenge. In fact, this empirical analysis demonstrates that, in general, reducing the built-up density
of the city cores would help mitigating the risk of UHI exposure. However, the geographical heterogeneity of European
cities should be taken in account. For cities located in Eastern and Northern Europe, urban form apparently does not
influence the UHI risk. However, for cities located in Mediterranean countries, reducing the built-up density and
increasing the porosity of its land cover are important drivers of UHI mitigation. These findings highlight that there is no
“one size fits all” approach in climate change mitigation at a local level. While southern cities may well model their policies
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around urban planning, settlements located in Eastern and Northern Europe should find other ways to face the issue of
UHI. In a way, these results complement some key insights from the European Environment Agency’s report on “Urban
Adaptation to Climate Change in Europe”, which shows that while Eastern cities concentrate their adaptive capacity on
infrastructure (roads, hospitals and water management) and Northern cities focus on technology (research and
development expenditure and patent application), Mediterranean cities lag behind in both categories. The
recommendation to policy makers in Southern Europe is to include urban planning in their climate adaptation strategy.
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Resumo: Com a presente comunicação pretende-se apresentar uma abordagem teórica e uma primeira perspetiva ao
que poderá constituir uma estratégia, a um tempo reflexiva e, a outro tempo operacional, de marketing territorial para o
Município de Palmela. Deste modo, estabelecem-se como principais objetivos para a comunicação, por um lado, proceder
a um resumo do state of the art no que ao marketing territorial diz respeito e, por outro lado, definir um quadro
operacional, incluindo um conjunto de iniciativas para a ação, para uma futura estratégia multidimensional, de promoção
do território de Palmela. Pelas suas características territoriais, ao combinar elementos típicos de uma sociedade
urbana/industrial, com a presença ainda dominante de um mundo rural, nomeadamente nas áreas centro e nascente do
município, Palmela constitui um interessante campo de análise para estratégias promotoras e valorizadoras dos recursos
endógenos. Em termos de estrutura, iremos dividir o nosso trabalho em três partes fundamentais: num primeiro
momento, e com recurso a estudos desenvolvidos por autores estrangeiros e nacionais como Kotler (2003), Marques
(2013), Patrício (2016) ou Rosa (2017), procederemos a uma pesquisa de índole teórica sobre conceitos, objetivos e
conteúdos de análises de marketing territorial. Num segundo momento, apresentaremos, de forma sucinta, os traços
essenciais do território de Palmela, para, numa ultima etapa, estabelecermos as bases de uma estratégia de promoção do
território em causa. Em termos de fontes de informação, e para além de estudos, bases estatísticas e trabalhos já
desenvolvidos pela autarquia no domínio estratégico, recorreremos a um conjunto de entrevistas a atores com influência,
interesse e participação no desenvolvimento do território de Palmela. A análise apresentada na presente comunicação
deverá permitir uma primeira abordagem a um leque de questões básicas associadas à promoção sistemática de
territórios: o que existe de marketing territorial no espaço alvo de estudo? Quais os agentes detentores da oferta
territorial? Qual a imagem atual do território para os seus públicos-alvo e como é que estes gostariam que fosse? Quais
são os mais significativos vetores de orientação para erguer uma verdadeira “Marca Territorial”? Em termos
operacionais, a nossa comunicação incluirá algumas pistas para futuras ações valorizadoras do município no quadro de
uma estratégia abrangente de promoção territorial. Deste modo, e fazendo referência ao título da nossa comunicação,
afirmamos como ideia orientadora do nosso trabalho o seguinte desígnio - “Sabemos que Palmela é conhecida por estes
motivos e, agora, pretendemos que seja reconhecida por estes valores, recursos e estratégias de futuro”
Palavras-chave: Estratégia, Marca, Marketing Territorial, Palmela, Promoção
TERRITORIAL MARKETING: THE CASE OF PALMELA - FROM COMMON KNOWLEDGE TO RECOGNITION
ABSTRACT
The purpose of this communication is to present a theoretical approach and a first perspective to what may become a
strategy, at the same time reflective and at the other time operational, of place marketing for the territory of the
municipality of Palmela. In this way, the main objectives for communication are established, on the one hand, to proceed
to a summary of the state of the art with regard to territorial marketing and, on the other hand, to define an operational
framework, including a set of initiatives for the action, for a future multidimensional strategy, to promote the territory of
Palmela. Due to its territorial characteristics, by combining typical elements of an urban / industrial society, with the still
dominant presence of a rural world, namely in the central and eastern areas of the municipality, Palmela is an interesting
field of analysis for strategies that promote and enhance endogenous resources. In terms of the structure, we will divide
our work into three fundamental parts: at first, and using studies developed by foreign and national authors such as
Kotler (2003), Marques (2013), Patrício (2016) or Rosa (2017), we will carry out a theoretical research of concepts,
objectives and contents of territorial marketing analyzes. In a second step, we will present, in a succinct way, the essential
features of the territory of Palmela, in order, to establish the bases for a territorial promotion strategy of the municipality
in question. In terms of sources of information, and in addition to studies, statistical bases and work already carried out
by the municipality in the strategic domain, we will use a set of interviews with actors with influence, interest and
participation in the development of Palmela. The analysis presented in this communication should allow a first approach
to a range of basic issues associated with the systematic promotion of territories: what is there about territorial
marketing in the target study space? Which agents hold the territorial offer? What is the current image of the territory
for the target audiences and what image these audiences would like it to be? What are the most significant vectors for
building a true “Territorial Brand”? In operational terms, our communication will include some clues for future actions
aimed to build a comprehensive territorial promotion strategy. In this sense, and making reference to the title of our
communication, we affirm as the guiding idea of our work the following goal – “to get Palmela recognized for its core
values, resources and strategies towards the future”
Keywords: Brand, Marketing Places, Palmela, Promotion, Strategy
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1. INTRODUÇÃO
Com a presente comunicação pretende-se apresentar uma abordagem teórica e uma primeira perspetiva ao que poderá
vir a prefigurar uma estratégia, a um tempo reflexiva e, a outro tempo operacional, de marketing territorial para o
território do Município de Palmela. Chama-se a atenção de que se trata de um Work in Progress, isto é, os trabalhos
relativos a uma perspetiva integradora de várias iniciativas já existentes no território de Palmela (que constitui um dos
objetivos finais de todos os estudos a desenvolver futuramente), continuam a decorrer, pelo que esta comunicação
representa uma primeira abordagem a uma série de análises que se estão a desenvolver. Deste modo, estabelecem-se
como principais objetivos para a comunicação, por um lado, proceder a um resumo do state of the art no que ao marketing
territorial diz respeito e, por outro lado, definir um conjunto de primeiras ideias no que diz respeito à futura estruturação
de uma estratégia de marketing territorial para Palmela. Neste sentido, os autores desenvolveram entrevistas junto de
atores/stakeholders locais e elencaram um conjunto de personalidades e organizações, potencialmente integradoras no
quadro de uma futura estratégia multidimensional, de promoção do território do Município de Palmela.
Pelas suas características territoriais, Palmela oferece um quadro motivador para o domínio do marketing aplicado ao
espaço geográfico. Ao combinar elementos típicos de uma sociedade urbana/industrial, [quer no que concerne às
tipologias de ocupação do espaço, quer no que respeita às vivências sociais e modelo de acumulação de riqueza (com uma
base mais marcadamente industrial e terciária - comércio e serviços)], com a presença ainda dominante de um mundo
rural, nomeadamente nas áreas centro e sul do município, Palmela constitui um interessante campo de análise para
estratégias promotoras e valorizadoras dos recursos endógenos (Lúcio et al., 2019, 2020).
Em termos de estrutura, iremos dividir o nosso trabalho em três partes fundamentais: num primeiro momento, e com
recurso a estudos desenvolvidos por autores estrangeiros e nacionais como Kotler (2003), Marques (2013), Patrício
(2016) ou Rosa (2017), procederemos a uma pesquisa de índole teórica sobre conceitos, objetivos e conteúdos de
análises de marketing territorial. Num segundo momento, apresentaremos, de forma sucinta, os traços essenciais do
território do Município de Palmela, para, numa ultima etapa apresentarmos alguns elementos para a futura construção
de uma estratégia de marketing territorial para Palmela, incluindo referências a organizações e personalidades que, pelas
suas ligações ao espaço em causa, possam servir de sustentação a uma estratégia de promoção do território do município.
Em termos de fontes de informação, e para além de estudos, bases estatísticas e trabalhos já desenvolvidos pela autarquia
no domínio estratégico, recorreremos a um conjunto de entrevistas a atores com influência, interesse e participação no
desenvolvimento do território de Palmela. A análise apresentada na presente comunicação deverá permitir uma primeira
abordagem a um leque de questões básicas associadas à promoção sistemática de territórios: o que existe de marketing
territorial no espaço alvo de estudo? Quais os agentes detentores da oferta territorial? Qual a imagem atual do território
para os seus públicos-alvo e como é que estes gostariam que fosse? Quais são os mais significativos vetores de orientação
para erguer uma verdadeira “Marca Territorial”? Em termos operacionais, a nossa comunicação incluirá algumas pistas
para futuras ações valorizadoras do município no quadro de uma estratégia abrangente de promoção territorial. Deste
modo, e fazendo referência ao título da nossa comunicação, afirmamos como ideia orientadora do nosso trabalho o
seguinte desígnio - “Sabemos que Palmela é conhecida por estes motivos e, agora, pretendemos que seja reconhecida por
estes valores, recursos e estratégias de futuro”.
2. EM TORNO DE UM CONCEITO
Tendo em consideração que o presente trabalho inscreve como objetivo fundamental propor uma reflexão de natureza
teórica-operacional sobre estratégias de promoção e valorização dos territórios, faz sentido que, num primeiro momento,
se aborde o conceito de marketing territorial, uma vez que o mesmo “surge da necessidade de promover e afirmar o
território, de valorizar a identidade local e divulgar os aspetos positivos bem como a sua natureza de instrumento de
divulgação turística” (Barros e Gama, 2009: 94).
Em termos históricos, o marketing territorial tem conhecido aplicabilidade em domínios como a reabilitação, renovação
ou revitalização de áreas rurais e urbanas, sendo que a “a sua maior popularidade tem sido alcançada na promoção de
grandes acontecimentos” (Cidrais, 1998: 17). Mas, na atualidade este instrumento vai para além da simples publicitação
dos acontecimentos, servindo para “promover o desenvolvimento sustentável de um território, contribuindo para melhorar
o ambiente e a qualidade de vida, aumentando a eficácia da utilização de recursos” (Cidrais, 1998: 17). A função do
marketing deve ser “capaz de compatibilizar a promoção de um território com as suas estratégias dinamizadoras, ambas
concebidas e concertadas por uma rede de atores” (Fonseca e Ramos, 2006: 11), no sentido de desenvolver o seu tecido
económico (Barros e Gama, 2009: 94). Por este motivo, desenvolvemos, no quadro do presente trabalho, um conjunto de
entrevistas a atores, com interesses na promoção do território de Palmela, quer políticos/decisores, quer empresariais,
A construção de uma leitura cruzada das perspetivas dos vários agentes locais será alvo de análise no ponto 4 do presente
trabalho, onde incorporaremos, no âmbito das designadas “linhas de ação”, as contribuições dos atores locais, expressas
nas diferentes entrevistas realizadas pelos autores deste trabalho.
Face ao que antecede, podemos afirmar que o marketing territorial é, então, o “resultado da atuação dos diferentes atores
(públicos ou privados) e da comunicação (interna e externa) que os diversos componentes do território estabelecem com os
públicos com os quais se relacionam” (Barros e Gama, 2009: 95).
Por outro lado, importa mencionar, neste ponto do estudo, um elemento com particular relevância quando se está
perante um território que patenteia, como é o caso de Palmela, recursos de distintas naturezas – naturais (Arrábida,
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Estuário do Sado), patrimoniais (elementos construídos), históricos (a presença de ordens militares) e económicos
(vitivinicultura, por exemplo) e que corresponde à coordenação de ações e estratégias promovidas por diferentes atores.
Numa agenda estruturada de marketing territorial, representa um ponto-chave para o êxito da estratégia que se escolhe
e implementa, a compatibilização de objetivos, metas e iniciativas desenvolvidas por cada um dos vários agentes com
participação e motivação para o desenvolvimento do território. Assim, a questão da coordenação baseia-se também na
“definição da escala adequada para as acções de marketing e, acima de tudo, na forma correcta de coordenar políticas,
recursos e actores de escalas diferentes num mesmo território, encontrar consensos e espaços de concertação” (Barros e
Gama, 2009: 95).
Desde esta perspetiva, “os territórios devem ter a capacidade de explorar os seus recursos, nomeadamente recursos naturais
(incluindo a paisagem), património cultural e histórico, infraestruturas, recursos humano e capacidade de inovação,
gastronomia, indústria, etc. Esta exploração deve seguir estratégias de competitividade e adaptação a novos mercados
internacionais onde há outros territórios que concorrem entre si” (Rodriguez Gutierrez, 2013:12).
Igualmente relevante, e a merecer amplo destaque/atenção no contexto dos intervenientes/participantes na estratégia,
é o facto de os agentes que temos vindo a mencionar, não serem necessariamente de génese local, isto é, podemos ter no
território-alvo instituições com origens geográficas regionais (associações de turismo, por exemplo), nacionais (Instituto
de Conservação da Natureza e Florestas através do Parque Natural da Arrábida (PNA) e da Reserva Natural do Estuário
do Sado (RNES)) e internacionais (Autoeuropa). Deste modo, uma estratégia de marketing territorial terá de atender,
considerar e, eventualmente, compatibilizar, interesses não necessariamente coincidentes no âmbito da promoção e
desenvolvimento das potencialidades presentes no espaço municipal.
O marketing territorial também impõe um conjunto de opções que deverão ser clarificadas de modo que todos os atores
tenham consciência dos objetivos que se pretendem atingir com a estratégia selecionada. Neste contexto, merece
particular realce a escolha dos públicos-alvo, ou seja, a quem pretendemos chegar com as nossas opções estratégicas?
Classe empresarial? Turistas/Visitantes? Trabalhadores? E dentro destas categorias, quais são os perfis mais adequados
ao nosso território, isto é, que empresas serão particularmente mais interessantes, que tipo de turistas pretendemos
atrair, que qualificações profissionais deverão ser alvo da nossa atenção? Em suma, querer atrair tudo e todos pode não
ser necessariamente a melhor abordagem no âmbito de uma estratégia de marketing territorial. Assim, devemos ter em
linha de conta que o denominado marketing territorial “é a área particular do marketing encarregada de influenciar as
audiências alvo para se comportarem de uma forma positiva perante os produtos e serviços associados a um lugar
geográfico específico” (Rodriguez Gutierrez, 2013:9).
Do ponto de vista conceptual devemos, ainda, mencionar quatro elementos, a saber; competências, concorrência,
diferenciação, identidade/imagem.
Na primeira dimensão referida – competências – interessa, de modo particular, definir o que são as capacidades/skills
intrínsecas ao território que, no caso de Palmela, poderão envolver conhecimentos e práticas associadas a atividades
diversas como a vitivinicultura e a preservação de valores naturais. Assim, no contexto estratégico, “o desenvolvimento
de um território vai estar marcado pela capacidade de identificar e explorar as competências com que vai conseguir
posicionar-se. Na procura do desenvolvimento pode explorar a sua capacidade inovadora e criativa, investir na investigação
científica e tecnológica, bem como na qualidade de vida dos residentes, e potenciar a sua especialidade” (Rodriguez
Gutierrez, 2013: 18).
No que respeita ao elemento concorrência, devemos ter presente que os territórios não estão isolados, antes participam
e influenciam um todo regional, nacional e internacional. Deste modo, Palmela irá contar com competição externa pelos
recursos que interessam ao marketing territorial - investimento, atenção, tempo. Assim, a implementação de uma
“estratégia de marketing aplicado aos territórios requer uma análise prévia do existente, das necessidades, dos pontos fortes
e os pontos fracos, a viabilidade económica das possíveis ações a executar, uma organização operacional e uma avaliação
contínua para o controlo da evolução obtida” (Rosa, 2017:6).
Face ao que antecede, será lícito afirmar que o objetivo da aplicação de estratégias de marketing territorial corresponde
à “criação de mercados mais competitivos e a atração de investimentos que contribuam para o desenvolvimento do território
e os seus residentes, utilizando vários recursos” (Rosa, 2017: 6).
O elemento diferenciação, constitui um corolário lógico de tudo o que até este ponto se referiu: a capacidade competitiva
de um território será determinada, em parte considerável, pelos elementos distintivos – naturais e construídos –
presentes no espaço-alvo de estratégia. Dito de outro modo, e aplicado ao corrente estudo de caso, importa responder à
seguinte pergunta: O que tem Palmela de diferente face aos potenciais competidores? Neste contexto, importa mencionar
que se deve impor uma visão dinâmica, isto é, a diferenciação compreende um processo contínuo de valorização de
recursos e de adaptação às novas condições de mercado, ou seja, aquilo que hoje um empresário valoriza, pode não ser o
mesmo dentro de cinco ou dez anos. Assim, o exercício de pesquisa e construção dos elementos diferenciadores é, em si
mesmo, um processo inacabado e em constante monitorização.
Finalmente, a construção de uma identidade/imagem pode ser perspetivada como um último objetivo de uma estratégia
de marketing territorial. A imagem e a identidade que se projetam externamente constitui uma mais-valia chave para o
sucesso da estratégia. A capacidade de atrair investidores constrói-se sobre uma Identidade forjada em linhas de ação
reconhecidas e valorizadas por todos os stakeholders municipais. Assim, o sucesso da estratégia, implica que haja a
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“participação de todos com vista à formatação de uma imagem a promover. Essa imagem deve ser verdadeira, assente em
princípios de sustentabilidade, sendo que o objectivo será projectar a identidade do próprio território, melhorar a sua
posição competitiva face aos seus concorrentes directos e aproximar-se ou superar os que lhe estão acima na captação de
recursos exógenos” (Barros, 2011: 23).
No ponto seguinte do presente texto, iremos proceder à caracterização do território de Palmela, com o objetivo de detetar
forças e fraquezas que deverão ser potenciadas (pontos fortes) ou ultrapassadas (pontos fracos) no quadro das linhas de
ação a definir no quarto capítulo deste trabalho.
3. O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE PALMELA
A presença humana no Município de Palmela remonta ao Paleolítico médio, época de que datam os achados arqueológicos
mais antigos encontrados no território municipal. Os vestígios arqueológicos encontrados ao longo dos anos nas
escavações realizadas no Castelo de Palmela indicam a presença de diversos povos no Município, nomeadamente
romanos, visigodos e muçulmanos. Estes últimos ocuparam Palmela a partir do século VIII.
Na época da Reconquista Cristã D. Afonso Henriques após a tomada de Lisboa em 1147 toma também, pela primeira vez,
o castelo de Palmela. Sequencialmente perdida e reconquistada aos mouros só é definitivamente integrada no reino em
24 de junho de 1165. O Município de Palmela é instituído em março de 1185 através do seu primeiro Foral, o último
outorgado por D. Afonso Henriques ao longo do seu extenso reinado, mas um dos primeiros concedidos em todo o Sul do
Tejo.
Palmela é elevada à categoria de vila em 1323 já durante o reinado de D. Dinis. D. João I ordena a construção de um
convento mestral para os “Freires de Sant’Iago” no ano de 1423, e em 1443 a sede da Ordem Religiosa Militar de Sant’Iago
de Espada instala-se no Castelo de Palmela, fato que irá marcar a história de Palmela até à extinção das Ordens Militares
em 1834. A permanência da Ordem no Município assumiu importância primordial ao nível político, militar e simbólico,
uma vez que os seus objetivos, para além da vertente religiosa, eram o fomento do povoamento, a defesa do território e
a conquista de novos espaços territoriais. A 1 de junho de 1512, D. Manuel I atribui novo foral à Vila de Palmela.
No início do século XIX Palmela observa uma crescente decadência, culminando com a extinção do seu Município, em 24
de outubro de 1855, no quadro das reformas administrativas do período liberal. Então passa a integrar o Município de
Setúbal e a autonomia de Palmela só volta a ser restaurada em 8 de novembro de 1926 (CMP, 2020a: 29)
O Município de Palmela é o maior da Área Metropolitana de Lisboa, que é hoje, por sua vez, a mais importante
concentração demográfica e económica do país. Neste sentido, apesar da sua relativa posição periférica, o território de
Palmela tem-se visto progressivamente exposto às dinâmicas estruturais que caraterizam as regiões metropolitanas, cuja
constituição, como é sabido, é sempre um processo histórico e geográfico complexo, desenvolvendo-se com diversos
desajustamentos e descontinuidades, fatores estruturais e também contingentes, com constrangimentos geográficos préexistentes muitas vezes inultrapassáveis ou condicionamentos históricos e sociais difíceis de contornar.
De facto, a tardia industrialização portuguesa, na qual se apostou numa pretensa vocação agrária nacional e que irá
orientar de modo hesitante todo o processo de modernização português. Numa tentativa simultânea de criação de um
mercado de consumo interno e articulação com as ligações portuárias ao exterior, desenvolveu-se assim na segunda
metade do século XIX o programa relativamente ambicioso da rede nacional de caminho-de-ferro, que na Área
Metropolitana de Lisboa (AML) irá estabelecer a matriz do crescimento urbano até meados do século XX, e servir em
articulação com a rede de acessibilidades natural do Tejo as principais concentrações industriais da região naquela época.
De facto, nesse processo a margem sul adquiriu uma nova posição no panorama do sistema urbano-industrial do país,
sobretudo a partir da abertura do caminho-de-ferro entre o Barreiro e Bombel (Vendas Novas) em 1857, mais tarde
prolongado até Beja (1864), que conjugado com o acesso fácil ao porto de Lisboa e a implantação de um capitalismo de
vocação agrária à escala nacional colocavam a Península de Setúbal numa posição privilegiada de intermediação da
produção agropecuária do Alentejo e Algarve.
É também neste quadro de capitalismo agrário apoiado no caminho-de-ferro que emerge o Pinhal Novo e que se começam
a dar em Palmela processos da chamada “colonização espontânea”, em que a fixação de trabalhadores agrícolas,
simultaneamente assalariados e dependentes, é concretizada através de políticas de empréstimo ou aforamento em
pequenas parcelas das terras menos férteis, estimulando formas de edificação dispersa um pouco por todo o território.
Com o acentuar das migrações internas na década de 1960 desencadeou-se um processo de transformação profundo,
estrutural e tremendamente rápido, nomeadamente através do processo de terciarização da capital e do surgimento de
grandes investimentos industriais na margem sul, motivando um crescimento demográfico e urbano de grande
magnitude, apoiado sobretudo na rede viária convencional, e mais acentuado em áreas servidas pelas novas vias rápidas
e em torno de algumas estações de caminho-de-ferro. Destacando-se ainda a inauguração da Ponte de 25 de Abril em
1966 e da A2 até ao Fogueteiro, no que à margem sul da AML diz respeito.
No que concerne ao Município de Palmela, nomeadamente entre as décadas de 1960 e 1970, o crescimento urbanístico
foi, em termos relativos, superior ao demográfico, sobretudo na sua área ponte, na Freguesia de Quinta do Anjo, com
destaque para os loteamentos informais das chamadas “Marquesas” (antiga Quinta da Torre), Vila Amélia, Lagoinha,
Olhos de Água, Barra Cheia e Vale de Touros, que procuravam então tirar partido da acessibilidade possibilitada pelo nó
de Coina. Na área central do Município, entretanto, continuavam as tendências de edificação de baixa densidade
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associadas ao meio rural, com maiores concentrações em torno do Pinhal Novo, nomeadamente Venda do Alcaide, Lagoa
da Palha e Vale da Vila, certamente influenciadas pela presença da estação de caminho-de-ferro. No final da década, o
prolongamento da A2 até Palmela (1978) e Setúbal (1979) anunciavam já a progressiva expansão territorial das
dinâmicas metropolitanas da década seguinte.
A partir da adesão à então Comunidade Económica Europeia, Portugal iniciou o que se pode chamar a “modernização
tardia” que caraterizou a década de 1990. Esse foi um período marcado pela progressiva internacionalização da
economia, por novos processos de terciarização e desindustrialização e por uma fase de intensa modernização
infraestrutural, cujos traços mais visíveis na AML foram, para além das novas infraestruturas de transporte público
pesado (ligações ferroviárias para sul, até ao Fogueteiro, novos terminais fluviais, etc), sobretudo as transformações
estruturais ao nível da rede rodoviária com destaque, ao nível da margem sul, para a abertura da Ponte Vasco da Gama e
do IC32 (1998) possibilitando o desenho de um anel rodoviário fundamental que uniu margens norte e sul em torno do
estuário, integrando municípios geograficamente relativamente centrais mas até então periféricos às dinâmicas
metropolitanas (Alcochete, Montijo, Moita) e reposicionando os municípios do Arco Ribeirinho Sul.
Nesse contexto, a cidade de Lisboa continuou a perder população residente ao mesmo tempo que o crescimento
demográfico mais acentuado se verificava nas áreas mais periféricas. No Município de Palmela, por sua vez, o crescimento
demográfico mantinha as tendências da década anterior ao mesmo tempo que o crescimento urbano mais expressivo se
concentrava em torno de Pinhal Novo e de Quinta do Anjo.
Verificaram-se também novos fenómenos de deslocalização ou periferização de atividades económicas, tanto industriais
e logísticas como. Tirando partido da proximidade ao cruzamento A2-IC21 em Coina, a abertura da fábrica da Autoeuropa,
no Município de Palmela, o mais importante pólo empregador da margem sul e um dos mais importantes do país, é
certamente um dos melhores exemplos desse fenómeno.
Apesar dessas novas tendências gerais continuou a verificar-se alguma relutância à expansão das atividades do terciário
superior para a Península de Setúbal. O que talvez mais tenha marcado a região a este nível foi o surgimento de um vasto
conjunto de grandes centros comerciais de vocação metropolitana, não por acaso estrategicamente posicionados junto
dos nos novos nós rodoviários de grande acessibilidade (CMP, 2020a: 41-52).
Nas primeiras décadas do século XXI estiveram previstos novos investimentos para a Península de Setúbal,
designadamente a plataforma logística multimodal do Poceirão, um novo aeroporto alternativo/complementar a Lisboa
a instalar no Campo de Tiro de Alcochete, a rede ferroviária em bitola europeia e a terceira travessia sobre o Tejo entre
Chelas e Barreiro, que iriam afetar de forma determinante o Município de Palmela, potenciando o seu crescimento
económico, urbanístico e demográfico, na continuação dos pressupostos de “modernização” aludidos anteriormente e
que se tinham vindo a verificar sensivelmente desde a década de 1990.
Deste modo, atualmente, o Município de Palmela posiciona-se AML como o Município com maior área territorial e,
simultaneamente, com a menor densidade populacional. Tal como mencionado anteriormente, a partir da década de
1990, com o progressivo alargamento das redes de acessibilidades rodoviárias fundamentais, o Município passou
também a estar mais exposto às dinâmicas metropolitanas, sobretudo no domínio da localização de atividades
económicas integradas nos circuitos de produção global, exemplificada pela implantação da Autoeuropa no Município.
Estes fatores suportam um padrão de atividades em que coexistem o desenvolvimento urbano-industrial e a preservação
dinâmica de valores naturais e de elementos rurais, construindo um território de caraterísticas marcadamente
periurbanas (CMP, 2020b: 7).
Em resumo, podemos considerar que o Município de Palmela está numa posição de charneira entre a AML,
designadamente a sua área sul correspondente à Península de Setúbal, e o Alentejo, ao mesmo tempo que beneficia da
proximidade aos centros de decisão e de investigação e desenvolvimento, sedeados em Lisboa e Setúbal.
Paralelamente tem um acesso privilegiado às redes rodoviárias, ferroviárias e portuário-marítima e possui um
dinamismo económico e relativa autonomia funcional face ao centro da AML, nomeadamente nas áreas da indústria, da
logística e da vitivinicultura.
Por outro lado, ainda que com algumas limitações, constitui um espaço-motor no contexto da Península de Setúbal, pela
sua capacidade de atração e fixação tanto de novas atividades, como de funções de nível superior, tal como demonstra o
recente projeto do Centro Internacional do Audiovisual5. Possui, já atualmente, importantes áreas de logística,
nomeadamente à volta dos nós rodoviários de Coina e de Marateca, podendo ainda constituir uma plataforma intermodal,
às escalas regional, nacional e internacional, com o retomar do processo da plataforma logística do Poceirão, ainda que
noutros moldes.
Os espaços naturais (nomeadamente o PNA e a RNES), agrícolas e florestais existentes no território, constituem espaços
impares de fruição turística e de lazer, surgindo igualmente à escala metropolitana como áreas fulcrais na adaptação e
mitigação às alterações climáticas, como sumidouros de dióxido de carbono e amenizadores climáticos (redução da
temperatura e manutenção dos níveis de humidade à superfície), contribuindo para ecossistemas mais resilientes,
nomeadamente ao nível do risco de incêndio e da regulação hidrológica (CMP, 2020b: 10-11).
5
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4. PRIMEIRAS IDEIAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING TERRITORIAL
4.1 Entrevistas a Atores Locais
No quadro dos trabalhos já desenvolvidos, os autores tiveram a oportunidade de realizar entrevistas com um Decisor
Político (Presidente da Câmara Municipal de Palmela) e um Empresário. Das conversas mantidas com os stakeholders
locais, foi possível elencar um conjunto de ideias que ajudarão a nortear a futura estratégia de marketing territorial para
o Município de Palmela:
a)

Palmela apresenta como vantagens face a outros territórios, a sua localização, a presença de elementos
paisagísticos de elevado valor e interesse – a Serra da Arrábida e o Estuário do Sado –, as potencialidades para
atividades de lazer, a gastronomia, e a proximidade de praias. Este último aspeto é particularmente significativo
uma vez que, nos dias de hoje, é cada vez mais valorizada a oferta multifacetada no quatro das atividades
turísticas e de recreio;

b) Na definição do que poderá vir a ser a “Marca Palmela”, os atores políticos têm, de forma consistente, apontado
a vitivinicultura/vinho como a principal referência identitária do território e, numa segunda escala, o queijo;
c)

Do ponto de vista do seu potencial atrativo, considera-se que Palmela constitui um território com várias
vocações, dado ser um espaço de transição entre o polo metropolitano estruturado pelo Eixo Lisboa-Setúbal e o
Alentejo, isto é, podemos encontrar, por um lado, estruturas industriais (com natural destaque para a
Autoeuropa) e de logística mais associados às grandes redes urbanas e, por outro lado, observa-se a existência
de valores paisagísticos/naturais (como a Serra da Arrábida e o Estuário do Sado) e de importantes manchas de
produção vitivinícola, elementos tradicionalmente mais identificados com o chamado “mundo rural” (Lúcio et
al., 2019, 2020);

d) Existe também a preocupação de desenvolver referências que associem “Qualidade” ao Território de Palmela,
dado este ser um ponto-chave numa estratégia de marketing territorial: em termos exemplificativos, foi referido
o caso da maçã riscadinha que, do ponto de vista de reconhecimento, necessita de obter a atribuição de um “selo
de qualidade”;
e)

Em termos do setor turístico (atividade económica com importância crescente a nível nacional, regional e local)
defende-se a necessidade de maior articulação entre os agentes turísticos e as atividades de divulgação do
território (um passo importante neste sentido foi dado com a disponibilização de um interessante roteiro
turístico de Palmela6);

f)

Por fim, foi mencionado, que o Município de Palmela deve ser considerado, em primeiro lugar, como um espaço
para viver (atrair novos residentes) e, em segundo lugar, como um território a visitar e a considerar para fins de
investimento. Este ponto é particularmente relevante dado que as estratégias de comunicação e promoção
devem ser adaptadas em função do perfil de atividades que pretendemos atrair.

4.2 Personalidades e Organizações
Numa cidade, num lugar, num território, há organizações e personalidades que lhes conferem características únicas e
distintivas. Muitas passam a ser referências históricas, sedimentando e moldando de forma marcante e indelével a
identidade desse lugar, desse território e das suas populações. Para os naturais e residentes tornam-se motivo de orgulho,
para os forasteiros motivo de curiosidade.
O território de Palmela não foge muito a este conceito e está desde há muito associado à Ordem Militar de Sant’Iago da
Estada e à reconquista dos territórios a sul, tendo fixado a sua sede em Palmela apenas em 1482. D. Jorge de Lencastre
foi o último mestre português antes da integração destes na coroa em 1551, ficando associado definitivamente a Palmela,
estando sepultado na nave norte da Igreja de Santiago do Castelo.
O Castelo de Palmela é uma “acrópole”, edificado sobre um promontório de onde “tudo se avista”: os estuários do Tejo e
do Sado, a Serra da Arrábida, a Cidade de Lisboa referenciada ao seu ponto alto, o Castelo de São Jorge, Sesimbra
referenciada ao seu Castelo, a Cidade e a Baía de Setúbal, a grande planície alentejana a sul e a oriente e, o Atlântico. Esta
miríade de paisagens e elementos constituirá provavelmente a maior riqueza de Palmela, que tendo como contraponto a
Serra e o Castelo de Sintra, constituem a marcação natural e simbólica de um território mais vasto ainda não totalmente
desvendado, mantendo-se o interesse em conhecê-lo.
Ancoradas ao Castelo e a Palmela surgem então pelo menos duas personalidades, sobejamente conhecidas, o já referido
Mestre da Ordem de Sant’Iago, D. Jorge de Lencastre e Hermenegildo Capelo, explorador e oficial da Marinha, um
“Castelão” puro, i.e., nascido no interior do castelo. A autarquia e entidades com tutela sobre o Castelo têm vindo a fazer
uma maturada recuperação da “Casa Hermenegildo Capelo”.
A extensão e dimensão do território de Palmela deu origem à constituição de diversas grandes “herdades”, inicialmente
entregues à nobreza e mais tarde “tomadas” por latifundiários que as desenvolveram e exploraram de forma rentável.
Destaca-se José Maria dos Santos, veterinário, empresário agrícola e político, desenvolveu novos processos agrários e
6
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agrícolas, tendo na Herdade de Rio Frio plantado aquela que chegou a ser a maior vinha da Europa. Ao criar um assento
agrícola de grande dimensão - Aldeia de Rio Frio - concentrou “mão de obra” permanente para trabalhar aquelas terras,
formando uma pequena comunidade rural autossuficiente que perdurou até há relativamente poucos anos.
Tratando-se de um território rural, Palmela foi afirmando-se de “dentro para fora”, principalmente pelos “filhos da terra”.
Exemplo disso podem nomear-se algumas dessas personalidades e também organizações:
Leonor Freitas, empresária e proprietária da Casa Ermelinda Freitas situada em Fernando Pó.
Nascida no seio de uma família ligada tradicionalmente à produção de vinhos, levou-a a empreender a criação de uma
nova empresa que ganhou de forma bastante rápida uma escala distinta da maioria das adegas e produtores da região. A
qualidade associada a uma cada vez maior capacidade de produção, projetou esta Casa assim como a região dos Vinhos
da Península de Setúbal nos mercados internacional e nacional, recebendo diversos prédios e galardões. Pela ação da
proprietária da Casa Ermelinda Freitas operou-se uma transformação e qualificação do território, aumento
significativamente a área de cultivo de vinha e estimulando que outras adegas e produtores o fizessem também.
Atualmente Fernando Pó, local onde está situada a Casa Ermelinda Freitas, é conhecido pelas mostras de vinhos, pela
densidade de adegas, marcas e produtores, inspirando projetos recentes como o “Jardim das Vinhas”, que constitui um
circuito ou roteiro de visitação das vinhas e das adegas locais, potenciando esta centralidade no âmbito da enologia e do
enoturismo.
António Matos Fortuna, jornalista e historiador. Dedicou grande parte da sua vida à investigação e à publicação de obras
sobre a história do Município de Palmela, numa vertente identitária, muito ligada à agricultura e à ruralidade.
Jorge Salgueiro, compositor e músico. Tem desenvolvido diversos projetos musicais de âmbito pedagógico destinados
a crianças e jovens. Tem desenvolvido um trabalho regular e sistemático com a companhia Teatro O Bando, residente
no Concelho de Palmela.
A companhia profissional Teatro O Bando, fundada em 1974, fixou-se em Palmela, em Vale de Barris, em pleno Parque
Natural da Arrábida. Assume-se como “um colectivo que elege a transfiguração estética enquanto modo de participação
cívica e comunitária”. Tem vindo a criar diversos espetáculos originais de grande escala e a “trabalhá-los” de forma
inovadora e impactante, ao escolher representar em cenários de rua/exteriores, assumindo que o “palco” é uma clara
intervenção de apropriação do território e da paisagem.
Referenciam-se também algumas personalidades que pela sua maior ou menor intervenção e visibilidade pública,
adotaram Palmela como “casa”:
José Hermano Saraiva, advogado, divulgador histórico, professor de liceu, político, diplomata e comunicador.
Sobejamente conhecido a nível nacional pelas diversas séries de programas televisivos sobre história, manteve uma
estreita ligação com Palmela onde veio a falecer em 2012.
Luís Cangueiro, colecionador e proprietário do Museu da Música Mecânica localizado em Arraiados, Freguesia de Pinhal
Novo. Desenvolveu e concretizou um projeto grandioso para a construção de um museu (privado) aberto à comunidade
e à população em geral, apresentando uma rara e excecional coleção de instrumentos musicais mecânicos, adquiridos ao
longo de cerca de 30 anos. Trata-se de uma “casa” de cultura que para além do museu possui ainda um auditório, uma
sala de exposições, um centro de documentação, loja e cafetaria.
Io Appolloni (Giuseppina Appolloni), atriz, cantora, dramaturga, comediante e empresária portuguesa de origem
italiana. Este ligada à produção de compotas e doces regionais, sendo uma figura ligada às manifestações culturais do
Município.
Pedro Tamen, poeta, tradutor e editor, recentemente falecido. Viveu nos últimos anos na Arrábida, tendo realizado
diversas palestras em Palmela a convite do Município.
5. CONCLUSÕES
Do conjunto de análises efetuadas é possível tecer as seguintes conclusões ressalvando, uma vez mais, que estamos
perante um estudo que assume a natureza de um Work in Progress:
a) O território de Palmela constitui um “Espaço de Transição” entre o domínio metropolitano e as áreas rurais
situadas a sul e a leste da AML;
b) O carácter territorial a que se faz referência na alínea anterior, confere potencialidades interessantes, uma vez
que permitirá desenvolver uma estratégia baseada quer na atração de novos residentes, quer na valorização de
recursos naturais/paisagísticos que sustentem, entre outros aspetos, o incremento das atividades turísticas e de
recreio/lazer;
c) A logística, as grandes superfícies comerciais e o desenvolvimento da indústria (com destaque para a
Autoeuropa) representam traços essenciais da estrutura económica que se foi consolidando no decurso das
últimas três décadas;
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d) Nas primeiras décadas do século XXI estiveram previstos novos investimentos para a Península de Setúbal,
designadamente a plataforma logística multimodal do Poceirão, um novo aeroporto alternativo/complementar
a Lisboa a instalar no Campo de Tiro de Alcochete, a rede ferroviária em bitola europeia e a terceira travessia
sobre o Tejo entre Chelas e Barreiro, que iriam afetar de forma determinante o Município de Palmela,
potenciando o seu crescimento económico, urbanístico e demográfico, na continuação dos pressupostos de
“modernização” aludidos anteriormente e que se tinham vindo a verificar sensivelmente desde a década de 1990;
e) Na definição da “Marca Palmela”, a vitivinicultura irá assumir um papel relevante, dadas as tradições e o saber
acumulados, bem como a presença de players de média e grande dimensão, da qual se destaca a Casa Ermelinda
Freitas;
f)

A Serra da Arrábida representa um elemento de elevado valor e interesse paisagístico que oferece boas
perspetivas para o reforço da Imagem de Palmela enquanto espaço de elevada qualidade ambiental e natural;

g) Os elementos históricos e arquitetónicos, com particular destaque para a presença de Ordens Militares e para o
Castelo de Palmela (célebre, entre outras razões por oferecer pontos de vista deslumbrantes sobre os dois
estuários – Tejo e Sado) também marcam o território do município, possibilitando, em conjunto com um leque
diversificado de personalidades e organizações, a estruturação de uma estratégia orientada para públicos
inseridos em segmentos de altas qualificações e garantindo uma projeção nacional e internacional do concelho.
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4 IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE ASYMMETRIES OF
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Abstract: Despite the various instruments created by the European Union to promote balanced development among the
different member states, the asymmetries between countries and regions continue to represent real challenges for
national and European institutions. This unbalanced development is made worse by external shocks such as the Covid19 pandemic. In this context, the main objective of the research presented here is to analyse the impact of the frameworks
created by the pandemic on the different socioeconomic indicators and how these implications spread across the
European Union. For this purpose, statistical information from Eurostat was considered. These data were explored
through approaches developed by the economic theory. The results show that, in fact, the pandemic was a symmetric
cause with asymmetric consequences, because the different incidences in the population and due to the different
economic robustness of the countries. The results obtained can be interesting insights for public institutions.
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Abstract: In the light of government policy, the strategy for reducing emissions has been developed. This preliminary
study presents a comprehensive analysis of the scope of the strategy. The methodology used is based on a substantial
review of the literature, official documents and reports analysis, as well as interviews with the main regional actors.
Contextually, the outcomes are: i) the financial instrument used by FONAFIFO has contributed to the expansion of forest
cover in the national territory; however, changes must be considered to have an integral impact on the environment; ii)
the country's sustainable development strategy should focus on expanding forested areas and regulating the growth of
vehicle fleets, both proposals can be achieved by rethinking investment and attracting capital. The regulation of emissions
will be essential in order to achieve a reduction in emissions.
Keywords: Emissions, Environmental service, Reforestation, Strategy, Transport.
1. INTRODUCTION
Goods and services from national forests are internationally recognized. In the same vein, the actions of conservation and
preservation of forests result from the social work of the different social actors: government, associations, companies,
among others. The collective commitment begins with the proposal to reverse the loss of forest cover and adopt a lifestyle
based on ecological balance, for which education has been crucial.
In this regard, Costa Rica has 2,198,206 men and 2,361,057 women in the formal education system (INEC, 2020). This
shows that 90% of the total population has attended the formal education system in the country (ORBYT). As suggested
above, when considering the educational level of Costa Ricans influences the change of lifestyle and its relationship with
nature.
Another decisive element for the promotion of the sustainable model in the nation is the institutional policy. This has
given a critical turn to the concept of development in which softens the vision exacerbated extraction of the natural
resource and proposed a more friendly with the environment - where the respect of all kinds of life and natural species
is intended. Balance and harmony with nature have been used as the central theme in applying the institutional guidelines
and country image.
Sánchez and Navarrete affirm that "Costa Rica is the world reference for a forest financing scheme and a consolidated
institution on the subject related to the valuation of environmental goods and services" (2017, pág. 196). On the subject
of pollution, however, the assessments are not very satisfactory. For the last decade of the '90s, Feoli and Jiménez (1999)
carry out a study to conceptualize the term 'more polluting,' which includes environmental and socioeconomic impact
factors. To this end, 27 subsectors of industry are prioritized: manufacturing, tourism, and agriculture, which correspond
to the International Standard Industrial Classification (CIIU for its initials in Spanish); as well as the elaboration of the
evaluation criteria (solid and soft), with their respective relative weight.
It should be noted that government policy has driven transformations in public management, institutional investment,
and environmental regulations, but they have not been sufficient. Environmental problems are reflected in the conflicts
triggered by the dispossession of natural resources and the environmental impact. For both situations, the social
responses have been elementary, who have taken advantage of the ease provided by social networks as instruments of
complaint and control.
According to Feoli and Jiménez (1999), the environmental impact assessment should be included as one of the most
important since they represent 23% concerning the criteria mentioned above. They mention that surface water pollution,
air pollution, solid waste, hazardous waste, and energy consumption make up the set of factors that negatively impact
the environment, being water pollution and energy consumption the ones that contribute most. As a result, watersheds
are highly affected. Additionally, air pollution is considered in the environmental impact assessment.
In addition to the above, the productive sectors 'most polluting' are: Coffee profits, sugar mills, food factories, companies
that use oil and coal as raw materials, steel, iron, and non-ferrous metals industries (Feoli & Jiménez, 1999). Therefore,
considering this situation, the urgent question is what development is for our nation? The definition of development is
based on the law, article 50 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica defines the State as responsible for
national development: "Everyone has the right to a healthy and ecologically balanced environment..." (National
Constituent Assembly, 1949). That is why the National Plan must respond to constitutional mandates and other laws,
decrees, and national regulations (MIDEPLAN, 2019).

41

Article 4 of the Law on the Reform of the Regulations on the Emission of Air Pollutants from Boilers defines the maximum
emission values to be measured on a dry basis and refers to the percentage of oxygen (Executive Branch of the Republic
of Costa Rica, 2003). Likewise, the natural factors that generate the alteration in air quality must be considered, for
example: "The Sahara Air Layer" (Ministry of Health, 2020, p. 2) or forest fires. Another polluting factor is the bad odor
that emanates from the waste of industries, especially food, due to the enormous amount of organic and chemical material
that pours into the bodies of water.
The challenge of technological transformation is elementary. So, the strengthening of the financial sector plays a decisive
role. In this sense, it can generate systems that would strengthen investment in high technology to develop international
schemes to reduce emissions in the local territory in activities such as land transport.
2. MATERIALS AND METHODS
The analysis of the national strategy for reducing emissions is carried out through the identification of the emission
generators. The results of institutional efforts to reduce emissions and increase forest cover are identified. Contextually,
to achieve this task, the maximum levels of air pollutants, the policies are taken in the pandemic condition, and the
national investment in terms of emission is considered. A literature review, databases, fieldwork reports, news,
documentaries, and interviews are conducted with experts and other related institutions.
3. RESULTS
Therefore, an additional focus should be made on the amalgam of environmental situations in the country. So, based on
the destruction of biodiversity and loss of tropical forests, the National System of Conservation Areas (SINAC) was
created to protect biodiversity, improve and manage the environment. SINAC hosts 11 conservation areas, which for
2019 had a budget corresponding to 43,021,468,370.00 colones (SINAC, 2019, page 8) and 47,226,315,000.07 colones for
2020 (SINAC, 2020, page 7).
In addition to the above, the Forestry Law, in the first article, stimulates the industrialization of natural forests in
sustainable ways (Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica, 1996). This activity involves controlled production
and the reduction of emissions. Despite this, the deforested area went from 58.3% (1977) to 89% by 2020 throughout
the national territory (Founier, 1985, page 254), even though "about 65% of the national territory is forested" (Founier,
1985, page 253).
The National Forest Financing Fund (FONAFIFO) seeks to slow down deforestation and comply with the national
guideline. Law 8114, Article 64 established that the revenues from the single fuel tax would be allocated to FONAFIFO
and the 544 BNCR Trust (SINAC, 2019, page 57). It should be noted that the transfers made by Payment of Environmental
Services (PSA) executed by FONAFIFO to SINAC during 2019 and 2020 were ¢234,621,095.00 (SINAC, 2019, p. 57) and
¢212,466,926.00 (SINAC, 2020, page 66) respectively and, following Article 64 of the Forestry Law, corresponded to
1.33% of the budget (Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica, 1996).
It is essential to mention that although emissions were reduced from 11.4 million tons of CO2 equivalent in 2010 to 10.8
in 2015 (Rodriguez, 2020), it would be premature to say that this decrease is due to government-led reforestation
policies. The opposite happens if we analyze fuel sales in June 2019 and 2020 with the data of carbon dioxide (CO2)
emissions. They note the decrease in CO2 emissions. Gasoline plus 91 is reduced to 22.5% in June 2020, representing
26,366 tons less CO2 than June 2019; the sale of super gasoline drops to 24.4%, 29,089 tons less (Presidency of the
Republic of Costa Rica, August 4, 2020). In this particular regard, it can be said that these decreases correspond to
government policies to address the COVID-19 emergency and, precisely, are due to vehicle restriction measures.
Important to emphasize that the vehicular restriction continued despite the variation in the price of fuel. In June 2019,
gasoline plus went from 665 Costa Rican colones per liter to 555 colones in June 2020. The same phenomenon happened
with super gasoline, going from 684 colones (June 2019) to 580 colones (June 2020) (RECOPE, 2021).
In contrast, emissions from diesel and liquefied petroleum gas (LPG) amounted to 3.3% (7,263 tons of CO2) in June 2020
and, compared to the same month of 2019, represented 2.6% (1,046 tons of CO2) (Presidency of the Republic of Costa
Rica, August 4, 2020). Like gasoline, diesel and LPG prices trended downwards for those same periods; diesel went from
571 to 358 colones per liter and LPG from 165.92 to 111.54 colones per liter in the same period (RECOPE, 2021).
It is important to note that the decrease in CO2 in the country is related to the strategy to contain the spread of the Covid19 disease promoted by the government: "Costa Rica records a reduction of 26% in carbon dioxide emissions (about
647,254 tons) comparing the months of March, April, May and June 2020 impacted by the EMERGENCY due to COVID-19
with the same period of the previous year" (Presidency of the Republic of Costa Rica, August 4, 2020).
Concerning the above, it is necessary to remember that the focus of emissions comes mainly from the energy sector
(SINAMECC, 2021), which from 2012 to 2015 went from 63.6% to 67% of emissions respectively (Rodriguez, 2020).
Likewise, the emissions reported in the organizational and cantonal categories show behavior consistent with the figures
of final energy consumption. In the first case in 2017 the emissions in the organizational category were 1,107,722.69 t
CO2e and in 2018 2,134,655.05 t CO2e and the cantonal category recorded 1,883,968.72 t CO2e and 3,975,293.85 t CO2e
for 2017 and 2018 respectively (Figure 1) (SINAMECC, 2021). As for the emissions by final energy consumption in the
same period represented 164,134 and 176,935 Terajoules, for an increase of 3.75% (SINAMECC, 2021).
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Figure 1. Costa Rica. Total emissions reported by category in tCO2e (2017-2018).
Source: Based on (SINAMECC, 2021).

It should be noted that in 10 years, the vehicle fleet grew by 59%, whose average increase represents 10% per year, and
the route that presents more mobility is the so-called Route27, with a report of 80,758,846 vehicles in transit in 2018
(Ministry of Public Works and Transport. Secretariat of Sectoral Planning, 2019), concentrating the largest traffic in the
Greater Metropolitan Area (GAM for its initials in Spanish). The consequence of which Arrieta (2018) says is the
sharpening of the environmental footprint, given the average age of the vehicles in circulation, since the age is around 16
years. There is no doubt that one of the largest contributors to emissions is the transport sector (Figure 2). In 2 years,
2,607,417.06 t CO2e (2016-2018) are recorded, representing 50% of total emissions (Climate Change Directorate, 2020).
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Figure 2. Costa Rica - Total motor vehicles in circulation (2009-2018).
Source: Prepared based on INEC, 2018 and the Statistical Yearbook-MOPT (Ministry of Public Works and Transport. Secretariat of Sectoral Planning,
2019)

4. DISCUSSION
4.1 Land use strategy is a challenge
Advances in land use have been significant. However, anthropic activity remains a significant challenge. Deforested areas
are used for pastures and monocultures such as pineapple and African palm, which motivates the isolation of forested
areas and habitat rowers. This fragmentation does not help capture emissions, much less the conservation of hydrological
areas and basins. What does contribute significantly to the sequestration of CO2 are the innovation and efficiency in
reforestation systems (Eng. Sánchez, June 3, 2021) and the arborization of territories with human presence (Eng.
Montero, June 11, 2021) - in addition to conservation.
There seems to be a parallel relationship between increased mobility and emissions, which could be different, through
an integrated urban development approach, which considers the type of vehicle and the tree-building.
4.2 Rethinking the fractionation of forested areas
There is no doubt that forested areas are of great value for life. Therefore, protection and promotion regain a crucial point
in national and international politics. However, the information gap in the institutions is one of the most urgent and
pressing challenges.
Besides, there is also an urgent need for a proposal to reduce fragmentation to ensure the existence of local and regional
species and their interaction and the protection of river basins and their quality. Assilar protected areas are not a
comprehensive proposal for CO2 mitigation.
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Investment in sinks is crucial and essential to rethink the strategy of an integral approach to motivate the connectivity of
the species, ensuring the necessary resources for their lives. The current assessment of forested areas - for attracting
investments - must consider the composition and ecological factors.
4.3 Community development strategies
Based on the experience in capturing CO2 through forested areas, it is proposed to insert indigenous sectors, women
from rural territories, small and medium-sized agricultural farms, and young people who have PSA contracts and actions
for fire prevention in the sustainability strategy. This is planned with a budget of $54 million (USD), although it has not
yet been implemented (Presidency of the Republic of Costa Rica, 2021).
Here, the plan to attract foreign investment for sustainability is expected to generate opportunities for innovation in the
development of rural, forestry, and agricultural territories. All this in order to increase the absorption of CO2 and reduce
emissions. It is also intended to develop projects for the prevention of forest fires.
"In 2012, forest lands absorbed 7,483,000 tons of CO2, while in 2015 they absorbed 6,112,000" (Rodriguez, 2020). These
figures are the result of sustainable forest management (Figure 3). It is important to note that Costa Rica's vision, by
2030, is to reduce emissions on farms and agricultural processing plants.

Figure 3. Costa Rica - Land cover map 2013Source: CDI, 2015 cited by MINAE .(2015, p. 18)
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Understanding the integrality of ecological factors, habitat, and life cycles should not be reduced only to the capacity of
financial values; it is urgent to establish a new valuation mechanism that considers life cycles. It is also essential to include
sustainable and territorially regulated agri-food research and developments, establishing the limits of urban growth.
5. CONCLUSIONS
In conclusion, the financial instrument used by FONAFIFO has been contributing to the expansion of forest cover in the
national territory. However, changes in the configuration of the landscape and habitat require the comprehensive
analysis of emission reduction strategies since it depends on the upwelling of forest cover and requires sustainable
production models, which achieve the coupling between environmental factors with economic and social indicators. This
can be achieved, in the medium term, through the regulation of mobility in the city.
The country's sustainable development strategy should focus on expanding forested areas and regulating the growth of
vehicle fleets; both proposals can be achieved by rethinking investment and attracting capital. The regulation of
emissions will be essential in order to achieve a reduction in emissions.
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Resumo: Nas últimas décadas tem sido crescente a atuação e visibilidade das Organizações Não Governamentais (ONGs)
na política, reforçada sobretudo pela promoção de novas formas de governança. Apesar de reconhecida sua função como
mediadoras entre o Estado e a população, pouco se sabe sobre os mecanismos e estratégias usados por esses atores no
processo de policymaking. Esta pesquisa pretende entender como ONGs influenciam o desenvolvimento de políticas
públicas em áreas protegidas em Portugal, e identificar quais os fatores, circunstâncias e mecanismos, de natureza social,
econômica, ideológica ou política, que incentivam ou inibem a capacidade de influenciar essas políticas. Para alcançar
essa tarefa, será adotada uma perspetiva hermenêutica de análise, considerando a essência e o papel dos sujeitos no
fenômeno estudado. A necessidade de usar esta abordagem se deve ao fato de esse tipo de pesquisa procurar entender o
fenômeno a partir de onde ele acontece, interpretando-o pela subjetividade dos atores que dele participam (Denzin &
Lincoln, 1994), sem categorias previamente criadas, dando espaço para uma análise mais construtivista da realidade
estudada. Será realizada uma pesquisa exploratória, a nível nacional, através de um questionário direcionado a ONGs de
ambiente que constam na lista oficial da Agência Portuguesa de Ambiente e que reúnam os seguintes critérios: tenha sido
criada com o objetivo de sustentar uma causa ambiental. A partir dos resultados, pretende-se criar um quadro analítico
para investigar a atuação de ONGs em áreas protegidas, confrontando-o com a revisão de literatura sobre o tema e
possibilitando a validação de um conjunto de dimensões críticas para o reforço do papel das ONGs nas políticas públicas
direcionadas às áreas protegidas. Os resultados desta investigação serão usados na construção da tese de doutoramento
da coautora, que faz parte do Programa Doutoral em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro.
Palavras-chave: Políticas públicas de ambiente; ONGs; Atores não governamentais.
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Resumo: O comércio internacional e o processo de globalização tornaram os sistemas de produção e as cadeias de valor
progressivamente globais. O modelo económico linear "extrair-consumir-descartar" associado ao crescimento
populacional, consumo massivo, aumento da riqueza e esperança média de vida, estão a colocar uma pressão
insustentável sobre o planeta e os seus recursos. Este facto foi determinante para a definição da Agenda das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a
definição de estratégias de implementação da economia circular, estão no topo das prioridades económicas, sociais e
ambientais do mundo. Este é um projeto ambicioso e multidimensional que requer o empenho de todos - consumidores,
empresas, organizações, governos e países. Os princípios do modelo de economia circular são elementos chave para o
desenvolvimento sustentável e isto implica mudanças muito significativas na forma como as nossas sociedades,
empresas, consumidores e mercados estão organizados.
Pelo seu potencial impacto no crescimento económico e na redução da pobreza, o comércio internacional constitui uma
vertente chave para a implementação da economia circular e alcance do desenvolvimento sustentável. Existem várias
ligações potenciais entre o comércio internacional e a economia circular que precisam ser adotadas, aproveitadas e
alavancadas para que se atinjam esses objetivos. Seguindo uma abordagem exploratória e descritiva, este trabalho visa
clarificar conceitos e obter uma melhor compreensão das ligações entre a economia circular, o comércio e o
desenvolvimento sustentável. Alguns benefícios económicos podem ser alcançados pela adoção de processos de
economia circular, incluindo a utilização de materiais e energia de forma mais sustentável e eficiente, reforçando o
comércio de produtos e serviços com baixo teor de carbono. Contudo, isso exige que os objetivos e políticas do sistema
comercial multilateral e a ação de desenvolvimento sustentável sejam complementares e se apoiem mutuamente.
Palavras chave: Comércio Internacional, Desenvolvimento Sustentável, Economia Circular
Abstract. International trade and the globalization process have made production systems and value chains
progressively global. The linear "extract-consume-dispose" economic model associated with population growth, massive
consumption, increasing wealth and average life expectancy are putting unsustainable pressure on the planet and its
resources. This fact was instrumental in defining the United Nations Agenda for Sustainable Development. The 2030
Agenda, the 17 Sustainable Development Goals, and the definition of circular economy implementation strategies are at
the top of the world's economic, social, and environmental priorities. This ambitious and multidimensional project
requires everyone’s commitment - consumers, businesses, organizations, governments, and countries. The principles of
the circular economy model are key elements for sustainable development and this implies very significant changes in
the way our societies, businesses, consumers and markets are organized.
With its potential impact on economic growth and poverty reduction, international trade is a fundamental key for
implementing the circular economy and achieving sustainable development. There are several potential linkages
between international trade and the circular economy that need to be adopted, harnessed, and leveraged to achieve these
goals. Through an exploratory and descriptive approach, this work aims to clarify concepts and gain a better
understanding of the linkages between the circular economy, trade, and sustainable development. Some economic
benefits can be achieved by adopting circular economy models, including using materials and energy more sustainably
and efficiently, enhancing trade in low-carbon products and services. However, this requires that the objectives and
policies of the multilateral trading system and sustainable development action are complementary and mutually
supportive.
Keywords: International trade, Sustainable Development, Circular Economy
1. INTRODUÇÃO
O comércio internacional constitui uma componente fundamental da atividade económica, sendo reconhecido o seu papel
para o aumento da riqueza e crescimento, para a redução da pobreza e aumento de bem estar em geral (World Trade
Organization [WTO], 2020; United Nations Environmental Programme [UNEP], 2020). O forte crescimento do comércio
internacional e da globalização tornaram os sistemas de produção e consumo progressivamente globais. A evolução
tecnológica e dos transportes, os progressivos acordos de livre comércio e integração regional, associados a outros
acontecimentos políticos e à revolução digital, possibilitaram a expansão dos fluxos de comércio e de investimento em
grande parte dos países, bem como ao aumento do número de países a participar nos fluxos mundiais de comércio.
Assistiu-se, no último meio século, a um crescimento notável do comércio internacional. De acordo com dados da WTO
(2020), o peso do comércio internacional no Produto Interno Bruto (PIB) mundial passou de 27.3%, em 1970, para 60.3%
em 2019. Contudo, esta expansão do comércio global e interligação dos sistemas económicos conduziu ao aumento da
procura mundial de recursos, à sua forte exploração e consumo, e consequente redução do capital natural global, bem
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como a crescentes problemas e catástrofes ambientais. No topo da agenda mundial encontra-se a discussão de medidas
e políticas que permitam uma efetiva e acelerada transição do modelo económico linear para um sistema assente nos
princípios da Economia Circular (EC), mais sustentável e em harmonia e respeito pelo planeta.
O sistema de EC refere-se a um modelo de produção e consumo que procura manter os materiais e produtos em uso
durante o maior período de tempo possível. Baseando-se nos princípios de reutilização, reciclagem, reparação e redesign,
promove a reconversão e reutilização de resíduos, a utilização de energias limpas e a redução e consumo de recursos
finitos (European Environment Agency [EEA], 2016; Borrello et al. 2020; StefanaKis e Nikolaou 2021; Yamaguchi, 2021).
Com efeito, as questões da sustentabilidade, proteção do ambiente e dos recursos naturais, a transição para a EC,
constituem questões que estão no topo da agenda mundial (D’Amato & Korhonen, 2021; Nikolaou et al., 2021), com uma
relevância crescente e determinante para os países, organizações e empresas que procuram definir e adotar políticas e
estratégias que possam potenciar e promover práticas e princípios sustentáveis (Pereira, 2021).
Estas políticas e iniciativas têm verificado um grande desenvolvimento a nível doméstico e interno (Yamaguchi, 2021),
mas para promover a sustentabilidade as vertentes económica, social e ambiental têm que ser abordadas de forma
holística (Gentiloni, 2020) integrando o envolvimento de todos os intervenientes académicos, decisores políticos,
indústrias, sociedade civil, comunidades locais e internacionais (D’Amato, 2021), bem como de todos os países e através
de ações coordenadas a nível internacional (Gentiloni, 2020).
No que respeita ao comércio internacional, Yamaguchi (2018, 2021) considera que cada vez mais há uma crescente
consciência de que a transição para modelos económicos circulares está fortemente ligada aos fluxos de comércio
internacional. O nível de integração e interligação das economias nacionais, no sistema económico global, é de tal forma
avançado que não será possível promover a mudança para um modelo económico circular e sustentável sem integrar as
inúmeras interligações com o comércio internacional. Se, por um lado, o comércio internacional pode significar
consequências negativas para a sustentabilidade do planeta, também poderá potenciar e acelerar, com a adoção de
mediadas adequadas, a transição para um sistema económico mais circular e verde (UNEP, 2020).
Com este trabalho pretende-se analisar e mostrar as várias ligações entre a EC e o comércio internacional. Seguindo uma
pesquisa exploratória e descritiva, o objetivo deste estudo será destacar a relevância da EC e sustentabilidade e de que
forma o comércio internacional poderá ser fundamental na transição para esse modelo económico. Assim, na próxima
secção apresenta-se a abordagem metodológica. De seguida abordamos a temática da EC, conceitos e políticas.
Posteriormente abordam-se as interligações do comércio internacional e a EC e, por último, apresentam-se as
considerações finais.
2. ABORDAGEM METODOLÓGICA
Atendendo aos objetivos deste estudo, foi adotada uma pesquisa exploratória e descritiva. Segundo Richardson (1999) a
pesquisa exploratória consiste na primeira etapa para quem pretende estudar uma temática sobre a qual não detém
suficiente conhecimento, ou seja, constitui o primeiro passo para estabelecer as bases para o desenvolvimento de estudos
futuros pelo que o seu principal objetivo é aprofundar os conhecimentos sobre determinado fenómeno para procurar
explicações das suas causas e consequências. A pesquisa é também considerada descritiva na medida em que procura
descrever, analisar, recolher e interpretar dados sobre o fenómeno ou a problemática em estudo (Gil, 2010).
Nesse sentido, com este trabalho espera-se obter maior conhecimento sobre a temática porque apesar das múltiplas
relações e ligações que o comércio internacional possa assumir para a EC, esta temática ainda se encontra relativamente
inexplorada (Yamaguchi, 2018).
3. ECONOMIA CIRCULAR: CONCEITO E POLÍTICAS
O atual sistema económico linear “extrair-consumir-descartar” é insustentável e conduz à destruição dos recursos e
ecossistemas indispensáveis à vida. Com a definição da Agenda 2030 pelas Nações Unidas (UN), em 2015, e apesar de ser
um termo já bastante antigo, a emergência da sustentabilidade passou a ser uma prioridade da agenda da política
mundial. Para respeitar os limites do planeta e garantir que “a satisfação das necessidades do presente não compromete
a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades” (UN, 1987:24)7, é necessário redesenhar
os sistemas de produção e consumo, isto é, é indispensável que a definição e implementação de políticas de crescimento
e desenvolvimento integrem as questões ambientais, sociais e de sustentabilidade e envolvam todos os intervenientes,
desde consumidores, empresas, organizações governos e países. Neste contexto, o sistema de EC tem sido considerado
fundamental para a mudança de paradigma e prossecução do desenvolvimento sustentável (Corona et al., 2019;
Comissão Europeias, 2020; Ellen MacArthur Foundation [EMF] (s.d.); Johansson & Henriksson, 2020; Kirchher et al.,
2017; Nikolaou et al., 2021; Schroeder et al., 2018).
A literatura sobre a EC é abundante e vários trabalhos procedem à revisão dessa literatura, do conceito e suas dimensões
(D’Amato & Korhonen, 2021; Ghiselline et al., 2016; Kirchher et al., 2017; Lieder & Rashid, 2016; Merli et al., 2018; Mhatre
O Relatório Brunddtland, publicado em 1987, foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esta comissão, criada
em 1983 pela Assembleia Geral da ONU, e presidida por Harlem Brundtland, apontou, pela primeira vez, a necessidade de adotar modelos de
crescimento económico que conciliem e integrem as preocupações ambientais e sociais.
7
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et al., 2021; Sauvé et al., 2016). Na tabela 1, é feita uma compilação das mais importantes contribuições para o conceito
de EC, tanto institucionais como académicas.
Tabela 1. Algumas definições de Economia Circular
Autores

Definição
Institucionais
EMF (2013)
The term circular economy denotes an industrial economy that is restorative by intention and design.
In a circular economy, products are designed for ease of reuse, disassembly and refurbishment, or recycling,
with the understanding that it is the reuse of vast amounts of material reclaimed from end-of-life products,
rather than the extraction of resources, that is the foundation of economic growth.
European
A circular economy is an economy where the value of products, materials and resources is maintained in the
Commission (2015)
economy for as long as possible, and the generation of waste minimized.
European
The concept can, in principle, be applied to all kinds of natural resources, including biotic and abiotic
Environment Agency materials, water and land. Eco-design, repair, reuse, refurbishment, remanufacture, product sharing, waste
(2016)
prevention and waste recycling are all important in a circular economy
Chatham
House A circular economy is one in which products and materials are recycled, repaired and reused rather than
(2019)
thrown away, and in which waste from one industrial process becomes a valued input into another. Creating
and optimizing resource ‘loops’ along value chains could help meet the material needs of growing
populations through drastically lower rates of per capita primary resource use.
OECD (2018)
The circular economy, as a concept, involves using resources more efficiently across their life-cycle
by closing, extending and narrowing material loops that could result in decoupling of primary
raw material consumption from economic growth.
WTO (2021)
The circular economy emphasizes the creation of feeder loops that transform waste into new inputs for
production at all nodes within the value chain.
UNEP (s.d.)
Circular economy is one of the current sustainable economic models, in which products and materials are
designed in such a way that they can be reused, remanufactured recycled or recovered and thus maintained
in the economy for as long as possible, along with the resources of which they are made.
Académicos
Yuan et al. (2006)
The main objectives of the circular economy are the reduction of the flow of materials, the achievement of
energy efficiency, and the idea that natural and social capital must be constantly renewed through multiple
phases.
Ghisellini
et
al. By promoting the adoption of closing-the-loop production patterns within an
(2016)
economic system circular economy aims to increase the efficiency of resource use, with special focus on urban
and industrial waste, to achieve a better balance and harmony between economy, environment and society.
Sauvé et al. (2016)
The circular economy is a movement (…) which proposes a system where reuse and recycling provide
substitutes to the use of raw virgin materials. By reducing our dependency on such resources, it improves
our ability, and the ability of future generations to meet their needs. The circular economy makes
sustainability more likely.
Singh e Ordonez, Circular economy is an economic strategy that suggests innovative ways to transform the current
(2016)
predominantly linear system of consumption into a circular one, while achieving economic sustainability
with much needed material savings.
Blomsma e Brennan Circular economy is a general term covering all activities that reduce, reuse, and recycle materials conducted
(2017)
in the process of production, circulation, distribution and consumption.
Murray et al. (2017)
By circular, an economy is envisaged as having no net effect on the environment; rather it restores any
damage done in resource acquisition, while ensuring little waste is generated throughout the production
process and in the life history of the product.
Geissdoerfer et al. “a regenerative system in which resource input and waste, emission, and energy leakage are minimised by
(2017)
e slowing, closing, and narrowing material and energy loops. This can be achieved through long-lasting
Geissdoerfer et al. design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and recycling”.
(2020)
Haupt et al. (2017)
The concept of circular economy conceives of a production and consumption system with minimal losses of
materials and energy through extensive reuse, recycling, and recovery
Korhonen
et
al Circular Economy is a sustainable development initiative with the objective of reducing the societal
(2018)
production-consumption systems' linear material and energy throughput flows by applying materials cycles,
renewable and cascade-type energy flows to the linear system. CE promotes high value material cycles
alongside more traditional recycling and develops systems approaches to the cooperation of producers,
consumers and other societal actors in sustainable development work.
Merli et al. (2018)
Circular Economy aims to overcome the take-make-dispose linear pattern of production and consumption,
proposing a circular system in which the value of products, materials and resources is maintained in the
economy as long as possible
Kirchherr
et
al. A Circular Economy describes an economic system that is based on business models which replace the ‘end(2017); Kirchherr et of-life’ concept with reducing, alternatively reusing, [and] recycling […] materials in production/distribution
al. (2018)
and consumption processes, […], with the aim to accomplish sustainable development, which implies
creating environmental quality, economic prosperity and social equity, to the benefit of current and future
generations
Mhatre et al. (2021)
The concept of Circular Economy presents a sustainable alternative to the usual linear model of take-makeuse-dispose, and replaces it with make-use-reuse-remake-recycle.

49

Velenturf, & Purnell
(2021).

In a circular economy resource use is improved by minimising the extraction of natural resources,
maximising waste prevention, and optimising the environmental, social, material and economic values
throughout the lifecycles of materials, components and products.

Fonte: elaboração própria.

A análise da tabela 1, e dos conceitos apresentados, indica que é possível apresentar algumas ideias base e comuns,
nomeadamente, pode-se apontar que a EC consiste num modelo de produção e consumo que visa afastar-se da extração
e consumo desmedido de recursos, das elevadas emissões de Gases com Efeitos de Estufa (GEE), produção de lixo com
graves impactos nos ecossistemas, para, em lugar disso, promover um sistema circular baseado nos princípios de
reutilização, reciclagem, reparação, por forma a manter nos materiais e produtos em circulação o máximo de tempo
possível. Além da inovação no desenvolvimento de produtos, significa também a utilização de energias mais limpas, bem
como uma progressiva mudança nos padrões de consumo massivo e baseado em produtos descartáveis e de curta
duração.
A análise e revisão de trabalhos sobre a EC indica que esta tem sido analisada e estudada em diferentes áreas de pesquisa,
existindo vários conceitos, dimensões e representações deste modelo alternativo ao modelo linear. Com efeito, pelo facto
de ser estudado e aplicado por múltiplas áreas de estudo pode contribuir para a sua fragmentação (Nikolaou &
Tsagarakis, 2021) e para o facto de não haver na literatura uma definição de EC comummente aceite (Korhonen et al.,
2018). Os múltiplos contributos, tanto da vertente académica como de fora dela, registaram um amplo e renovado
interesse na última década (D’ Amato & Korhonen, 2021) e são um comprovativo das preocupações dos governos,
indústrias e sociedades de todo o mundo para responder aos desafios da escassez de recursos, impactos ambientais e
benefícios económicos que podem advir da EC (Lieder et al., 2016). Apesar disso, há autores, como por exemplo Ghisellini
et al. (2016), que consideram que o conceito de EC ainda requer mais desenvolvimento por forma a perceber como afetará
a mobilidade das populações, o emprego, o comércio internacional e o papel das instituições.
A implementação da EC tem sido assumida como objetivo fundamental pelo que a nível político tem sido amplamente
promovida em vários países da União Europeia (UE), como a Finlândia, Alemanha, França, Holanda, Eslovénia, Portugal,
mas também em outras regiões do globo, como na China e Japão (Van der Ven, 2020).
No que respeita ao contexto europeu, a UE detém atualmente um quadro legal dos mais avançados do mundo em termos
de proteção ambiental e EC (Domenech & Bahn-Walkowiak, 2019). A UE pretende alcançar a neutralidade climática em
2050. Como tal, no Plano de Ação para a EC, adotado em março de 2020, foram definidas medidas, políticas e planos de
ação para que os Estados-Membros promovam modelos empresariais, produtos, serviços e cadeias de valor adaptados
ao modelo circular. Este Plano de Ação está, também, centrado na adoção de medidas que permitam manter os recursos
o maior tempo possível dentro das fronteiras europeias. Ao mesmo tempo estabelece objetivos para reduzir a pegada
ambiental e os efeitos negativos sobre o ambiente. Em resumo, o plano de ação para a EC da UE prevê, como eixos
fundamentais os indicados na figura 1.
Figura 1. Eixos do plano de ação da UE para a EC
• Concentração de estratégias
em setores com maior
potencial para a circularidade,
tais como, tecnologias de
informação e comunicação,
eletrónica, construção, textil,
comida,
plásticos
e
embalagens.

• Assegurar a criação de menos
resíduos, transformando-os em
recursos secundários;
• Implementar ações para minimizar
as exportações de resíduos da UE e
combater as expedições ilegais.

Indústria

Produtos

Resíduos
e seu
comércio

Consumo

• A norma na UE será a de que os
produtos sejam sustentáveis;
• Assegurar que os produtos no
mercado da UE são concebidos
para durar mais tempo e facilitar
a reutilização, reparação e
reciclagem;
• Garantir a incorporação de
material reciclado, sempre que
possível;
• Restringir os produtos de
utilização única.

• Assegurar
aos
consumidores
informação fiável sobre os produtos
no respetivo ponto de venda,
incluindo sobre o seu tempo de vida.

Fonte: Elaboração própria com base em Comissão Europeia (2020b)

O Plano visa também promover a transição mundial para a EC através de diálogos e acordos bilaterais, regionais e
multilaterais que envolvam as Nações Unidas, a WTO, o G7 e o G20, mas também países, blocos regionais, instituições,
setor privado e sociedade civil. Estas "missões” para a EC visam aumentar a cooperação com países terceiros em matéria
de políticas ambientais, assinando acordos, iniciativas e promovendo um crescimento mais sustentável e inclusivo. O
Plano de ação para a EC da União Europeia, indica que será necessário trabalhar em diferentes áreas e envolver os
sectores público e privado, dentro e fora da Europa, para que se alcance uma economia mais eficiente. Nesse sentido, a
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Comissão Europeia está a considerar estabelecer uma Aliança Global para a EC que ajudaria a identificar lacunas de
conhecimento e governação internacional relacionadas com EC e gestão sustentável dos recursos (Comissão Europeia,
2020b).
4. COMÉRCIO INTERNACIONAL E ECONOMIA CIRCULAR
No contexto atual de globalização e interligação das economias e países, o comércio internacional constitui uma das suas
principais dimensões. Nas últimas décadas os fluxos de comércio internacional aumentaram drasticamente
determinando, também, uma alteração da composição desses fluxos. Através do comércio internacional, os países podem
ultrapassar a escassez de recursos locais, uma vez que o comércio facilita a movimentação de recursos dos locais de oferta
(onde estão disponíveis) para os centros de procura (UNEP, 2020).
De acordo com a UNEP (2020), o comércio internacional é responsável por quantidades muito maiores de extração de
recursos do que os fluxos comerciais diretos indicam. Quando se considera e contabiliza a energia, água, utilização de
terras e materiais adicionais utilizados na extração e produção de bens comercializáveis, mas que são “deixados para
trás” enquanto resíduos e emissões no país exportador, o comércio é responsável por cerca de 1/3 do total de recursos
extraídos (tabela 2).
Tabela 2. Extração de recursos associada ao comércio (2017)
Total de recursos extraídos
Comércio direto de recursos
Volume total de recursos extraídos8 relacionados com a produção de bens
comercializados

92
mil
toneladas
11
mil
toneladas
35
mil
toneladas

milhões

de

milhões

de

milhões

de

Fonte: UNEP (2020, p.10), adaptado.

A extração e processamento de recursos para exportação consome recursos naturais, contribui para o aumento de
emissões, para a perda de biodiversidade, degradação do solo, para o desperdício e poluição da água. São, por
conseguinte, necessárias políticas para lidar com os impactos adversos do comércio e assegurar que o comércio ajude a
impulsionar a transição rumo a uma economia mais justa, mais sustentável e circular (UNEP, 2020). É inegável a natureza
e escala global da produção, distribuição, consumo e poluição pelo que à ação nacional é imprescindível que se junte a
cooperação e as soluções globais.
O comércio internacional desempenha um papel crítico pois fornecerá a escala que uma EC exige, reunindo a oferta e a
procura de materiais reutilizáveis atualmente espalhados por vários mercados (WTO, 2019). Segundo Yamaguchi (2018)
existem amplas ligações entre o comércio internacional e a EC. A adoção de sistemas circulares permitirá reduzir a
procura e exportação de materiais primários e secundários e, ao mesmo tempo, vai reforçar o comércio de bens em
segunda mão, produtos em fim de vida, materiais secundários e resíduos. As relações entre o comércio internacional e a
EC ocorrem a vários níveis ao longo da cadeia de valor (Yamaguchi, 2018) tais como: comércio de materiais e resíduos
para reciclagem; comércio em matérias-primas secundárias; comércio de produtos em segunda mão; comércio de bens
para renovação e re-manufacturação e comércio de serviços integrados. Uma ampla adoção dos princípios da EC irá
reduzir a necessidade de extração de recursos naturais e inputs energéticos contribuindo, também, para reduzir os seus
impactos ambientais (Preston & Lehne, 2017; UNEP, 2020). Acordos e políticas comerciais para a EC, tais como a livre
circulação e não discriminação, harmonização de regras relativas a características e qualidade de materiais e produtos,
normas de concepção ecológica ou de reciclagem, definição de regras para que os governos comprem bens que cumpram
as normas ambientais, podem potenciar a transição para a EC (Yamaguchi, 2021; WTO, 2019).
De facto, o comércio internacional detem um papel determinante na transição para a EC uma vez que as cadeias de valor
são globais e interligadas (OECD, 2019; Tamminen et al., 2020). Apesar das medidas e políticas de EC serem
fundamentalmente definidas e adotadas a nível nacional, a transição para a circularidade vai ter efeitos nos fluxos de
comércio entre os países (Dellink, 2020; Van Der Ven, 2020). Estes impactos da transição para a EC são difíceis de
antecipar e dependem de vários fatores e variáveis (Van der Ven, 2020). Não obstante, é possível antecipar alguns desses
impactos conforme são apesentados na tabela 3.
Tabela 3. Impactos, desafios e oportunidades da transição para a EC
Impactos
Redução na procura de
recursos

Oportunidades
Redução no consumo de água,
energia, terra requerida para
extração e processamento, o que
se traduzirá em benefícios para o
ambiente

Desafios
Os países abundantes em recursos, e dependentes da
sua exportação, enfrentarão constrangimentos
económicos em termos de emprego e geração de
riqueza. Estes países terão que adotar medidas de
compensação e ajustamento e diversificar as

Upstream resource requirements of trade – inclui a extração e consumo de todos os materiais adicionais, energia, água, utilização de terra no país de
origem necessários para extrair e produzir bens comercializáveis.
8
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Mudança nos padrões
de comércio de lixo,
resíduos e sucata.

Aumento do comércio
de
materiais
secundários, de bens
em segunda mão e
bens
para
refabricação
Alteração nos padrões
de
comércio
de
serviços
1

Aumento dos níveis de reciclagem
interna;
Redução das exportações de lixo
pelo menos até que a qualidade
das exportações de resíduos e a
capacidade de processamento no
país importador possa ser
assegurada;
Potencia a substituição de
materiais primários pela utilização
de materiais secundários.
Oportunidades de criação de
emprego e crescimento verde
associadas aos negócios da
reutilização, reparação e refabricação;
Potencialidades para a criação de
hubs regionais para a refabricação e comércio.
Crescimento da “economia de
partilha” e sistemas de serviços de
produtos;
Modelos de negócios inovadores;
Novas oportunidades de emprego.

atividades em consonância com o quadro da
circularidade e sustentabilidade.
A evidência sugere que o comércio de lixo reciclável
tende a direcionar-se para países com normas
ambientais menos exigentes e com mais baixos custos
de processamento;
Pode potenciar o downcycling1
Risco de que os países importadores possam não ter
capacidade de gestão de resíduos e/ou ter problemas
com o comércio ilegal.

Pode potenciar o downcycling;
Restrições comerciais;
Pode criar abertura para o comércio ilegal de resíduos
perigosos ou contaminados;
Gerir questões relativas a normas, harmonização de
definições e classificações.
Barreias comerciais;
O “fosso” (gap) digital pode levar a uma desigual
distribuição dos benefícios.

Downcycling consiste na reciclagem e utilização de materiais usados para fazer um produto de valor inferior ao do material ou objeto original.

Fonte: UNEP (2020, p.49), adaptado.

4.1 COMÉRCIO COMO INSTRUMENTO DA EC
4.1.1 Comércio de bens em segunda mão e materiais secundários
O comércio de materiais e matérias primas secundárias é importante para promover a EC pois constitui uma alternativa
às matérias e recursos naturais e, dessa forma, poderá reduzir a sua extração. Por outro lado, potencia a disponibilidade
de materiais mais ecológicos para os países com escassez de recursos primários e incentiva à sua reciclagem (Yamaguchi,
2018). As matérias-primas secundárias, recuperadas a partir de resíduos, podem tornar-se recursos valiosos para países
importadores e uma oportunidade de promover a circularidade na produção, desde que esse comércio signifique fluxos
de resíduos de qualidade apropriada (Tamminen et al., 2020). Nesse sentido, será importante promover medidas que
eliminem os principais obstáculos à expansão do comércio destes produtos que, segundo Tamminen et al. (2020), estão
associados à necessidade de assegurar a qualidade destes materiais secundários (por exemplo, através de normas de
reciclabilidade, certificação ou eco-design) e à eliminação das restrições à exportação frequentemente aplicadas aos
resíduos e sucata. Outra questão está associada à dificuldade de rastrear o comércio destes bens devido ao sistema
harmonizado9 de classificação dos bens.
Por sua vez, o comércio de bens em segunda mão constitui também uma oportunidade de promover a EC pois aumentase a vida útil dos produtos evitando a extração de recursos primários e a poluição decorrente do processo produtivo.
Além disso, e como refere a Comissão Europeia (2008), os consumidores podem obter os produtos a preços mais baixos.
O comércio deste tipo de bens, como por exemplo carros e têxteis em segunda mão, tem as suas vantagens, mas também
enfrenta desafios e questões técnicas. Por exemplo, para os países em desenvolvimento importadores de carros em
segunda mão (velhos e ineficientes) poderá constituir um entrave para que alcancem metas de descarbonização O
comércio destes bens também tem sido sujeito a restrições e proibições por parte de alguns Estados como forma de
protegerem as suas indústrias nacionais do aumento de concorrência decorrente da importação de bens em segunda mão
de países terceiros (Preston et al., 2019). Tal como o comércio de materiais secundários, o comércio destes bens em
segunda mão é difícil de rastear (Tamminen, 2020).
4.1.2 Comércio de lixo, resíduos e sucata
Desde que devidamente regulado e controlado, o comércio deste tipo de matérias pode constituir um importante input
em termos de recuperação de energias e materiais. Quando os países de destino de exportação do lixo, resíduos e sucata
dispõem de condições de tratamento e regulamentação eficaz, permitindo que os materiais sejam triados, reciclados ou
re-fabricados, aproveitando vantagens comparativas e efeitos de escala, então este comércio contribui para uma EC
O Sistema Harmonizado é uma nomenclatura internacional de classificação de produtos que permite aos países classificar as mercadorias
comercializadas numa base comum para fins aduaneiros.
9

52

global (Tamminen, 2020; UNEP 2020). Contudo, e apesar do comércio internacional de lixo estar regulamentado em
acordos ambientais multilaterais, as preocupações aumentam relativamente às exportações para economias emergentes
e países em desenvolvimento, com menor capacidade de gestão e tratamento dos resíduos e normas ambientais menos
rigorosas (Yamaguchi, 2018; UNEP, 2020), podendo levar a que o lixo e resíduos acabe em aterros sanitários ou seja
despejado sem garantir a proteção do ambiente, contribuindo para aumentar a crise e o problema do lixo (UNEP, 2020;
Van der Ven, 2020).
Como resposta a estes desafios, foram adotadas algumas medidas internacionais como a Convenção de Basileia 10 e as
suas adendas, bem como alguns países começaram a impor restrições e barreiras à importação de certos tipos de lixo.
Como é o caso, por exemplo, da China que em 2018 impôs restrições de importação a vários tipos de plásticos e resíduos
de papel não triados, e da India que proibiu resíduos plásticos sólidos em 2019 (UNEP, 2020). Outros países do Sudeste
Asiático, como a Malásia, Vietname e Indonésia estão a adotar medidas e impor restrições à importação de lixo, plástico
e materiais não recicláveis (Sembiring, 2019). Estas medidas aumentam a pressão sobre os países exportadores que terão
que lidar com o plástico e outro lixo que era exportado, o que irá alterar o panorama do comércio internacional nesta
área (Yamaguchi, 2021). Os efeitos e resultados destas medidas são difíceis de prever e definir. Contudo, um dos efeitos
poderá ser o aumento do comércio ilegal de lixo, uma atividade que poderá por em causa o comércio lícito e os esforços
para apoiar uma EC e eficiente em termos de recursos. A crescente atenção global às questões do comércio de resíduos
plásticos e lixo poderá conduzir a inovações, mudanças de atitude, bem como ao desenvolvimento de materiais
biodegradáveis e normas e práticas de gestão de resíduos mais rigorosas, que possam contribuir para uma economia
totalmente circular e um comércio de resíduos sustentável (Sembiring, 2019).
4.1.3 Comércio de bens para reparação, remodelação e re-fabricação
Considerando que as atividades de reparação, remodelação e re-fabricação ocorrem sobretudo em setores capital
intensivo, como a defesa, aeroespacial, indústria automóvel e produtos eletrónicos para consumo final, então, do ponto
de vista ambiental, há muito menos impactos quando um produto é remodelado ou re-fabricado do que quando é
produzido um produto novo. Isto porque a utilização global de materiais é consideravelmente menor e, dessa forma,
poderá contribuir para a transição para a EC (Nasr et al., 2018). Assim, facilitar as trocas e eliminar barreiras neste tipo
de comércio será importante para desenvolver o mercado e potenciar práticas circulares e a transição para a EC (Nasr et
al., 2018). O comércio de produtos para reparação, remodelação ou re-fabrico pode dar uma nova vida aos produtos e
máquinas. Ao mesmo tempo, pode encorajar a criação e desenvolvimento de novos negócios associados ao fornecimento
de serviços proporcionados pela inovação digital (Tamminen et al., 2020).
4.1.4 Comércio de serviços
Os serviços e o comércio de serviços, a par do comércio de lixo e resíduos, de bens e materiais em segunda mão e produtos
para reparação, remodelação e re-fabricação, constitui um elemento fundamental no processo de transição para a EC.
Atualmente, uma vasta gama de serviços, tais como tecnologias de informação, serviços de Investigação &
Desenvolvimento (I&D), logística, ou serviços de pós-montagem estão estreitamente associados e/ou integrados nos
modelos de negócio relacionados com a venda de bens. Cada vez mais, a indústria assegura e vende aos clientes soluções
integradas, em vez de bens ou serviços individuais. Um fenómeno frequentemente designado por servicification of
manufacturing (Tamminen, 2020 p.11). O comércio internacional de serviços providencia mais ferramentas para as
empresas e consumidores no processo de transição para a EC. Várias fases na cadeia de valor dependem do fornecimento
de serviços, seja a montante: por exemplo serviços digitais na fase de conceção e desenvolvimento do produto, ecodesign, na fase de fornecimento de materiais reciclados, mas também na fase de transformação em matéria-prima
secundária, ou na fase de produção através de re-fabricação ou remodelação; seja em atividades a jusante, como
plataformas de partilha, serviços de leasing, aluguer, serviços de reparação, recolha e reciclagem.
4.2 Políticas comerciais e a transição para a EC
As estratégias e ações para a EC são, maioritariamente, adotadas a nível nacional e regional. Contudo, os produtos e
serviços estão incorporados em cadeias de valor globais pelo que a adoção isolada de políticas internas não será suficiente
para facilitar a transição para uma economia global mais eficiente e circular. São necessários esforços adicionais, a nível
regional e global, de forma a promover e aumentar a cooperação internacional no sentido de rever as políticas comerciais,
os requisitos de eco-design e verificar os padrões de reparabilidade e reciclabilidade dos materiais e produtos
(Yamaguchi, 2018).
É necessário definir políticas comercias adequadas que promovam a transição para o modelo circular (Tamminen et al.,
2020). Com efeito, numerosos ganhos económicos podem advir da adoção de políticas bem concebidas, incluindo a
utilização de materiais e energia de uma forma mais sustentável e eficiente, potenciando o comércio de produtos e
serviços com baixo grau de carbono. Para isso é necessário que os objetivos e políticas do sistema multilateral comercial
e a ação para o desenvolvimento sustentável se apoiem mutuamente. Os acordos comerciais podem desempenhar um
papel importante no avanço para uma economia mais circular desde que os países estabeleçam acordos comerciais
ligados às suas políticas ambientais (Bellmann & Sell, 2021; Van der Ven, 2020; UNEP,2020). As políticas comerciais,
10
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como o comércio livre de produtos circulares, a não discriminação, a transparência, bem como a harmonização de
normas, ao nível da qualidade, composição de materiais, facilitará a transição para uma economia mais circular. Ao
mesmo tempo, o desenvolvimento destes acordos pode alargar a responsabilidade dos produtores, encorajando-os a
conceber produtos de melhor qualidade e mais circulares (Yamaguchi, 2021).
A WTO pode desempenhar um papel estratégico para fazer com que os países cooperem na definição de políticas que
favoreçam a transição para a EC na medida em que pode criar sinergias entre diferentes países, sensibilizar os diferentes
responsáveis políticos e cooperar com outras organizações para contribuir para um modelo económico mais circular.
Especificamente, e segundo Van der Ven (2020), a WTO pode (i) incluir a EC como uma matéria prioritária na agenda
multilateral; (ii) reforçar o papel da Comissão do Comércio e do Ambiente; (iii) facilitar iniciativas específicas
relacionadas com a EC; e (iv) ligar a Ajuda para o comércio à EC.
Embora o comércio internacional seja um elemento chave na transição para a EC a nível global, neste âmbito, ainda se
está numa fase inicial e há muitas questões em aberto, nomeadamente como conjugar a transição para uma EC sem
prejudicar os países dependentes da exportação de recursos primários e naturais e como conjugar as políticas comerciais,
as políticas de cooperação para o desenvolvimento e a EC. Kettunen et al. (2019) identificam algumas soluções e
propostas no sentido de promover esses objetivos: (i) remover as barreiras comerciais ao comércio de matérias-primas
secundárias; (ii) definir acordos comerciais para promover a EC a nível global, para integrar a EC em todos os sectores
comerciais, e para os considerar como parte das avaliações de impacto da sustentabilidade comercial; (iii) as políticas
internas devem promover a procura de matérias-primas secundárias, promover o investimento na reciclagem e sua
gestão, e promover contratos públicos ecológicos; (iv) é necessário o desenvolvimento de normas comuns a nível mundial
(por exemplo, sustentabilidade do produto, qualidade do material); (v) é necessário definir medidas no contexto do
consumo final na medida em que a transição para a EC terá que ocorrer num contexto mais amplo da contenção do
consumo e da procura.
Embora muitos países e regiões já tenham diretrizes claras para promover modelos de negócios mais circulares, a
regulamentação para acabar com as más práticas no comércio internacional que, muitas vezes, têm efeitos negativos no
ambiente e em diferentes grupos sociais, ainda são incipientes. Ao mesmo tempo, em certos casos, o comércio associado
à EC pode significar desvantagens para alguns países em desenvolvimento, prejudicando não apenas o ambiente, mas
também as suas oportunidades de inovação e desenvolvimento (UNEP, 2020). Nesse sentido, é fundamental que os países
em desenvolvimento sejam incluídos no comércio sustentável e na transição para a EC. Estes países devem ser apoiados
para encontrar formas de utilizar estes acordos mais proactivamente e utilizá-los como instrumentos para aproveitar as
oportunidades e minimizar os desafios associados a uma transição para uma EC (Van der Ven, 2020; UNEP, 2020). Dada
a globalização das cadeias de valor, só a cooperação entre o maior número possível de países poderá potenciar e acelerar
a mudança do sistema económico linear para um sistema circular.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A transição para um modelo económico circular implica substituir o atual modelo de crescimento insustentável, que se
baseia na extração e utilização intensiva de recursos, com elevadas emissões, produção de resíduos e elevados impactos
nos ecossistemas naturais. O sistema de EC, centra-se na manutenção do valor e da vida útil das matérias primas e dos
bens o maior tempo possível e é considerado fundamental para promover o desenvolvimento sustentável e os objetivos
da Agenda 2030, os quais constituem um desafio global, multidisciplinar e transformativo e que integra a vertente
económica, social, ambiental e política.
Pelo seu potencial impacto no crescimento económico e na redução da pobreza, o comércio internacional constitui uma
vertente chave para a implementação da EC e alcance do desenvolvimento sustentável. Existem várias ligações potenciais
entre o comércio internacional e a EC que precisam ser adotadas, aproveitadas e alavancadas para que se atinjam esses
objetivos. Para a Comissão Europeia (2020 a), os acordos de livre comércio constituem um instrumento poderoso para
melhorar as relações económicas e políticas entre os países e poderá sê-lo também para potenciar a transição para uma
EC global. Num contexto atual de globalização e interligação das economias e países, para que a transição para uma
economia mais circular seja bem-sucedida terá tem que ser inclusiva e ocorrer a nível global. Neste contexto, o comércio
internacional pode desempenhar um papel importante na medida em que a adoção de sistemas circulares permitirá
reduzir a procura e exportação de recursos primários e, ao mesmo tempo, reforçar o comércio de bens em segunda mão,
produtos em fim de vida, materiais secundários e resíduos (Yamaguchi, 2018). É importante que ocorram práticas
comerciais circulares em toda a cadeia de valor porque, pese embora a EC se distancie da extração e utilização de recursos
naturais e primários, criando desafios para os países dependentes da sua exportação, também potenciará novas
oportunidades de negócio em setores como a produção de materiais secundários, reparação e refabricação, novos
serviços e economia partilhada, criando novos empregos e incentivos à re-industrialização. Portanto, os acordos
comerciais internacionais e a WTO desempenham um papel crítico não só na abordagem de novos desafios técnicos, tais
como os relacionados com definições, harmonização e categorização de produtos e materiais, mas também em assegurar
que a transição para uma economia circular seja inclusiva (Van der Ven, 2020). É necessário reforçar o diálogo e a
cooperação internacional e multilateral num esforço para melhor compreender e responder aos impactos distributivos
das políticas da EC e assegurar que os acordos firmados, no seu âmbito, sejam inclusivos também para os países em
desenvolvimento. Portanto, os objetivos e políticas do sistema comercial multilateral e a ação para a EC e
desenvolvimento sustentável terão que ser complementares e apoiar-se mutuamente.
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POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL NO
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Resumo: Considerando que o turismo é um dos motores do desenvolvimento dos territórios periféricos, é imprescindível
compreender as opiniões e perceções dos principais atores regionais, de forma a desenhar, coerentemente, planos
regionais de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, o presente trabalho estudou as perceções dos empreendedores
através de questionários, de forma a aferir, entre outras temáticas, o potencial de desenvolvimento do turismo rural no
arquipélago dos Açores. O estudo permitiu verificar que mais de 40% destes empresários realizam a sua atividade na ilha
de São Miguel, seguida da ilha do Faial (com valores acima dos 35%) e da ilha do Pico, como terceira opção, com valores
superiores a 28%. Foi ainda apurado, através da investigação, que a maioria dos empreendedores apontou as seguintes
razões para o potencial desenvolvimento do turismo rural no arquipélago dos Açores, bem como para realizarem a sua
atividade profissional na Região dos Açores: (i) paisagem (86.4%); (ii) ser residente/estar localizado na região (81.8%);
(iii) cultura (72.7%); (iv) prestígio do destino (68.2%); e (v) clima (63.6%).
Palavras-chave: Arquipélago dos Açores, Desenvolvimento Sustentável, Estudos Regionais, Turismo Rural, Turismo
Sustentável.
STUDYING THE ENTREPRENEURS' PERCEPTION ON THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF RURAL TOURISM IN THE
ARCHIPELAGO OF THE AZORES
Abstract: Considering that tourism is one of the catalysts of development in peripheral territories, it seems essential to
understand the main regional actors' opinions and perceptions to design regional plans for sustainable development. In
this sense, this work studied the perceptions of entrepreneurs through questionnaires in order to assess, among other
topics, the potential for the development of rural tourism in the Azores Archipelago. The study identified that more than
40% of these entrepreneurs carry out their activity on the island of São Miguel, followed by the island of Faial (with
values above 35%) and Pico Island as a third option, with values above 28%. It was also found, through the investigation,
that most entrepreneurs pointed out the following reasons for the potential development of rural tourism in the Azores
Archipelago, as well as for carrying out their professional activity in the Azores Region: (i) landscape (86.4%); (ii) being
a resident/being located in the region (81.8%); (iii) culture (72.7%); (iv) prestige of the destination (68.2%); and (v)
climate (63.6%).
Keywords: Azores Archipelago, Sustainable Development, Regional Studies, Rural Tourism, Sustainable Tourism.
1. INTRODUÇÃO
É um facto que o turismo rural pode contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento das zonas rurais ou de baixa
densidade, assim como para o desenvolvimento regional sustentável, de forma generalizada (Buckley, 2000; Morais et
al., 2018; Santos, Castanho e Lousada, 2020). Nesse sentido, deve ser destacado que essas áreas apresentam diversos
problemas relacionados com o declínio económico, o grande aumento do desemprego, a emigração, os impactos adversos
da reestruturação da agricultura e a perda da identidade cultural (Vanegas, e Croes, 2003; Castanho, Couto e Pimentel,
2020; Couto et al., 2021a).
Se analisarmos a nível europeu, os países cuja preponderância das suas regiões são menos competitivas são o Sul da
Europa, a par das regiões ultraperiféricas (arquipélagos) onde a agricultura desempenha um papel relevante (Santos,
Castanho e Lousada, 2019; Naranjo Gómez et al., 2020).
Considerando os factos acima mencionados, o presente estudo preliminar procurou dar resposta à seguinte questão de
investigação: “Quais as perceções dos empreendedores sobre o potencial de desenvolvimento do turismo rural no
arquipélago dos Açores?”.
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De forma a dar resposta à questão de investigação, a equipa de investigação utilizou ferramentas de teste às perceções
dos empreendedores da Região Autónoma dos Açores (RAA) sobre o potencial de desenvolvimento do turismo rural
nesta região ultraperiférica.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Considerando o objetivo do trabalho, foram utilizadas diversas abordagens e técnicas, nas quais se incluíram métodos de
análise direta e indireta.
De forma a proferir uma visão geral e simplificada da estrutura metodológica, no seguimento enumeram-se as quatro
etapas principais:
i.
elaboração dos questionários;
ii.
recolha de dados;
iii.
análise do estudo de caso e interpretação dos resultados;
iv.
discussão e conclusões.
A última etapa (iv) focou-se na discussão dos resultados da análise dos dados, principalmente no que se refere às
perceções dos empreendedores com negócios no setor do turismo rural na RAA - enfatizando o potencial de
desenvolvimento do turismo rural nesta região insular.
3. RESULTADOS PRELIMINARES
Os questionários redigidos e administrados aos participantes do estudo (empreendedores do setor de turismo rural da
RAA) foram aplicados pela equipa de investigação, utilizando para esse efeito uma amostragem não-probabilística
(baseada no conhecimento que os investigadores obtiveram previamente acerca do objeto sob investigação). Posto isto,
expõem-se e analisam-se os resultados obtidos no seguimento deste documento.
Através das Tabelas 1 e 2, é possível verificar o perfil do empreendedor de turismo rural nos Açores. A maioria (mais de
50%) dos empreendedores inquiridos é do género masculino e a faixa etária predominante situa-se entre os 51 e os 65
anos.
Tabela 1. Distribuição dos empreendedores que realizam a atividade de Turismo Rural na RAA segundo o género- dados
referentes à amostra (Autores).
Válido

Feminino
Masculino
Total

Frequência
9
13
22

Percentagem
40,9
59,1
100,0

Percentagem válida
40,9
59,1
100,0

Percentagem acumulada
40,9
100,0

Tabela 2. Faixas etárias dos empreendedores que realizam a atividade de Turismo Rural na RAA - dados referentes à
amostra (Autores).
Válido

18-35
36-50
51-65
65
Total

Frequência
4
7
9
2
22

Percentagem
18,2
31,8
40,9
9,1
100,0

Percentagem válida
18,2
31,8
40,9
9,1
100,0

Percentagem acumulada
18,2
50,0
90,9
100,0

A Tabela 3 mostra que dos 21 empreendedores inquiridos que indicaram a(s) ilha(s) em que realizam a sua atividade
relacionada com o Turismo Rural, 42.9% assinalaram a ilha de São Miguel, 38.1% a ilha do Faial, 28.6% a ilha do Pico, a
que se seguem as ilhas Terceira (23.8%), Santa Maria (19.0%), Corvo (14.3%), São Jorge (14.3%), Flores (9.5%) e
Graciosa (9.5%).
Tabela 3. Ilhas do Arquipélago dos Açores onde realiza a atividade de Turismo Rural – Análise de resposta múltipla
(Autores).
Questão: Em que Ilha(s) do Arquipélago dos Açores realiza a sua atividade relacionada com o Turismo Rural?
Respostas
Percentagem de casos
Frequência
Percentagem
IIhasa
Corvo
3
7,1%
14,3%
Faial
8
19,0%
38,1%
Flores
2
4,8%
9,5%
Graciosa
2
4,8%
9,5%
Pico
6
14,3%
28,6%
São Jorge
3
7,1%
14,3%
São Miguel
9
21,4%
42,9%
Santa Maria
4
9,5%
19,0%
Terceira
5
11,9%
23,8%
Total
42
100,0%
200,0%
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No que se refere à tipologia de Turismo Rural a que a sua atividade se associa, é de realçar que a maioria (68.2%) dos 22
empresários inquiridos referiu que a sua atividade se associa ao “Turismo de natureza” e metade (50.0%) referiu que a
sua atividade se enquadra no “Ecoturismo” (Tabela 4).
Tabela 4. Tipologia de Turismo Rural a que a atividade se associa - Análise de resposta múltipla (Autores).
Questão: A que tipologia de Turismo Rural a sua atividade se associa?
Respostas
Frequência
Percentagem
Tipologia
Agroturismo
3
5,8%
Aventura
7
13,5%
Desporto
8
15,4%
Ecoturismo
11
21,2%
Gastronomia
2
3,8%
Turismo Cultural
2
3,8%
Turismo de natureza
15
28,8%
Outra
4
7,7%
Total
52
100,0%

Percentagem em relação ao total de casos
13,6%
31,8%
36,4%
50,0%
9,1%
9,1%
68,2%
18,2%
236,4%

Relativamente às razões que levaram os empresários a optarem pelos Açores para a realização da sua atividade
relacionada com o Turismo Rural, a maioria dos participantes do estudo apontou as seguintes razões: Paisagem (86.4%);
Ser residente/estar localizado na região (81.8%); Cultura (72.7%); Prestígio do destino (68.2%); e o clima (63.6%)
(Figura 1).

Figura 1. Percentagem de inquiridos que assinalaram cada uma das razões para a realização da sua atividade relacionada
com o Turismo Rural na RAA- Análise de resposta múltipla (Autores).
No que se refere ao tempo dedicado ao empreendedorismo na área do Turismo Rural (anos), a maioria (54.5%) indicou
6 a 10 anos na atividade (Figura 2).

5 ou menos anos
13,6%

11 ou mais anos
31,8%

6 a 10 anos
54,5%

5 ou menos anos

6 a 10 anos

11 ou mais anos

Figura 2. Distribuição dos inquiridos segundo o tempo dedicado ao empreendedorismo na área do Turismo Rural – em
anos (Autores).
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Através da presente investigação preliminar foi possível efetuar uma análise das perceções dos empreendedores com
negócios no setor do turismo rural na RAA, com ênfase para o potencial de desenvolvimento do turismo rural nesta região
insular.
Neste sentido, foi possível constatar, através da avaliação dos empreendedores que as seguintes razões para o potencial
desenvolvimento do turismo rural no Arquipélago dos Açores, bem como para realizarem a sua atividade profissional na
Região dos Açores são as mais relevantes, desde a sua perspetiva: (i) paisagem (86.4%); (ii) ser residente/estar localizado
na região (81.8%); (iii) cultura (72.7%); (iv) prestígio do destino (68.2%); e (v) clima (63.6%).
Da mesma forma, é possível evidenciar que o perfil do empreendedor de turismo rural nos Açores é de um empresário
de meia idade (51 a 65 anos) do sexo masculino (mais de 50%). Foi também possível demonstrar que os empreendedores
inquiridos realizam a sua atividade relacionada de Turismo Rural nas ilhas de: São Miguel: 42.9%; Faial: 38.1%; Pico:
28.6%; Terceira: 23.8%; Santa Maria: 19.0%; Corvo: 14.3%; São Jorge: 14.3%; Flores: 9.5%; e Graciosa: 9.5%.
Relativamente à tipologia de Turismo Rural a que a atividade destes empreendedores se associa, é na sua maioria
inerente ao “Turismo de natureza” (68.2%), e aproximadamente metade dos inquiridos referiu que a sua atividade se
enquadra em “Ecoturismo”.
Foi ainda possível identificar que o tempo médio dedicado ao empreendedorismo na área do Turismo Rural, foi na sua
maioria, de 6 a 10 anos.
De facto, e corroborando uma vez mais com estudos prévios (ver: Couto et al., 2021b; Castanho et al., 2021a; 2021b;
Castanho, Couto e Santos, 2021), a presente investigação preliminar realça uma vez mais o potencial de crescimento desta
tipologia de Turismo na RAA. Contextualmente, têm-se verificados esforços e incentivos, a nível Europeu, nacional e
regional, com vista a um investimento nestas tipologias de atividades, que de alguma forma são conotadas com um
estatuto de maior concordância com os princípios de desenvolvimento sustentável.
Posto isto, os esforços de todos os atores envolvidos devem seguir neste caminho – obviamente, que a crise pandémica
de COVID-19 é um obstáculo evidente ou um “travão” a muitas das estratégias previamente iniciadas; ainda assim, pode
a mesma crise sanitária ser utilizada como um catalisador para promover de uma forma ainda mais abrangente esta
tipologia de Turismo.
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Francisco Jesús Ferreiro Seoane1*; Manuel Octavio Campo Villares2; Ana A Cid Bouzo1
1University

of Santiago de Compostela

2University

of Coruña

franciscojesus.ferreiro@usc.es*; moctadcv@udc.es; cidbouzoa@gmail.com
Resumen: Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) son una herramienta utilizada por las administraciones públicas,
para evaluar puestos de trabajo.
El propósito de la presente comunicación es analizar la implantación territorial de las RPTs en Galicia, diferenciando
entre municipios dinámicos y aquellos que están en declive, desde una perspectiva poblacional. Así mismo se analizará
los criterios de definición de grupos profesionales que se aplican en las RPTs y si existen diferencias entre las ciudades y
sus comarcas que se llenan frente a los territorios vaciados.
Para ello, se han analizado 113 municipios, que concentran el 64% de la población gallega, para determinar si cuentan
con RPT. Se han diferenciado por una parte los ayuntamientos que disminuyen en población que representan el 69,9%
con un decrecimiento poblacional del 14,2%; y por otro lado, aquellos municipios cuya población crece (30,1%) tienen
un crecimiento de población del 11%, para el período 2020/2004.
Entre los municipios de la Galicia poblada y despoblada se aprecian numerosas diferencias en cuanto a las RPTs. Una de
ellas es que los municipios que se despueblan no tienen entre sus prioridades la actualización de la RPT. Por otro lado, al
ser pequeños municipios de interior, la presencia de los sindicatos es menor lo que hace que se ignore la capacidad de
exigencia de la actualización o incluso la implantación de la RPT.
Se llega a la conclusión de que, si bien la RPT es un instrumento de carácter obligatorio, el 50,5% de los municipios de
Galicia no cuentan con ella. Este dato aumenta al 62% en el caso de los municipios despoblados. A su vez, y a pesar del
carácter legal que tiene la norma para todo el territorio nacional y regional se observan grandes diferencias de
actualización de los grupos profesionales entre los dos territorios.
Palabras Clave: RPT; retribuciones básicas; grupos profesionales; administración local; empleado público.
Clasificación JEL: J3; H7

63

11 WHAT CAN WE LEARN FROM COVID-19 OUTBREAK
HOUSEHOLD FOOD ROUTINES TO REDUCE FOOD WASTE AND
CONTRIBUTE TO ACCOMPLISH SDG 12.3?
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Abstract: In the EU around 88Mt of food are lost or wasted every year, and these figures are expected to rise to about
126Mt in the future. Besides the associated costs estimated at 143 billion euros million euros it represents also negative
external effects on the environment and loss of natural resources like water and oil. EU is committed to reduce food waste
giving its share of contribution to the UN Sustainable Development Goals, SDG 12 “Responsible Consumption and
Production” and more specifically Target 12.3 “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer
levels and reduce food losses along production and supply chain, including post-harvest losses”. To prevent food waste
and strengthen sustainability of the food system is important to understand where in the food supply chain and why food
is lost and wasted (FLW). In spite FLW happens along the entire food supply chain, households are responsible for half
of that waste. To fully understand the reasons families are thouing so much food to the bin is of key relevance to act
against food waste. There is a complex relationship between behaviors, cultural and social factors, influencing family
dynamics and levels of waste. FLW is usually a result of the interaction between multiple behaviors that occur at different
moments of dealing with food, such as planning, shopping, storage, preparation, consumption, leftovers management and
assessment of suitability for consumption before being thrown away. Several reasons contribute to explain why families
are throwing so much food. Time, more precisely, lack of time due to contemporary lifestyles is in one of those reasons
as the amount of time people devote to food-related activities has been found to correlate with food waste in several
studies. In Portugal there is a lack of studies on food loss and waste, but an estimation points that one million tons of food
could be lost or waste along the food supply chain per year. This is an inefficiency as on one hand, the country is not selfsufficient importing part of the food to supply internal demand and, on the other hand, Portugal might be one of the EU
countries most affected by climate change that will also affect food production. Between May and June 2020, during the
first COVID-19 outbreak lockdown, a survey was conducted for understanding how households perceived food waste as
the routines associated with food purchasing, stocking, preparing and consumption, changed dramatically, with most
meals being consumed at home. A total of 841 valid questionnaires were returned from all regions, except for Azores,
being Lisbon and Oporto Metropolitan areas the most relevant ones, representing 39% of the answers. In this paper we
will explore some of the results of that survey.
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12 FACTORS AFFECTING RESIDENTS` ATTITUDES TOWARD
TOURISM IN THE AZORES: LOOKING TO THEIR LEVEL OF
INTERACTION WITH TOURISTS
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Abstract: The aim of this research is to investigate the factors influencing residents’ perceptions and attitudes toward
the tourism industry, focusing on the level of interaction between the destination residents and tourists. The study refers
to the Atlantic Azores islands, Portugal. It makes use of data collected by Regional Statistic Service of Azores (SREA),
Portugal, in the aim of its activity as regional official statistics institution. The survey took place along the year 2018 and
got, globally, 950 valid answers. The survey question inquiring the residents on usually keeping direct interaction with
the visitors got 451 answers. The findings follow the assumptions of the Social Exchange Theory closely; namely, the
respondents that used to keep a closer contact with tourists and/or directly benefited from the tourism industry tended
to express stronger support to the industry. This result has practical implications, and the regional and national
authorities have to be aware of that in the design of their policies, namely for pursuing a sustainable development
strategy for the Azores archipelago.
Keywords: Residents’ perceptions; social exchange theory; positive and negative perceptions toward tourism; personal
economic benefits; Azores Islands (Portugal)
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Abstract: The goal of this research is to examine the effects of good municipal governance on individual subjective wellbeing. The quality of governance can be understood as effective and incorrupt government. While most of the literature
relating good governance and SWB has focused on the national level of analysis, we change the lens to the local
government level of analysis. Following the World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI) Project, we define three
dimensions of good governance at the municipal level: accountability, government efficiency and control of corruption.
In order to test the effects of these dimensions of good governance on SWB, we use a large survey of individual welfare
carried out in Spain in 2013 and 2018. We distinguish four potential drivers of SWB: socio-demographic factors, material
conditions, quality of life individual variables and good municipal governance. Our results show a U-shaped effect of
ageing on SWB and a very strong positive effect of cohabitation. Gender and nationality seem to play a much smaller or
even insignificant role. Indivirual QoL variables, such as social connections or health status are major drivers of SWB. To
a lesser extent, the material conditions also have a very significant impact. With respect to good governance, our results
point to an immediate positive effect of government efficiency on individual SWB levels. Accountability, understood as
transparency, does not seem to have a significant impact. Surprisingly, we find no immediate effect of controlling
corruption on reported SWB. However, we find a very strong deferred effect of controlling corruption on future reported
SWB. Therefore, corruption seems to bring a delayed reduction in the population’s satisfaction with life. Furthermore,
those municipalities that are able to remove corrupt governments do restore to uncorrupted levels of SWB.
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Bruno Rocha1, 2*; Patricia C Melo2; Nuno Afonso3; João Abreu e Silva3
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Abstract: Portugal moved from having less than 200 km of motorways before joining the European Union in 1986 to
having the fifth highest motorway density relative to population in the Union in 2017. This paper studies the relationship
between the expansion of the Portuguese motorway network between 1981 and 2011 and the growth of population and
employment in the 275 mainland municipalities of the country. We address the endogeneity of the geography of
motorways using instrumental variables based on historical transport networks from 1800 and 1945. Our findings
suggest that, on average, new motorways caused large increases in both population and employment. In line with existing
evidence for other countries, we find that motorways contributed to suburbanisation, as the impact of motorways on
population growth (but not on employment growth) is particularly strong in suburban municipalities. In addition,
motorways also appear to have influenced urban agglomeration dynamics, as their effect on population growth depends
positively on the municipality’s population size in 1970.
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OPERATIVIDAD, CAPACIDAD INFORMATIVA E INTERACCIÓN DE LAS PÁGINAS WEB DE LOS ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS DE UN DESTINO: EL CASO DE EXTREMADURA (ESPAÑA)
Resumen. En la aldea global en la que se desarrolla actualmente la actividad económica a nivel mundial gracias a la
extensión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en general, y de la red de redes, en particular, la
gestión, el mantenimiento y el posicionamiento de una página web como instrumento de información, de promoción y de
comercialización es absolutamente fundamental para cualquier actividad empresarial y, específicamente, para la
actividad turística de alojamiento. Sin embargo, dada la evolución del turista digital (del turista 1.0 o analógico al turista
3.0 o colaborativo, pasando por el turista 2.0 o social), las páginas web de los alojamientos turísticos de un destino deben
ser operativas, puesto que deben permitir realizar reservas directas, deben ser seguras, deben tener una carga rápida y
deben estar adaptadas a los dispositivos móviles, entre otras características. Además, las páginas web actuales deben ser
muy informativas, un aspecto especialmente importante en una actividad como la turística en la que turista recaba gran
cantidad de datos y de información antes de elegir el destino y el alojamiento y antes de realizar el viaje. Finalmente, para
satisfacer las necesidades del turista 3.0, las páginas web deben interactuar con los clientes, permitiéndoles a estos que
comenten y valoren su experiencia turística, que vinculen estos comentarios o valoraciones con sus perfiles en redes
sociales y que garanticen una respuesta por parte de los alojamientos en los que han pernoctado. El objetivo de este
trabajo es analizar el estado de desarrollo de las páginas web de los alojamientos turísticos en un destino, la región
española de Extremadura, que pretende no perder el tren de esta revolución tecnológica. Para ello, se ha utilizado un
cuestionario de observación de las características de las páginas web (si existen) de la totalidad de la población de
alojamientos turísticos de la región (1.748). A partir de los ítems incluidos en este cuestionario y trabajando
exclusivamente con la subpoblación de alojamientos que disponen de página web, se han construido tres dimensiones
de evaluación de estas páginas web: operatividad, capacidad informativa e interacción. Estas tres dimensiones se han
utilizado como variables de segmentación para definir un total de cuatro grupos o clústeres claramente diferentes de
páginas web. Los resultados obtenidos permiten confirmar que los alojamientos turísticos de Extremadura tienen mucho
trabajo por delante para incrementar la utilidad de sus páginas web.
Palabras-clave: algoritmo de k-medias, Extremadura, páginas web, segmentación.
OPERATIVITY, INFORMATIVE CAPACITY AND INTERACTION OF THE WEBSITES OF TOURISM ACCOMMODATION
IN A DESTINATION: THE CASE OF EXTREMADURA (SPAIN)
Abstract: In the global village in which economic activity is currently taking place worldwide thanks to the spread of new
information and communication technologies in general, and the internet in particular, the management, maintenance,
and positioning of a website as an information, promotion, and marketing tool is absolutely basic for any business activity
and, specifically, for the tourist accommodation activity. However, given the evolution of the digital tourist (from the 1.0
or analogic tourist to the 3.0 or collaborative tourist, passing through the 2.0 or social tourist), the websites of tourist
accommodation in a destination must be operational, since they must allow direct bookings to be made, must be secure,
must load quickly, and must be adapted to mobile devices, among other characteristics. In addition, today’s websites
must be highly informative, which is particularly important in an activity such as tourism, where tourists gather a large
amount of data and information before choosing a destination and accommodation and before making the trip. Finally,
in order to meet the needs of tourists 3.0, websites must interact with customers, allowing them to comment on and rate
their tourist experience, linking these comments or ratings to their profiles on social networks, and guaranteeing a
response from the accommodation where they have stayed overnight. The aim of this study is to analyze the state of
development of the websites of tourist accommodation in a destination, the Spanish region of Extremadura, which aims
to keep up with this technological revolution. To this end, a questionnaire was used to observe the characteristics of the
websites (if they exist) of the entire population of tourist accommodation in the region (1,748). Based on the items
included in this questionnaire and working exclusively with the sub-population of accommodation with a website, three
dimensions of evaluation of these websites were constructed: operability, informative capacity, and interaction. These
three dimensions were used as segmentation variables to define a total of four clearly different groups or clusters of
websites. The results obtained confirm that tourist accommodations in Extremadura have a lot of work to do to increase
the usefulness of their websites.
Keywords: clustering, Extremadura, k-means algorithm, websites.
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1. INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en general, y la red de redes (Internet), en particular, han
transformado no sólo la vida diaria de las personas, sino también la manera de hacer negocios y, por ende, se ha
convertido en un tema de enorme interés en la literatura académica (Cristobal-Fransi et al., 2020). La industria del
turismo se ha visto salpicada indudablemente por estos cambios de forma profunda: la Internet se ha establecido como
el lugar donde los consumidores buscan información de carácter turístico, compran bienes y servicios de hostelería y
transporte y obtienen opiniones de otros usuarios; por tanto, las páginas web de las empresas han de colmar sus
expectativas y satisfacer sus necesidades para ser eficaces (Ukpabi & Karjaluoto, 2017).
Un sitio web puede definirse como un “conjunto de páginas web” que forman parte de un dominio único en la World Wide
Web, están destinadas a la transmisión o la compartición de contenidos electrónicos (texto, imágenes, audios, vídeos, etc.)
entre distintos usuarios y son accesibles a través de un navegador web (Pan & Fesenmaier, 2000).11 La utilización inicial
de internet como una herramienta de marketing por parte de las empresas turísticas se remota a finales de la década de
los noventa, un tiempo en el que la tecnología web 1.0 exclusivamente permitía el desarrollo de páginas web estáticas o
de solo lectura; en consecuencia, la interacción existente entre proveedores y usuarios era prácticamente nula. En la
actualidad, no obstante, determinados agentes del sector turístico, como algunos hoteles, todavía siguen confiando en
estas websites rudimentarias (Tavakoli & Wijesinghe, 2019).
La implementación de la tecnología web 2.0 a mediados de la primera década del siglo XXI ha propiciado la progresiva
adopción del empleo de páginas web de tipo colaborativo por las compañías turísticas como un recurso de coste
relativamente bajo para la promoción de sus servicios, que favorece además la interacción entre las empresas y sus
clientes (Mariani, 2020; Ukpabi & Karjaluoto, 2017). Bajo este flamante paradigma, las websites de los alojamientos
turísticos de un destino no sólo deben ser funcionales (han de tener una carga rápida, estar adaptadas a los dispositivos
móviles y permitir realizar reservas directas), sino también deben ser seguras (tienen que incorporar mecanismos para
proteger los datos de los visitantes), entre otras características. Asimismo, las páginas web actuales deben ser sumamente
informativas, porque los turistas recaban gran cantidad de información acerca de los posibles destinos y alojamientos
antes de realizar un viaje. Finalmente, las websites deben interactuar con los usuarios, fomentando comentarios y
valoraciones personales sobre su experiencia turística, estableciendo vínculos con sus perfiles en redes sociales y
garantizando respuestas o reacciones a sus inquietudes (Domínguez-Vila et al., 2021; Pencarelli, 2020).
En resumen, como las páginas web se han convertido en plataformas imprescindibles de promoción de servicios y
generación de beneficios para los alojamientos turísticos, el estudio de la utilización y la perfección de esta tecnología
resulta decisivo para las partes implicadas (Sun et al., 2017). Por tanto, el objetivo que se persigue en esta investigación
es doble: por un lado, se intenta conocer cuál es el grado de adopción de las websites entre los alojamientos turísticos de
la región española de Extremadura y, por otro lado, más importante si cabe, se pretende determinar cuál es el nivel de
madurez en la adopción de dicha tecnología mediante el análisis del empleo de las páginas web que realiza el parque
alojativo extremeño. Así pues, este trabajo tiene un carácter eminentemente exploratorio, cuyos resultados constituirán
una herramienta esencial para que los gestores del destino puedan desarrollar líneas de actuación encaminadas a
mejorar la presencia en internet de uno de los principales agentes turísticos.
En el conjunto de España, un país que se ha erigido como el segundo destino más popular por llegadas de turistas
internacionales a nivel mundial según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2021), cada una de sus regiones
también se promocionan como un destino turístico específico y compiten entre ellas por atraer un mayor número de
visitantes (Malenkina & Ivanov, 2018). En este sentido, la entidad territorial de Extremadura se posiciona como un
interesante caso de estudio, puesto que se trata de una región de interior que brinda una oferta turística diferenciada,
que experimenta una fase de crecimiento y que necesita mejorar su posición competitiva. Atendiendo a los últimos datos
del informe MoniTUR 2018, la región ocupa el penúltimo lugar de este ranking de competitividad turística nacional; no
obstante, está en la posición undécima en el pilar sobre “visión de marketing estratégico y apoyo comercial”, en el cual se
asienta este trabajo (Exceltur, 2019). Por tales motivos, los resultados obtenidos en esta investigación pueden convertirse
en una valiosa herramienta sobre la que podrían diseñarse líneas de actuación para mejorar el posicionamiento de la
imagen de la región española de Extremadura en la red a través de las actividades de su planta de alojamientos turísticos.
Con la finalidad de alcanzar el doble objetivo planteado, se propone un modelo integrado compuesto por un conjunto de
ítems, que han sido extraídos de la literatura existente y adaptados al destino analizado, que permiten estudiar el uso que
los alojamientos turísticos extremeños realizan de sus páginas web sobre tres dimensiones: capacidad informativa,
operatividad e interacción. Para recabar la información, se ha utilizado un cuestionario de observación de las
características de las websites (si existen) de la totalidad de la población de alojamientos turísticos de Extremadura
(1.748). A partir de los ítems incluidos en dicho cuestionario, se han construido tres dimensiones de evaluación
trabajando exclusivamente con la subpoblación de alojamientos de la región que disponen de una página web:
operatividad, capacidad informativa e interacción. Tales tres dimensiones se han utilizado como variables de
segmentación para definir un total de cuatro grupos o clústeres de websites claramente diferentes.
El resto de este trabajo se estructura de la siguiente manera. En el segundo apartado, se hará una breve revisión de la
literatura teórica y empírica sobre la importancia de la presencia en internet de los alojamientos turísticos, poniendo
Con independencia de las definiciones precisas que se introducen en el texto, los términos “sitio web”, “página web” y “website”, por una parte, e
“internet”, “red” y “web”, por otra parte, se emplearán indistintamente a lo largo de este trabajo.
11
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especial énfasis en aquellos trabajos que están enfocados en España y sus regiones. En la sección tercera, se expondrán
de forma detallada la metodología seguida en esta investigación, tanto para la construcción como para la explotación de
la base de datos del parque alojativo de Extremadura. En el cuarto apartado, se expondrán minuciosamente los
principales resultados relativos a la caracterización y segmentación de las páginas web de los alojamientos turísticos de
la región. Por último, en la sección quinta, se discutirán las conclusiones más relevantes que se han obtenido en este
estudio y se señalarán algunas limitaciones del análisis y líneas futuras de examen.
2. LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA EN LA RED DE REDES
La expansión de internet y, muy especialmente, el crecimiento de su número de usuarios ha traído consigo la
popularización de los sitios webs de las empresas (Benslimane & Yang, 2007). Hofacker y Belanche (2016) argumentan
que esta tendencia se justifica por las posibilidades que otorgan a las empresas el uso de internet y de las redes sociales
para desarrollar sus estrategias de comunicación y mejorar el contacto con sus clientes, constituyendo una importante
fuente de información para ellos. No obstante, esta realidad no influye de la misma manera sobre todos los sectores: el
sector servicios y, en particular, el turismo, ha sido el más afectado por esta transformación.
En efecto, el sector turístico puede ser caracterizado por ser una actividad que requiere suministrar gran cantidad de
información a un elevado número de usuarios (Sheldon, 1997; Werthner & Klein, 1999). Por este motivo, cada vez son
más las empresas que utilizan internet como un canal de comunicación con sus clientes y el resto de stakeholders (Li &
Wang, 2010; Xiang & Gretzel, 2010). Un argumento adicional que explicaría el uso intensivo de estas nuevas tecnologías
en el sector turístico es su bajo de coste de implementación, ya que la web es una herramienta de marketing insuperable
para incentivar la demanda de visitantes, obtener información sobre los establecimientos hoteleros y sus servicios
prestados y crear una relación a largo plazo con los clientes de una forma relativamente barata (Gan et al., 2015).
A causa de los motivos enunciados anteriormente, la presencia en la red de las empresas turísticas ha pasado de ser una
opción para convertirse en una obligación. De hecho, cada vez son más los turistas que utilizan este medio para recabar
información, realizar reservas y comentar experiencias. Por tanto, las empresas no pueden dejar escapar la oportunidad
de utilizar esta herramienta para mejorar su rendimiento. La respuesta de la industria hotelera a esta realidad se ha
traducido en un mayor dominio tanto de los sistemas de reservas online en particular (Guo et al., 2013; Ozturk et al.,
2016) como de las páginas web en general (Gan et al., 2007).
Ante la importancia de las websites como una herramienta de marketing para las empresas turísticas, los trabajos
científicos orientados a la evaluación del grado de penetración en el sector de esta tecnología y a la medición de la eficacia
de las páginas web de las empresas turísticas se han tornado cada vez más habituales en la literatura (Burgess & Cooper,
1999; Miranda & Bañegil, 2004; Burgess et al., 2011; Gan et al., 2015). Según destacan Ocampo et al. (2021), las primeras
empresas que adoptaron esta tecnología crearon sus espacios al estar convirtiéndose en una tendencia para los hoteles;
sin embargo, todavía hoy existen lagunas en la comprensión de sus beneficios y objetivos. Por consiguiente, se considera
necesario analizar las páginas webs para dilucidar si las empresas turísticas se están beneficiando de todo el potencial
bridando por sus websites como herramientas de marketing.
Law et al. (2010) realizan un estudio en el que revisan un total de 75 publicaciones desarrolladas en la esfera del turismo
sobre evaluación de espacios webs. Entre sus principales resultados sobresale una clasificación que permite agrupar los
trabajos en función de su temática en cinco grandes categorías: recuento, automatizado, computación numérica, juicio de
usuarios y método combinado. Después de analizar las diferentes investigaciones realizadas, los autores concluyen que
no existe un enfoque que pueda ser calificado como absolutamente correcto y, en consecuencia, los investigadores deben
elegir aquel que mejor se ajuste en cada caso en función de sus objetivos específicos de estudio.
De manera complementaria, Schmidt et al. (2008) establecen que los trabajos realizados sobre evaluación de websites
pueden ser clasificados en líneas generales en tres categorías atendiendo al método de investigación utilizado: evaluación
por fases, evaluación por características y evaluación por características y eficacia. Al mismo tiempo, destacan varios
modelos propuestos por diversos autores como herramientas para evaluar las páginas webs, los cuales han sido
ampliamente aceptados y aplicados a diferentes industrias y destinos.
En este sentido, el modelo mBSC, propuesto por Morrison et al. (1999), fue inicialmente utilizado para analizar un grupo
de hoteles pequeños en Escocia. Consiste en la agrupación de un conjunto de ítems en cuatro grandes perspectivas:
técnica, marketing, factores críticos internos y clientes críticos. Estos elementos fueron más tarde ampliados contando
con la opinión de gestores de hoteles (Lee & Morrison, 2010). Dentro del ámbito de interés de este estudio, esto es, el
sector turístico de España y sus regiones, este modelo ha sido utilizado por Escobar-Rodríguez y Carvajal-Trujillo (2013)
para analizar las websites de las principales cadenas hoteleras españolas. Los resultados obtenidos permiten constatar
la escasa orientación al marketing relacional existente en aquel tiempo: el perfil más informativo de sus páginas web
ponía de relieve el reducido aprovechamiento del potencial de las webs 2.0 y plataformas sociales para el establecimiento
de relaciones con sus clientes.
Si existe un modelo que ha encontrado una gran aceptación en el análisis de páginas web es, sin lugar a duda, el conocido
por sus siglas en inglés como eMICA (extended Model Internet Commerce Adoptation). Se trata de un modelo propuesto
por Burgess y Cooper (1999), que postula que las pequeñas y medianas empresas comienzan su andadura en internet
simplemente estableciendo su “presencia” en la web para ir posteriormente construyendo mayores funcionalidades a lo
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largo del tiempo. Por tanto, se puede hablar de niveles o capas de adopción de esta tecnología, que estos autores clasifican
en tres: promoción, provisión y procesamiento.
En un plano internacional, Burgess et al. (2011) corroboran mediante la realización de un estudio longitudinal en
Australia que las RTO (Organizaciones Regionales de Turismo) siguen un modelo eMICA, mostrando una evolución en la
red desde una presencia básica hacia mayores niveles de desarrollo, próximos a los niveles dos y tres, en el periodo 20002008. Lin et al. (2009) también utilizan este modelo para analizar las websites de las agencias de viaje de China.
A nivel casi mundial, Ting et al. (2013) examinan las diferencias en el grado de madurez en la adopción de esta tecnología
entre cuatro continentes: Europa, América, Asia y África. Partiendo de un modelo eMICA adaptado, evalúan determinadas
características, tales como la interactividad, la navegación, la funcionalidad, el marketing, los servicios, la innovación y el
procesamiento online de múltiples hoteles ubicados en los diferentes continentes. Los resultados obtenidos permiten
caracterizar el grado de madurez tecnológica y proponer acciones de mejora para cada uno de ellos.
En el caso concreto del ámbito español, destaca también el uso de eMICA para investigar el nivel de adopción de las
páginas web entre los diferentes agentes turísticos. Cristobal-Fransi et al. (2018) utilizan una combinación de análisis de
contenido con eMICA para comparar la estrategia de marketing online de los resorts de esquí ubicados en Francia y
España a través del análisis de sus páginas webs. Entre sus principales resultados, se señala que el nivel de madurez de
las websites de las estaciones de esquí de los Alpes francés, en particular, y de Francia, en general, es superior que en el
resto de los casos analizados; asimismo, se sugieren algunas líneas de actuación especialmente dirigidas a mejorar la
comunicación e interacción con su target.
Siguiendo la misma senda metodológica, Daries et al. (2019) construyen cuatro dimensiones que permiten observar la
capacidad de información, la interactividad, el procesamiento online y la funcionalidad de las páginas web de los
restaurantes de mayor categoría en España. Estos autores ratifican el bajo grado de madurez en la adopción de las
posibilidades que otorga la tecnología web como herramienta de marketing en este tipo de establecimientos. En un
posterior trabajo, Daries et al. (2020) analizan a través de una idéntica combinación de técnicas el grado de madurez de
otro producto turístico, en esta ocasión, los campos de golf localizados en la región española de Cataluña.
En resumen, aunque los diferentes estudios reseñados tienen como base un determinado modelo, en cada uno de ellos
se realizan aquellas adaptaciones que permiten considerar las características, bien del recurso, bien del destino que se
trate. Así pues, se seguiría una metodología típica y se añadirían ítems/categorías en función de aquellos aspectos que se
estiman pertinentes. Por ejemplo, Wan (2002) utiliza tres factores para analizar las websites de hoteles en Japón: interfaz
de usuario, variedad de información y posibilidad de reserva online. Rocha (2003) investiga las páginas web de la planta
hotelera de Brasil mediante varios ítems que pueden agruparse en tres clases: información facilitada, diseño y posibilidad
de reserva online. Baloglu y Pekcan (2006) exploran las websites de los hoteles de mayor categoría en Turquía a través
de cuatro dimensiones: interactividad, navegabilidad, funcionalidad y marketing. Entre los ítems/categorías que han sido
empleados frecuentemente a la hora de evaluar las páginas web de los establecimientos turísticos pueden incluirse los
siguientes: calidad de la información, facilidad de uso, capacidad de respuesta, seguridad, apariencia, confianza,
interactividad, personalización y nivel de satisfacción del usuario (Law et al., 2010; Morrison et al., 2004; Park & Gretzel,
2007).
Conscientes de la importancia que representa para los alojamientos turísticos disponer de una herramienta de marketing
tan necesaria en la actualidad como la página web, en el presente trabajo se pretende conocer cuál es el grado de madurez
en la adopción de esta tecnología por parte de los alojamientos turísticos en Extremadura. Atendiendo a la literatura
revisada en los párrafos precedentes, se propone el estudio de sus websites para la consecución de dicho objetivo a través
de diversos ítems que se corresponden con tres dimensiones, esto es, capacidad informativa, operativa y de interacción,
según se explicará detalladamente en el apartado metodológico siguiente.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Datos
Los datos analizados en este trabajo proceden de un cuestionario elaborado para observar diferentes aspectos de las
páginas web (si éstas existen) de la población de establecimientos de alojamiento turístico de Extremadura. Dicho
cuestionario fue cumplimentado por los autores de este trabajo en el período comprendido entre septiembre y octubre
de 2020. La población analizada estuvo compuesta por un total de 1.748 alojamientos, de los que 445 fueron
establecimientos hoteleros (hoteles, hostales y pensiones), 851 fueron alojamientos rurales (hoteles, casas o
apartamentos rurales), 378 fueron apartamentos turísticos y los 74 establecimientos restantes fueron campamentos de
turismo o albergues.
Los objetivos de este cuestionario de observación web fueron los siguientes:
1.º) Determinar el porcentaje de alojamientos turísticos de Extremadura que están presentes en internet a través de una
página web propia.
2.º) Analizar la operatividad de las páginas web mediante aspectos como el uso de direcciones web seguras, la adaptación
a dispositivos móviles, la existencia de un motor integrado de reservas, la rapidez en la carga de la página o la existencia
de beneficios por reserva directa en la propia web.
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3.º) Valorar la capacidad informativa de las páginas web, determinando la existencia o ausencia de información relativa
de diferentes aspectos relevantes para el cliente que muestre interés en alojarse en el establecimiento y visitar el destino
en el que este se encuentra.
4.º) Determinar el grado de interacción con los clientes del establecimiento mediante la valoración de aspectos como los
comentarios de estos sobre el establecimiento, el uso de social proof, la existencia de formularios de contacto en la web o
la conexión entre la página web y las redes sociales.
3.2. Metodología
Dado que el objetivo del presente trabajo es cuantificar en un único valor la operatividad, la capacidad informativa y la
interacción de las páginas web de los alojamientos turísticos de Extremadura, se ha procedido a crear nuevas variables a
partir de un conjunto de ítems de naturaleza dicotómica, de manera que el valor 1 significa la presencia del ítem en la
página web y 0 su ausencia. A partir de estos ítems, el valor de la nueva variable se ha obtenido como la suma de los
valores de cada uno de los ítems utilizados para crearla, de manera que el rango en el que se moverá esta nueva variable
irá de 0 (ausencia de todos los ítems en la página web) a n (presencia de los n ítems considerados en la página web). De
esta forma, es evidente que la operatividad, la capacidad informativa y la interacción de las páginas web observadas será
tanto mayor cuanto más se acerquen las nuevas variables a n, y será tanto menor cuanto más acerquen las mismas a 0.
Los ítems utilizados para medir la operatividad de las páginas web (rango: 0-6) han sido los siguientes:
-

La página web dispone de una dirección web segura.

-

La página web es de carga rápida (menos de 4 segundos).

-

La página web está adaptada a dispositivos móviles.

-

La página web dispone de un motor integrado de reservas.

-

La página web realiza descuentos por reservar directamente en la misma.

-

La página web lleva a cabo promociones comerciales por reservar directamente en la misma.

La capacidad informativa (rango: 0-14) se ha cuantificado a través de los siguientes ítems:
-

La página web informa sobre los servicios y comodidades del alojamiento.

-

La página web informa sobre los servicios de restauración del alojamiento.

-

La página web informa sobre los servicios de actividades físicas y recreativas del alojamiento.

-

La página web incluye fotos del alojamiento.

-

La página web incluye vídeos del alojamiento.

-

La página web incluye un mapa geolocalizado del alojamiento y sus alrededores.

-

La página web informa sobre los accesos en transporte público al alojamiento.

-

La página web informa sobre los lugares de interés del destino en el que se encuentra el alojamiento.

-

La página web informa sobre actividades físicas y recreativas del destino en el que se encuentra el alojamiento.

-

La página web informa sobre Fiestas de Interés Turístico del destino en el que se encuentra el alojamiento.

-

La página web incluye fotos del destino en el que se encuentra el alojamiento.

-

La página web incluye vídeos del destino en el que se encuentra el alojamiento.

-

La página web informa sobre celebración de bodas u otros eventos especiales en el alojamiento.

-

La página web dispone de un blog integrado.

Finalmente, la interacción con la clientela (rango: 0-10) se ha cuantificado utilizando los siguientes ítems dicotómicos:
-

La página web permite a los clientes realizar comentarios en la propia página web.

-

La página web permite a los clientes otorgar puntuaciones al alojamiento en la propia página web.

-

La página web permite a los clientes realizar comentarios en agencias de viaje online.

-

La página web permite a los clientes otorgar puntuaciones al alojamiento en agencias de viaje online.

-

La página web utiliza la social proof validation mediante el establecimiento de premios.

-

La página web utiliza la social proof validation mediante la realización de recomendaciones.

-

La página web facilita el enlace a su perfil en la red social Facebook.

-

La página web facilita el enlace a su perfil en la red social Instagram.

72

-

La página web facilita el enlace a su perfil en la red social Twitter.

-

La página web incluye un formulario de contacto.

A continuación, una vez construidas estas tres nuevas variables, se han utilizado las mismas para segmentar la población
de alojamientos turísticos de Extremadura en grupos lo más homogéneos posible. Para ello, dado el elevado número de
alojamientos a clasificar, se ha optado por utilizar el método del algoritmo de k-medias.
El primer paso en la aplicación de esta metodología ha sido la determinación del valor óptimo de k. Para ello, se ha
utilizado tanto un método gráfico (método del codo) como un método numérico (el coeficiente de silueta).
Teniendo en cuenta que los algoritmos de clustering tienen como objetivo final minimizar la varianza intraclúster y
maximizar la varianza interclúster, el método del codo (Syakur et al., 2018; Yuan & Yang, 2019) calcula la distancia media
de cada observación al centroide del clúster al que se asigna. Es evidente que la suma de cuadrados intraclúster (WCSS)
va disminuyendo a medida que el número de clústeres (k) aumenta.
En este sentido, el método del codo identifica el valor de k tal que un aumento de su valor no genere una disminución
significativa de WCSS (Bholowalia & Kumar, 2014). Desde un punto de vista gráfico, esta situación se representa a través
de una curva descendente, de manera que el punto en el que la WCSS no se reduce de forma significativa cuando k
aumenta sería el “codo” de dicha curva.
Como complemento a este método gráfico, en este trabajo se utilizará también un método numérico para determinar el
número óptimo de clústeres. Este es el denominado coeficiente de silueta (Kaufman & Rousseeuw, 1990), que viene dado
por la siguiente expresión:
𝑆=

𝑏−𝑎
𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏)

donde 𝑎 es la distancia media entre cada integrante de un clúster y todos los demás integrantes de ese mismo clúster.
Por tanto, 𝑎 es la distancia media intraclúster, por lo que cuanto menor sea 𝑎, mayor será la homogeneidad de los
clústeres (clústeres con una reducida variabilidad intragrupos y gran variabilidad intergrupos). Por su parte, 𝑏 es la
distancia media más pequeña entre cada integrante de un clúster y los integrantes de los clústeres restantes, es decir,
𝑏 = 𝑚𝑖𝑛{𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑘 }, siendo 𝑏𝑖 la distancia media entre cada integrante de un clúster y los integrantes del clúster 𝑖. Por
tanto, 𝑏 es la distancia media interclúster al clúster más cercano.
El coeficiente de silueta 𝑆 tomará siempre valores comprendidos entre -1 y +1. Cuanto más se acerque a +1, los
integrantes de un clúster estarán muy alejados de los clústeres vecinos, mientras que cuanto más se aproxime a 0, los
integrantes de un clúster estarán muy próximos a otros clústeres, por lo que no estará claro si la asignación a un clúster
concreto es o no correcta. Finalmente, unos valores negativos de 𝑆 indicarán la existencia de sujetos que han sido
clasificados en clústeres erróneos. Por consiguiente, el método del coeficiente de silueta consiste en considerar que el
número óptimo de clústeres (k) es aquel que maximiza el valor de 𝑆.
Una vez determinado el número óptimo de clústeres (k), el algoritmo de k-medias (Lloyd, 1957; MacQueen, 1967;
Hartigan & Wong, 1979) se inicia definiendo un centroide (vector de medias de las variables utilizadas para
segmentación) para cada uno de los k clústeres y asignando aleatoriamente todos los elementos que van a ser clasificados
a un clúster. Es evidente que esta asignación inicial no será óptima. De hecho, el algoritmo de k-medias es realmente un
algoritmo de optimización, que pretende minimizar la suma de distancias al cuadrado entre cada elemento y el centroide
del clúster en el que ha sido clasificado, es decir:
𝑘

𝑛
(𝑗)

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐽 = ∑ ∑‖𝑥𝑖

2

− 𝑐𝑗 ‖

𝑗=1 𝑖=1
(𝑗)

donde 𝑥𝑖

es el vector observado del elemento i del clúster j y donde 𝑐𝑗 es el centroide del clúster j.

Por último, los pasos del algoritmo de k-medias se pueden resumir de la siguiente manera (Saxena et al., 2017):
-

Paso 1: se eligen aleatoriamente un centroide para cada uno de los k clústeres.

-

Paso 2: cada elemento a clasificar es asignado a aquel clúster cuyo centroide esté más próximo.

-

Paso 3: una vez asignados todos los elementos a clasificar, se recalculan los k centroides.

-

Paso 4: se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides de cada clúster no se muevan (o bien su desplazamiento
sea inferior a un nivel de tolerancia previamente fijado).

4. RESULTADOS.
En primer lugar, se han filtrado los establecimientos de alojamiento turístico de la región que disponían de página web
en el período en el que se cumplimentaron los cuestionarios, puesto que el proceso de segmentación se aplicará
únicamente a aquellos establecimientos que cuenten con una página web. De los 1.748 alojamientos turísticos existentes
en Extremadura, solo 942 de ellos (el 53,9 % del total) disponen de una página web, mientras que los 806 alojamientos
restantes (el 46,1 % del total) no tienen una página web. En una sociedad globalizada y multiconectada a través de las
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TIC, el hecho de que casi la mitad de los alojamientos turísticos de la región no disponga de una página web es realmente
sintomático. Tras haber quedado atrás en las revoluciones industriales de finales del siglo XIX y del siglo XX, a la vista de
estos datos, Extremadura parece que se está quedando también atrás en la revolución de las TIC del siglo XXI. En este
sentido, el carácter eminentemente rural de la región y el difícil acceso a las redes de alta velocidad o a la tecnología 5G
en muchos de sus puntos pueden ser algunos de los aspectos que estarían detrás de esta escasa presencia en internet de
la oferta de alojamiento del turismo extremeño.
A continuación, se ha determinado el número óptimo de clústeres (k) en el que deben ser clasificados los 942
alojamientos turísticos de la región con página web. Para ello, se ha utilizado en primer lugar el método del codo,
considerando un rango de soluciones comprendidas entre 1 y 20 clústeres. Como se puede observar en el Figura 1, la
curva que representa la relación entre k y la suma de cuadrados intraclúster (WCSS) parece tener el “codo” para k = 4. Si
bien es cierto que la WCSS sigue disminuyendo para 5 o más clústeres, lo cierto es que esta reducción es mucho más
suave que la observada para 4 clústeres o menos.
Método del Codo
8000

WCSS

6000

4000

2000

5

10

15

20

Cantidad de Centroides k

Figura 1.- Determinación del número óptimo de clústeres (k) por el método del codo
Con el objeto de confirmar que el número óptimo de clústeres es 4, se ha utilizado el coeficiente de silueta para un número
de clústeres comprendido entre 2 y 9 (véase la Tabla 1). Como se aprecia, todos los coeficientes de silueta son positivos,
lo que garantiza una correcta segmentación, si bien el máximo coeficiente de silueta en el rango de clústeres considerado
se obtiene cuando k = 4 (0,3967). En consecuencia, confirmando el resultado obtenido con el método del codo, el número
de clústeres a considerar para la segmentación propuesta en este trabajo será de 4.
Tabla 1. Coeficientes de silueta para diferentes números de clústeres (k)
k
2
3
4
5
6
7
8
9

𝑺
0,315216
0,277969
0,396683
0,271275
0,253587
0,260610
0,240449
0,260976

Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con la librería cluster de R.

A continuación, se ha utilizado el algoritmo de k-medias para clasificar los 942 alojamientos turísticos estudiados en uno
de los 4 clústeres. Para ello, el procedimiento iterativo ha convergido tras un total de 7 iteraciones (véase la Tabla 2).
Como se aprecia, los clústeres 2 y 3 han sido los que han logrado la convergencia con mayor rapidez, mientras que el
clúster que ha experimentado mayores cambios en su centroide ha sido el clúster 1.
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Tabla 2. Historial de iteraciones del algoritmo de k-medias
Iteración
1
2
3
4
5
6
7

Cambios en los centroides de los clústeres
Clúster 1
Clúster 2
3,344
3,392
0,132
0,473
0,211
0,151
0,060
0,000
0,028
0,000
0,015
0,011
0,000
0,000

Clúster 3
3,121
0,088
0,143
0,062
0,009
0,000
0,000

Clúster 4
3,180
1,034
0,439
0,126
0,043
0,000
0,000

Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con SPSS 27.0.

Con independencia del número de iteraciones necesarias para lograr la convergencia y de la mayor o menor magnitud de
los cambios en los centroides, lo realmente relevante es tanto el valor de los centroides finales de los clústeres como el
porcentaje de alojamientos turísticos de la población que ha sido clasificado en cada uno de ellos. Esta información es la
que se muestra en la Tabla 3.
En primer lugar, a pesar de que se puede decir que existe cierta uniformidad en el tamaño de los clústeres (no se han
obtenido clústeres muy numerosos frente a otros clústeres de menor tamaño), lo cierto es que el clúster 3 es el de mayor
tamaño, puesto que 1 de cada 3 alojamientos turísticos de la región con página web forma parte del mismo (33,8 %). El
clúster 2 aglutina en torno a 3 de cada 10 alojamientos (29,7 %), mientras que el clúster 1 (21,8 %) y, sobre todo, el
clúster 4 (14,8 %) son los menos representativos de la población analizada.
Tabla 3. Centroides finales de los clústeres y peso relativo de cada clúster
OPERATIV
INFORMATIV
INTERACC
% sobre el total

Clúster 1
3,27
5,18
3,74
21,8 %

Clúster 2
2,22
3,82
1,17
29,7 %

Clúster 3
2,35
6,88
1,44
33,8 %

Clúster 4
3,57
8,76
4,36
14,8 %

Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con SPSS 27.0.

En segundo término, los valores medios de las tres variables de segmentación en cada uno de los 4 clústeres identificados
permiten realizar una caracterización de estos y, a partir de ella, proponer una denominación que defina de la mejor
manera posible a estos clústeres. De esta manera, con base en los centroides finales presentados en la Tabla 3, se
establece la siguiente segmentación de las páginas web de los alojamientos turísticos con página web de la región
española de Extremadura:
-

Páginas web comerciales (clúster 1). Representan el 21,8 % de la población de alojamientos turísticos con
página web y se caracterizan por parecer que están interesadas poco más que en ofrecer información tanto del
alojamiento como en el destino, al ser la capacidad informativa de las mismas donde alcanzan el mayor valor
promedio (5,18). Por el contrario, son poco operativas (3,27) y su nivel de interactuación con sus clientes es
medio-bajo (3,74). Parecen ser páginas web que parecen pretender dar a conocer su oferta comercial a posibles
clientes de internet, pero sin llegar a facilitar excesivamente el proceso de compra de sus servicios ni establecer
un contacto fluido con sus clientes a través de la web.

-

Páginas web testimoniales (clúster 2). Representan casi el 30 % de la población analizada (29,7 %) y son, con
diferencia, las páginas web menos preparadas para satisfacer las necesidades del turista 3.0. Se trata de las
páginas web menos operativas de todas las analizadas (2,22), con un nivel de interacción mínimo con sus clientes
(1,17) y que aportan muy poca información del alojamiento turístico y del destino en el que se ubican (3,82).
Son, por tanto, páginas web que están presentes en internet de manera testimonial (“están porque hay que
estar”) pero sin que su presencia en la red esté sirviendo para vender sus productos o servicios, para informar
adecuadamente a futuros clientes ni para mejorar su gestión a través de la retroalimentación aportada por las
opiniones o los comentarios de sus clientes.

-

Páginas web informativas (clúster 3). Estas páginas son las más numerosas de la población, puesto que
representan la tercera parte del total (33,8 %), pero tienen unas características similares a las páginas web
testimoniales (operatividad muy escasa, 2,35; reducidísima interacción, 1,44), con la única diferencia de que la
finalidad de las mismas es eminentemente informativa, ya que aunque no sean las páginas con mayor capacidad
informativa, sí que se sitúan en un punto intermedio en la escala construida para esta dimensión (6,88 puntos
en promedio, en una escala que va de 0 a 14 puntos). A pesar de su interés por informar al futuro cliente, estas
páginas web no son operativas ni siquiera para atender las necesidades de los turistas 3.0 ni tampoco parecen
considerar necesarias las valoraciones y opiniones de estos para la mejora de la gestión.

-

Páginas web líderes tecnológicas (clúster 4). Estas páginas web son las menos numerosas de la población,
puesto que representan únicamente el 14,8 % de la misma. Sin embargo, son las mejor preparadas para afrontar
los retos tecnológicos que el turismo 3.0 exige en la actualidad a los alojamientos turísticos. Se trata de páginas
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web que se sitúan, en promedio, por encima del valor central de las escalas definidas para las tres dimensiones
analizadas (3,57 en operatividad; 8,76 en capacidad informativa; 4,36 en interacción con el cliente). En
consecuencia, estas páginas web pueden ser consideradas como las que lideran la presencia en internet de los
alojamientos turísticos de Extremadura desde un punto de vista tecnológico. Son, por tanto, el espejo en el que
deben mirarse el resto de las páginas web para sacar el máximo rendimiento posible a la presencia en internet.
Al margen de esta caracterización, también es interesante analizar el grado de homogeneidad interna de los segmentos
identificados. Para ello, se puede examinar la varianza de cada una de las tres dimensiones estudiadas dentro de cada
uno de dichos segmentos. Es decir, la varianza intraclúster de cada variable de segmentación puede dar una idea de la
consistencia de las características definidas anteriormente. Obviando en este caso los cálculos estadísticos y optando por
una solución gráfica, la Figura 2 presenta los diagramas de caja (como representaciones del grado de dispersión
observado) de las tres variables de segmentación en cada uno de los 4 clústeres definidos.

Figura 2.- Diagramas de caja de las variables de segmentación en los clústeres identificados
Como puede observarse, la operatividad parece ser la variable de segmentación en la que se percibe una mayor varianza
intraclúster, toda vez que existen varios casos de valores atípicos en los clústeres 1, 3 y 4, mientras que en el clúster 2, si
bien no se han detectado valores atípicos, lo cierto es que es el segmento en el que la dimensión “operatividad” presenta
la mayor dispersión observada, con una notable diferencia con respecto al resto de los clústeres.
Los tamaños de las cajas de los diagramas de la dimensión “capacidad informativa” en los cuatro clústeres definidos son
bastante pequeños, lo que representa recorridos intercuartílicos reducidos y, por tanto, una dispersión relativamente
moderada. En cualquier caso, se detectan siete casos atípicos en el clúster 3 y tres casos atípicos en el clúster 4.
Por último, los recorridos intercuartílicos de la dimensión “interacción” son mayores, al menos para los clústeres 2 y 4,
que los observados en la dimensión “capacidad informativa”. Sin embargo, los valores atípicos (e, incluso, un valor
extremo representado por un asterisco) se concentran casi exclusivamente en el clúster 1 (al margen de este clúster,
solamente existe un valor atípico en el clúster 4).
Para finalizar este ejercicio de segmentación de las páginas web de los alojamientos turísticos de Extremadura, se ha
completado la caracterización de los cuatro clústeres identificados introduciendo otras variables, como la provincia en
la que se ubica el alojamiento, el tipo de alojamiento, la modalidad turística predominante en el destino en el que se ubica
el alojamiento, el número de habitaciones y el número de plazas ofertadas por el alojamiento. La distribución porcentual
de las categorías de las tres primeras variables y el valor medio de las dos últimas variables para cada uno de los 4
clústeres se muestra en la Tabla 4.
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Tabla 4. Caracterización de los clústeres identificados en función de la provincia, el tipo de alojamiento, la tipología
turística, el número de habitaciones y el número de plazas
PROVINCIA
TIPO
ALOJAMIENTO

TIPO TURISMO

HABITACIONES
PLAZAS

Badajoz
Cáceres
Albergue
Apart. rural
Apart. turístico
Camping
Casa rural
Hostal
Hotel
Hotel apart.
Hotel rural
Pensión
Cultural
Naturaleza
Rural
Mixto
Número medio
Número medio

Clúster 1
28,6 %
71,4 %
1,5 %
0,0 %
19,9 %
1,5 %
44,2 %
5,8 %
22,3 %
0,0 %
4,9 %
0,0 %
25,2 %
11,2 %
40,8 %
22,8 %
17,22
40,99

Clúster 2
28,0 %
72,0 %
2,9 %
0,0 %
16,5 %
2,5 %
45,9 %
15,4 %
11,1 %
1,1 %
3,6 %
1,1 %
19,7 %
23,7 %
32,6 %
24,0 %
9,91
24,03

Clúster 3
26,7 %
73,3 %
1,6 %
0,3 %
11,3 %
2,5 %
58,8 %
8,8 %
10,4 %
0,3 %
5,7 %
0,3 %
11,0 %
22,3 %
46,2 %
20,4 %
9,23
26,98

Clúster 4
24,5 %
75,5 %
2,2 %
0,0 %
10,1 %
2,9 %
38,8 %
5,0 %
30,9 %
0,0 %
10,1 %
0,0 %
19,4 %
22,3 %
36,0 %
22,3 %
20,47
45,71

Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con SPSS 27.0.

Atendiendo a la provincia, se advierte una mayor presencia relativa de alojamientos con páginas web líderes tecnológicas
en la provincia de Cáceres y, por el contrario, una mayor existencia de alojamientos con páginas web comerciales o
testimoniales en la provincia de Badajoz.
Considerando la tipología del alojamiento, es evidente un protagonismo significativamente mayor de los hoteles en el
segmento de las líderes tecnológicas (30,9 %) y considerablemente menor en los segmentos de comerciales (11,1 %) y
de testimoniales (10,4 %). Por su parte, las casas rurales con página web están más presentes en el segmento de páginas
web informativas (58,8 %) que en el segmento de las líderes tecnológicas (38,8 %), a diferencia de los hoteles rurales
cuya presencia relativa en este último segmento (10,1 %) es el doble que en los segmentos de comerciales e informativas
(4,9 % y 5,7 %, respectivamente) y el triple que en el segmento de las páginas web testimoniales (3,6 %). Otra tipología
con mayor concentración de casos en determinados segmentos es la de los apartamentos turísticos, cuyas páginas web
representan casi el 20 % de la incluidas en el segmento de las páginas comerciales y sólo un 10,1 % de las que forman el
segmento de líderes tecnológicas.
Adicionalmente, el tipo de turismo predominante en el destino en el que se ubican los propietarios de las páginas web
también introduce algunas diferencias en la segmentación obtenida, aunque dichas disparidades son considerablemente
más sutiles que las comentadas con anterioridad. Así, las páginas web de los alojamientos que operan en destinos
turísticos culturales son más frecuentes en el segmento de páginas web comerciales (25,2 %) y mucho menos en el
segmento de páginas web informativas (11,0 %). Por otro lado, las páginas web de los alojamientos ubicados en destinos
de naturaleza tienen la mitad de presencia relativa en el segmento de páginas comerciales (11,2 %) que en el resto de los
segmentos identificados. Y, en tercer lugar, aunque las páginas web de los alojamientos ubicados en destinos turísticos
rurales son las más numerosas en todos los segmentos identificados, lo cierto es que su presencia es especialmente
significativa en el segmento de páginas informativas, grupo en el que representan el 46,2 % de las webs ubicadas en el
mismo.
Finalmente, el tamaño medio de los alojamientos turísticos es muy diferente en función del segmento en el que hayan
sido clasificadas sus páginas web. De esta manera, los alojamientos cuyas páginas web son líderes tecnológicas cuentan
con una media de unas 20-21 habitaciones, que ofertan en promedio algo menos de 46 plazas de alojamiento. Estas cifras
duplican a las cifras medias observadas en las páginas web testimoniales (9,9 habitaciones y 24 plazas) y en las páginas
web informativas (9,2 habitaciones y 27 plazas).
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En la aldea global en la que se desarrolla actualmente la actividad económica a nivel mundial gracias a la extensión de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en general, y de la red de redes (Internet), en particular, la gestión,
el mantenimiento y el posicionamiento de una página web como instrumento de información, de promoción y de
comercialización es absolutamente fundamental para los negocios, sobre todo para la actividad turística de alojamiento.
El objetivo de este trabajo ha consistido en el análisis del estado de desarrollo de las páginas web de la totalidad de la
población de alojamientos turísticos en la región española de Extremadura. Los resultados obtenidos han permitido
segmentar la subpoblación de alojamientos que disponen de una website en cuatro grupos claramente diferenciados de
acuerdo con tres dimensiones, esto es, operatividad, capacidad informativa e interacción, así como confirmar el enorme
trabajo que queda pendiente para incrementar la utilidad de las páginas web del parque alojativo extremeño.
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Una primera conclusión llamativa que se extrae de esta investigación es el elevado número de alojamientos turísticos de
la región que está ausente en la red de redes mediante una página web. Tal como puede corroborarse, a pesar del notable
grado de madurez de la tecnología que ocupa este trabajo, casi la mitad de la planta alojativa de Extremadura todavía no
dispone de una website operativa. Atendiendo a este resultado, sería interesante por parte de los gestores turísticos de
la región tomar medidas encaminadas a corregir esta situación. Por un lado, sería conveniente indagar cuáles son las
causas por las cuales estos alojamientos han decidido quedarse fuera de esta competición, teniendo singularmente en
cuenta aquellos casos en los que pudieron disponer de esta tecnología en algún momento anterior, pero decidieron no
continuar con su aplicación. Por otro lado, una vez conocida cuáles son las motivaciones de la no adopción de una página
web, se podrían establecer líneas de actuación, bien en forma de formación, o bien en forma ayudas directas, que
incentivaran la presencia en internet de estas empresas extremeñas a través de una website propia.
Dentro de aquellos alojamientos que sí cuentan con una página web, ha de destacarse que una buena parte de los
alojamientos turísticos de la región se encuentran en el nivel dos de “facilitador de información”, tomando como
referencia las distintas capas o categorías propuestas por Burgess y Cooper (1999). En otras palabras, la tercera parte
del total del parque alojativo extremeño con una página web se encuadra en el clúster tres de esta investigación, que está
integrado especialmente por casas rurales localizadas en la provincia de Cáceres. Las websites de este tipo de
establecimientos normalmente satisfacen las necesidades básicas de información de sus virtuales clientes, una
característica que favorecería la reducción de la incertidumbre soportada antes de un viaje turístico, ya fuere a través de
textos e imágenes, ya fuere por medio de comunicaciones por email o teléfono. Con todo, no se estarían exprimiendo
apenas las posibilidades que brinda la tecnología web 2.0, no sólo para informar a los potenciales visitantes, sino también
para explotar el comercio electrónico, según indican Cristobal-Fransi et al. (2020). Así pues, ante la relevancia de las
opiniones y valoraciones personales para la adquisición de bienes y servicios turísticos, sería recomendable la
implementación de acciones dirigidas al fomento de los vínculos entre las páginas web corporativas y las redes sociales
para capturar las experiencias de los clientes.
Las websites de los alojamientos turísticos de la región española de Extremadura que más se aproximan a lo que se espera
de una correcta utilización de esta tecnología en la actualidad como herramienta de marketing se aglutinan en el clúster
cuatro de este trabajo. En términos específicos, únicamente alrededor del 15 % del parque alojativo extremeño con una
página web se concentra en dicho grupo de “líderes tecnológicos”, que está formado normalmente por establecimientos
hoteleros y casas rurales de tamaño medio-grande ubicados en la provincia de Cáceres. No obstante, la industria turística
no habría de subestimar la gran importancia de las relaciones humanas en un entorno dominado por la alta tecnología
como un mecanismo de creación de valor para los potenciales clientes, conforme apunta Pencarelli (2020). Por
consiguiente, bajo este nuevo paradigma de cogeneración de experiencias turísticas por todas las partes interesadas,
sería ventajoso la observación de métodos de gestión alternativos basados en la economía circular y el bienestar social
con la ayuda de las modernas tecnologías inteligentes (artificial intelligence, big data, etc.).
Un último resultado interesante que se deriva de esta publicación es el impacto del tamaño del establecimiento sobre el
grado de madurez tecnológica de las páginas web de los alojamientos turísticos de la región. De hecho, aquellos negocios
que tienen un número medio más elevado de plazas y habitaciones están contenidos generalmente en el clúster cuatro
de “líderes tecnológicos”, una conclusión que está en consonancia con los frutos obtenidos en otros estudios previos
(Essawy, 2005; Escobar-Rodríguez & Carvajal-Trujillo, 2013; Gan et al., 2015). Por tanto, los poderes públicos deberían
promulgar legislación en favor de la reducción de la atomización del tejido productivo, en general, y de la industria
turística, en particular, pues solamente a través de la cooperación o, si procede, la concentración empresariales podrán
acometerse las inversiones tecnológicas necesarias para competir eficientemente en la esfera global.
A modo de corolario del presente trabajo, se puede deducir que el posicionamiento mediante una página web de los
alojamientos turísticos de la región española de Extremadura tiene un amplio margen de mejora con la finalidad de no
quedarse rezagado en la carrera por el aprovechamiento de esta tecnología web 2.0 y otras revoluciones industriales
venideras. Una presencia efectiva en internet de los agentes turísticos suele traducirse en unos mayores ingresos, puesto
que se incrementan las probabilidades de que un aumento de las visitas a las websites se convierta asimismo en un
crecimiento de las reservas en los establecimientos (Cristobal-Fransi et al., 2020; Pencarelli, 2020; Ukpabi & Karjaluoto,
2017). Sea lo que fuere, el panorama expuesto en estas líneas debe entenderse como una fotografía del estado de
desarrollo de las páginas web del parque alojativo extremeño en un momento concreto. Dada la naturaleza cambiante de
la red, en futuras investigaciones podría examinarse la evolución del empleo de la tecnología web 2.0 en el sector turístico
de la región.
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Resumo: A estimação do nível de desenvolvimento de um território é uma questão que tem conhecido diferentes
abordagens e metodologias. Se as primeiras tentativas ficaram associadas à determinação do rendimento gerado e retido
pelo território, os mais recentes indicadores do nível de qualidade de vida ou bem-estar privilegiam um conceito
multidimensional que acompanha a evolução do próprio conceito de desenvolvimento. Assim, os indicadores propostos
actualmente pela ciência e adoptados por várias entidades supranacionais, reflectem não apenas a dimensão puramente
económica, sendo de considerar como indispensáveis para a avaliação do bem-estar outras dimensões, nomeadamente
no campo social e ambiental, triângulo onde assenta o conceito de desenvolvimento sustentável. Partindo desta base,
outras dimensões poderão ser adicionadas, enriquecendo o conceito. Neste trabalho foram consideradas 8 áreas
inerentes à qualidade de vida, agregando cada uma delas várias variáveis: Condições de vida e população; Actividade
produtiva; Saúde; Educação; Lazer e interações sociais; Segurança física; Governança e Ambiente. Estas dimensões
seguem o proposto pelo EUROSTAT no que respeita à avaliação da qualidade de vida e as variáveis utilizadas são as
disponíveis pelas estatísticas portuguesas, tendo a consideração o racional de construção dos diversos domínios
considerados. Por outro lado, quanto menor for a unidade geográfica de referência, pesem embora as dificuldades e
limitações estatísticas, mais próximo da realidade será a análise e mais pertinentes e efectivas as considerações finais.
Assim, nesse sentido e tendo presente a autonomia política e orçamental, a unidade territorial escolhida foi o concelho.
Neste seguimento e recolhidas as variáveis a nível concelhio para Portugal continental e para o último ano disponível,
procedeu-se ao tratamento de dados através da análise multivariada. E a construção de clusters permitiu identificar
afinidades entre os concelhos. Os resultados obtidos mostram as assimetrias de desenvolvimento e bem-estar no
território nacional, e a sua desagregação, quer no respeitante às múltiplas dimensões em análise, quer no respeitante à
unidade territorial concelhia, permitem um maior e mais profundo conhecimento da realidade regional e
consequentemente podem favorecer a eficiência das políticas de coesão.
Nota: Andreia Dionísio e Maria Conceição Rego agradecem o financiamento promovido pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (UIDB/04007/2020). Teresa Sequeira contou com o financiamento por fundos nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDB/04011/2020.
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Abstract: This study explores the adequacy of water productivity indicator for the water policies development and
assessment. Using a 15-years panel data (1995-2010) for 27 European countries we address different drivers of
economic growth that could be behind the changes in agricultural water productivity, namely, capital intensity, water
efficiency and energy intensity. To confirm the validity of our findings we provide some additional analyses: simulation
based “what-if” analysis, country-level analysis and finally, the sensitivity analyses by including seven key East Asian
economies. The results show that the improvements in water productivity could not be associated with the
improvements in water efficiency, but could be explained by the advances in capital intensity, and hence labor
productivity. Accordingly, we recommend to policy-makers that water productivity indicator should not be used for
water policies assessment or that at least the driving factors of water productivity should be considered.
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Abstract: Climate change impacts the natural resources of territories and increases their vulnerability. The challenges of
climate change and the challenges of adaptation for resilience involve the mobilization of all actors at the local level. It is
at this scale that the solutions will be implemented. The sharing of scientifically established information on the
consequences at the local level, its accessibility and appropriation by the inhabitants is the first fundamental step in
thinking and experimenting with socially accepted solutions. Expert knowledge and the knowledge of the inhabitants
contribute to the emergence of questions, proposals for priority actions in terms of mitigation, preservation of economic
resources, solidarity, environmental justice and innovation in the procedures for their application. The proposed
contribution is based on the experience of the action of dissemination and dissemination of knowledge on climate change
and adaptation of the AcclimaTerra Association in the territories of the Nouvelle Aquitaine region; association of which
the author is a member.
Keywords: Territory, adaptation to climate change, social innovation, Nouvelle Aquitaine, France
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Abstract: The purpose of this study is to estimate the quantity of the water pollutant load from the land area of Finland,
and to clarify its relationship with economic activity in Finland. We will also consider building a model for evaluating the
environmental-economic policies for improving the water quality of the water environment in Finland. To improve the
water quality, it is necessary to clarify the emission structure of water pollutants from the socio-economic activities and
the natural environment. Finland, the target area, has a population of 5,533,793, a land area of about 338,000 km2, and
more than 70% is occupied by forests and semi-natural areas in 2020. Nearly 90% of the land, including wetlands and
water bodies, has a natural environment. Helsinki, the capital city, is located at the southernmost tip of the city and faces
the Gulf of Finland with a population of 656,920. Finland has 310 municipalities, including Helsinki, and 19 regions make
up administrative districts. Many households and the industrial sectors of urban areas in Finland emit water pollutants
using sewerage system. There is also a water pollutant load from non-point sources. Part of Finland faces the Baltic Sea,
and water pollutants from activities of land area flow into the sea area through rivers. The Baltic Sea was still evaluated
as being in a eutrophic sea. The final target is to develop the evaluation model of Finland that is built for a dynamic
simulation to derive the optimal solution, and defined as maximizing the objective function that means gross domestic
product with some constraints such as the water pollutant emissions from household and industry sectors, and the
budget of the government, etc.
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Abstract: This article presents a simple procedure for obtaining demographic projections for small geographic areas.
This proposal fits very well with the present scenario in the case of the demographic projections that the National
Institute of Statistics prepares for Spain, where these forecasts are presented at a provincial level but not in any more
detail. While these provincial projections are useful for policy planning and the provision of certain services by the public
sector, it would be desirable to have them at a more detailed geographical scale at the provincial level. The procedure
presented in this paper is illustrated with the case of five provinces in Spain, corresponding to the Autonomous
Communities of Asturias and Galicia, in which the population forecasts for those provinces for the year 2033 are broken
down to a parish geographical scale. The results show that a relevant residential relocation process to peripheral rural
areas is not being appreciated as a consequence of the impulse of online work in the context of the pandemic. But it is
clearly observable a process of urban sprawl of the most important urban areas.
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Resumo: A presente revisão sistemática da literatura tem como objetivos explorar a narrativa na literatura acerca das
mutações em torno da tendência da territorialização das políticas de rendimento condicionado à inserção ao nível
europeu. A recolha de dados foi realizada com recurso à plataforma Scopus, através dos termos de pesquisa ‘welfare’,
‘social policy’, ‘europe’ e ‘activ*’ Como metodologia, foi utilizada a análise bibliométrica, com recurso ao instrumento
informático Vosviewer. A literatura analisada indica que a descentralização do acompanhamento das políticas de
rendimento condicionado à inserção é uma tendência nos países europeus, embora em níveis de implementação
diferenciados. Outra conclusão da literatura recai sobre os possíveis efeitos dessa territorialização, por um lado, tende a
diminuir os custos com a proteção social ao facilitar o processo de acompanhamento e de controle de proximidade, por
outro lado, essa abordagem bottom-up, de workfare a partir da proximidade, permanece refém das diferentes
oportunidades e condições reias de inserção socioprofissional dos territórios. Quanto aos resultados da análise
bibliométrica indicam um crescimento do número de publicações e de citações nas últimas duas décadas, sendo a Europa
que detém a maior percentagem de publicações. As revistas cujos artigos possuem maior índice de citação e de co-citação
pertencem às áreas das ciências sociais. Foi possível detetar uma interligação forte entre autores, fontes e coocorrência
de palavras-chave.
Palavras-chave: Ativação, Descentralização, Estado-Providência, Europa, Territorialização
THE MUTATIONS OF INSERTATION CONDITIONED INCOME POLICIES TOWARDS TERRITORIALIZATION IN
EUROPE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Abstract: This systematic literature review aims to explore the literature narrative about the changes of insertation
conditioned income policies territorialization in Europe. Data was collected using Scopus platform, using the search
terms 'welfare', 'social policy', 'europe' and 'activ*'. As a methodology, bibliometric analysis was used, performed with
Vosviewer program. Literature indicates that the monitoring of insertation conditioned income policies decentralization
is a trend in European countries, although at different levels of implementation. Another conclusion is the possible effects
of territorialization, on the one hand, it tends to reduce costs with social protection by facilitating the process of
monitoring and proximity control, on the other hand, this bottom-up approach, from workfare and proximity, it remains
hostage to the different opportunities and territories’ real conditions of social and professional insertion. The results of
bibliometric analysis indicate an increase in the number of publications and citations in the last two decades, with Europe
having the highest percentage of publications. The journals whose articles have the highest citation and co-citation index
belong to the social sciences areas. It was possible to detect a strong interconnection between authors, sources, and
keyword co-occurrence.
Keywords: Activation, Decentralization, Europe, Territorialization, Welfare State.
1. INTRODUÇÃO
Motivadas pelas mudanças ao nível industrial, económico e demográfico a partir da segunda metade da década de 70, as
transformações sociais, políticas e económicas na Europa levaram à reconfiguração do papel do Estado-Providência, com
a passagem do modelo welfare para o workfare e introdução de medidas ativas direcionadas para a inserção no mercado
de trabalho. A estrutura da intervenção social do Estado-Providência, segue novas metodologias, entra as quais, a ação
descentralizada e partilhada, que corresponsabiliza a sociedade civil, numa lógica de partilha de competências. A
presente revisão sistemática da literatura (RSL) tem como objetivo explorar a narrativa na literatura acerca das mutações
em torno das tendências da territorialização das políticas de rendimento condicionado à inserção (PRCI) ao nível
europeu. A pesquisa foi realizada na Scopus, com as palavras ‘welfare’, ‘social policy’, ‘europe’ e ‘activ*’, tendo sido
analisados 288 documentos publicados entre 1975 e 2020. Com a utilização da análise bibliométrica como metodologia,
pretende-se verificar as tendências deste tema na literatura, permitindo a sua descrição gráfica.
2. METODOLOGIA
Foi utilizada a análise bibliométrica como abordagem metodológica por se tratar de um método quantitativo que permite
analisar de forma objetiva e formal textos científicos, permitindo uma abordagem histórica e temporal com base nas
citações, na ocorrência das palavras-chave e nos métodos de visualização (“Zupic & Cater, 2015”). A base de dados
utilizada para pesquisa foi a Scopus, plataforma com maior amplitude e com maior cobertura de revistas científicas
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indexadas. A base de dados foi extraída da Scopus para posterior análise bibliométrica com recurso programa Vosviewer.
Foi realizada pesquisa com a utilização dos termos ‘welfare’, ‘social policy’ ‘europe’ e ‘activ*’ e, após a aplicação dos
critérios de inclusão, resultaram 288 documentos (Quadro 1).
Quadro 1: Método de seleção da base de dados da RSL
Etapas

Descrição

Nº
documentos

1
2
3
4
5

Escolha da base de dados Scopus
Termos de pesquisa: ‘welfare’, ‘social policy’, ‘europe’ e ‘activ*’ no título, palavras-chave e resumo
Seleção das áreas disciplinares: Ciências Sociais e Economia, Econometria e Finanças
Período temporal de 1975 a 2020
Seleção de documentos em formato de artigo, livro, capítulo, revisão, notas, artigos de conferências,
editoriais e erratas.

de

381
288
288
288

3. RESULTADOS
3.1. Evolução das publicações (1975-2020)
O número de publicações aumentou consideravelmente a partir de 2003. (Figura 1). Quanto à distribuição de publicações
por país, verifica-se que a maioria pertence ao Reino Unido, com 61 artigos e Alemanha com 39 artigos (Figura 2). Na
comparação por continente, é a Europa que apresenta a maior percentagem de publicações.

Figura 1: Distribuição do nº de publicações por ano no período de 1975 a 2020

Figura 2: Os dez países com maior número de publicações (em %)
3.2. Análise das citações
Num total de 121 revistas, a Journal of European Social Policy e a Journal of Social Policy são as revistas com maior número
de citações e a Social Science and Medicine a que apresenta o citation score mais elevado (Quadro 2). Quanto aos autores
que mais publicaram representam 19.34% da base de dados (Quadro 3).
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Quadro 2: As cinco revistas com maior número de publicações
Revista

Nº
artigos
18

Primeira
publicação
1996

Última
publicação
2020

Citações

16

1996

Journal of Social
Policy
International Journal
of Social Welfare

13

Social Science
Medicine

Journal of European
Social Policy
Social Policy and
Administration

and

SJRa

SNIPb

Área científica

632

Cit
Score
4.4

1.548

2.359

2020

380

3.2

0.942

1.768

2002

2018

623

3.8

1.563

2.392

10

1996

2020

122

2.0

0.528

0.927

6

1991

2012

268

5.7

1.944

2.097

Ciências sociais e do
ambiente
Ciências
sociais:
sociologia,
ciência
política
Ciências
sociais,
administração pública
Ciências
sociais:
sociologia e ciências
políticas
Humanidades saúde
em ciências sociais

Notas: a Scimago Journal Rank. bSource Normalized Impact per Paper

Quadro 3: Autores com maior número de publicações
Autor
Taylor-Goody, P.
Greve, B.
Van Berkel, J.
Dahl, E.
Daly, M.
Hemerijck, A.
Hofacker, D.
Principi, A.
Straubhaar, T.
Unt, M
Semenenko, I.S.
Vlandas, T.
Van Oorschot, W.
Kvist, J.

Nº de publicações
7
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Nº de citações
527
42
28
66
212
104
71
39
38
43
17
30
18
103

Citação media por artigo
75,28
14
14
33
106
26
35.5
19.5
19
21.5
8.5
15
9
51.5

Para análise das citações por documento, foi utilizado o programa Vosviewer, tendo sido estabelecido o mínimo de 5
citações por artigo, do qual resultaram 165 artigos. Dos 165 artigos, foram selecionados os 5 com maior número de
citações (Quadro 4). O artigo mais citado é de “Nickell & Layard (1999)” e estabelece a relação entre o novo mercado de
trabalho europeu e a necessidade de assegurar proteção social vinculativa às políticas ativas. O segundo documento é um
capítulo de “Taylor-Gooby (2005)” e analisa a reconfiguração do Estado-Providência ao nível europeu com base nos
novos riscos sociais da sociedade moderna. O terceiro artigo é de “Wacquant (2001)” e defende a construção de um
Estado-Social transversal ao espaço europeu para prevenir e/ou impedir a penalização neoliberal da pobreza. O quarto
artigo é de “Pascall & Lewis (2004)”, onde são analisadas as implicações das transformações dos sistemas familiares, a
mudança do papel da mulher com a sua integração no mercado de trabalho e o ajuste das políticas workfare com as
políticas para a igualdade de género. O quinto documento é um livro da autoria de “Ebbinghaus (2006)” e compara as
mudanças demográficas e sociais, com especial ênfase na reforma, em oito países europeus, Estados Unidos e Japão.
Quadro 4: Os cinco artigos com maior número de citações
Ano

Autor

Revista

Objetivo

1999
2005

Nickell
&
Layard
Taylor-Goody

Handbook
of
Labor
Economics
Oxford Schoolarship Online

2001

Wacquant

2004

Pascall
Lewis

European
Journal
on
Criminal
Policy
and
Research
Journal of Social Policy

2006

Ebbinghaus

Explorar a adequabilidade e flexibilidade do mercado de
trabalho europeu para a economia global moderna.
Fornece uma abordagem das implicações do delineamento
das políticas sociais ao nível europeu e nacional
Explica o uso do sistema penal como instrumento de gestão
da insegurança social gerada nas classes pelas políticas
neoliberais.
Aborda as implicações das políticas para a igualdade de
género ao nível das transformações familiares, económicas e
políticas na Europa.
Avalia o impacto da reconfiguração dos vários regimes do
Estado-Providência, sistemas de produção e relações
laborais.

&

Oxford Scholarship Online

Nº
citações
513
314
243
189
186

Quanto às citações dos últimos 10 anos, verifica-se um crescimento gradual, tendência que acompanha a distribuição das
publicações por ano. A base de dados analisada apresenta um h-index de 41, ou seja, em 41 artigos publicados existem
pelo menos 41 citações, o que facilita a identificação das publicações mais influentes.
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Figura 3: Número de citações nos últimos dez anos
3.3. Análise das co-citações
O Quadro 5 apresenta os dez autores com maior número de co-citações.
Esping-Andersen é sociólogo e Professor de Sociologia na Universidade de Bocconi. As suas linhas de investigação
centram-se na estratificação social e política social comparada. Uma das publicações mais citadas e proeminentes na área
da política social é o livro “The three worlds of welfare state capitalism”, premiado pela APSA’s Aaron Wildavsky e pela
Fundação Social das Economias Pós-industriais. Pierson é Professor de Ciência Política na Universidade da Califórnia e
de 2007 a 2010 foi Presidente do Departamento de Ciência Política de Berkeley. Faz parte dos quadros editoriais das
revistas The American Political Science Review, Perspectives on Politics e The Annual Review of Political Science. O seu
trabalho Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and Politics of Retrenchment foi premiado pela Associação
Americana de Ciência Política. Bonoli é economista, Professor na Universidade de Lausanne e membro dos projetos:
“Desigualdades Acopladas” e “Vulnerabilidade por falta de emprego: empresas, desigualdades e perda de emprego”. A sua
pesquisa foca-se na análise das políticas públicas, governança e desigualdades.
Quadro 5: Os dez autores com maior número de co-citações
Autor
Esping-Andersen, G.
Pierson, P.
Bonoli, G.
Palier, B.
Ferrera, M.
Hemerijck, A.
Giddens, A.
Quinlan, M.
Clasen, J.
Lewis, J.

Nº de co-citações
207
111
78
65
64
62
51
49
46
45

Nº de publicações
72
51
68
70
66
28
40
84
41
124

3.4. Análise de clusters
A Figura 4 apresenta a rede de co-citações, com base no critério de 20 co-citações mínimas por autor, o que se traduz em
46 autores mais proeminentes e quatro clusters. A rede de co-citações demonstra uma conexão forte entre clusters, o que
indica que os autores tendem a citar-se. Quanto à análise das co-citações por revista, verifica-se que as mais proeminentes
são as 43 apresentadas na Figura 5, cujo critério de seleção foi possuírem no mínimo 20 co-citações. Embora as revistas
representadas constituam diferentes clusters, verifica-se que a inter-relação entre elas é forte, sobretudo no cluster
vermelho.

Figura 4: Rede de co-citações por autor
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Figura 5: Rede de co-citações por fonte
Para a análise de co-citações por documento (Figura 6), foi realizada com o mínimo de 3 co-citações por artigo. Dos 59
artigos mais co-citados, foi possível agrupá-los em quatro clusters (Quadro 6):
Cluster 1: A reconfiguração do Estado-Providência (13 itens);
Cluster 2: O modelo workfare (13 itens);
Cluster 3: Novos riscos sociais (10 itens);
Cluster 4: A descentralização do Estado-Social (9 itens).

Figura 6: Rede de co-citações por referência
3.4.1. Cluster 1: A reconfiguração do Estado-Providência
O primeiro cluster identificado agrupa um conjunto de capítulos de livro sobre a necessidade de reestruturação do
Estado-Providência. Segundo “Esping-Andersen et al. (2002)” a reestruturação dos Estado-Providência na Europa deve
coadunar-se com os objetivos estabelecidos pela Estratégia de Lisboa, nomeadamente para a inclusão e justiça social. O
Estado não deve apenas investir na educação per si, mas também no fortalecimento do mercado de trabalho, para que
sejam criadas oportunidades suficientes, equitativas e flexíveis. “Giddens (1998)” refere a necessidade de se traçar um
caminho entre o socialismo europeu e a direita neoliberal, analisando os debates da social-democracia em torno de cinco
dilemas: as implicações da globalização, a individualização como um risco da sociedade contemporânea, a convergência
do socialismo e do neoliberalismo, os mecanismos democráticos e a integração dos problemas ecológicos no debate
político. Acrescenta que a terceira via da democracia deve centrar-se em políticas equitativas que promovam a justiça
social e a liberdade individual. “Pierson (2001)” menciona que o discurso político sobre o Estado-Providência poderá
intensificar-se em países onde as mudanças sociais e demográficas são mais evidentes. No caso da reforma do EstadoProvidência na Europa Mediterrânica, o autor considera as condições institucionais para o pacto social especialmente
fracas, comparativamente à Europa Central. Por último, “Beck (1998)” introduz o conceito de individualização que,
inerente à modernidade reflexiva ou à sociedade de risco, entende o individuo como agente autónomo e responsável pelas
suas ações e escolhas, rompendo com padrões tradicionais e familiares. A reforma do Estado-Providência na Europa tem
seguido uma tendência de ajustamento às especificidades institucionais de cada país, traduzindo-se no alargamento e
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cobertura da proteção social, mais particularmente com a conceção das PRCI e com a criação de novos modelos de
governança local. Porém, e como referido por “Ferrera (2005)”, a reconfiguração da proteção social não é um processo
estático e deve acompanhar as alterações do mercado de trabalho em torno da globalização, traduzindo-se em novas
estratégias políticas como é o caso da descentralização da ação social.
3.4.2. Cluster 2: O modelo workfare
No segundo cluster é abordado o modelo workfare como substitutivo do modelo assistencialista, possuindo como
estratégia a capacitação e integração do capital humano no mercado de trabalho, através da associação de
condicionalismos à prestação social. “Esping-Andersen (1999)” aborda os novos arranjos institucionais e as trajetórias
dos Estado-Providência para dar resposta aos desafios da nova economia pós-industrial. Com a integração europeia, o
mercado de trabalho sofreu profundas alterações, sobretudo devido à globalização e ao avanço tecnológico. O autor refere
que as medidas de ativação estão associadas ao emprego temporário e precário, mais do que à estabilidade profissional.
No caso dinamarquês (“Torfing, 1999”), a transição para o regime workfare shumpeteriano contribuiu para a diminuição
da taxa de desemprego, através da promoção da inovação socioeconómica em diferentes níveis territoriais e do foco nas
políticas direcionadas para a oferta profissional. O modelo workfare dinamarquês, para além de permitir a melhoria das
qualificações dos beneficiários, envolve as organizações privadas locais no processo de integração profissional. Segundo
“Van Oorschot (2006)”, a substituição do modelo welfare para workfare dá relevo à participação dos cidadãos e ao seu
empowerment, sendo estes corresponsáveis pelo seu processo de integração social e profissional.
3.4.3. Cluster 3: Novos riscos sociais
O terceiro cluster aborda o (re)ajustamento do Estado-Social nos países da Europa aos novos riscos da sociedade
contemporânea. O livro de “Esping-Andersen (1990)” discute a natureza dos Estado-Providência do mundo ocidental
contemporâneo, classificando-os em três regimes: liberal, conservador e social-democrata. “Pierson (1994)”, analisa a
reforma do Estado-Providência dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, à luz do poder ideológico e dos
movimentos sindicais na formulação de políticas. Quanto à obra de “Blossfeld, Buchholz, & Hofacker (2006)”, retrata os
efeitos da globalização, da liberalização dos mercados e da flexisegurança ao nível do (des)emprego de pessoas de meiaidade. No caso dos países da Europa Mediterrânica, estes autores referem que a reestruturação do mercado de trabalho
teve influência no período laboral das pessoas com idade mais avançada, sobretudo aquelas com baixos níveis
educacionais e pertencentes aos setores agrícola e industrial, sendo que os incentivos à reforma precoce geraram
problemas de justiça social e demográficos. Para além das alterações demográficas, “Bonoli (2005)” identifica como riscos
sociais da sociedade contemporânea o problema da reconciliação entre a vida profissional e familiar, as famílias
monoparentais, a doença familiar, a falta de formação/qualificação e a falta de cobertura das medidas de proteção social.
Estes riscos emergem das transformações socioeconómicas pós-industriais na estrutura do mercado de trabalho e são
agravadas pelo efeito da globalização. O mesmo estudo refere que os grupos mais vulneráveis apresentam baixos níveis
de participação e de representação na esfera política, sugerindo que a reorganização do Estado-Social deve ser pautada
pelo compromisso político e pela criação de alianças entre classes. “Lewis & Giullari (2005)” examinaram as alterações
da política europeia em torno do rearranjo do modelo familiar tradicional, originado pela participação da mulher no
mercado de trabalho. A social-democracia europeia prevê que as políticas sociais devem ser desenvolvidas a partir da
lógica da ativação e direcionadas para a promoção da cidadania, para o combate aos riscos sociais e para a integração no
mercado de trabalho.
3.4.4. Cluster 4: Descentralização do Estado-Social
O livro de “McLaughling (2007)” foi excluído da análise por se tratar de um estudo sobre a reestruturação da cultura das
forças de segurança. Portanto, foi realizada análise aos documentos com maior número de conexões. O quarto cluster
expõe as virtudes e limites da descentralização do Estado-Social, prevendo, por um lado, as vantagens fiscais e de
proximidade na implementação das medidas associadas às PRCI, mas por outro lado, as limitações territoriais ao nível
dos recursos necessários para operacionalização dessas mesmas medidas. “Ferrera (2005)” aborda o processo de
descentralização, descrevendo-o como uma resposta à pressão administrativa e funcional do Estado Central, e resultando
das dinâmicas sociais e institucionais. Esta tendência descentralizadora tem como objetivo o desenvolvimento do EstadoProvidência em duas perspetivas. Em primeiro lugar, o alargamento dos serviços sociais ajustado aos novos riscos sociais
e ao mercado de trabalho pós-fordista e, em segundo lugar, o cumprimento do orçamento fiscal destinado ao Estado
Social, por forma a reduzir o défice do poder central. “Ferrera (2005)” acrescenta que a territorialização da proteção
social permitiu a criação das redes de governança multinível e a participação dos principais atores locais na criação e
implementação das intervenções sociais e no desenvolvimento territorial. Contudo, o desenvolvimento socioeconómico
dos territórios depende da sua qualidade, nomeadamente da presença de infraestruturas e equipamentos do setor
privado, dos serviços de acesso à cidadania e do capital humano. “Finn (2000)” refere que as políticas de ativação
direcionadas para o mercado de trabalho e a sua implementação ao nível local, assente no trabalho colaborativo com os
principais atores sociais do setor público, privado e social, traduz-se numa coordenação mais eficaz e em resultados
positivos ao nível da integração profissional. Contudo, uma das limitações diz respeito à influência da diversidade
territorial na eficácia dos programas. Quanto ao autor “Gough (2001: 165-66)” refere que a Europa Mediterrânica se
assemelha aos países norte europeus com gastos significativos na proteção social, à exceção de Portugal e Grécia,
considerados regimes não universais, exclusivos e com benefícios limitados e pouco expressivos.
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Quadro 6: Referências com maior número de citação por cluster
Cluster
1

2

3

4

Ano
2002
1998

Autor
Esping-Andersen, G., et al.
Giddens, A.

2001
2005

Pierson, P
Ferrera, M.

1998
1999

Beck, U.
Esping-Andersen, G.

1999

Torfing, J.

2006

Van Oorschot, W.

1990
1994
2006
2005

Esping-Andersen, G.
Pierson, P.
Blossfeld, H., Buchholz, S., &
Hofacker, D.
Bonoli, G.

2005

Lewis, J. & Giullari, S.

2005

Ferrera, M.

2000
2001

Finn, D.
Gough, I.

Artigo
Why we need a new Welfare State
The third way: the renewal of social
democracy
The new politics of the welfare state
Welfare State in Southern Europe: fighting
and social exclusion in Italy, Spain, Portugal
and Greece
Risk Society: towards a new modernity
Social
foundations
of
Postindustrial
Economics
Workfare with welfare: recent reforms of the
Danish welfare state
Making the difference in social Europe:
deservingness perceptions among citizens of
European welfare states
The three worlds of Welfare capitalism
Dismantling the welfare state?
Globalization, uncertainty, and late careers in
society.
The politics of new social policies. Providing
coverage against new social risks in mature
welfare states
The adult worker model family, gender
equality and care: the search for new policy
principles and possibilities and problems of a
capabilities approach
The boundaries of welfare European
integration and the new spatial politics of
social integration
Welfare to workfare: the local dimension
Social assistance regimes: a cluster analisys

Co-citações
6
6

Metodologia
Qualitativo
Qualitativo

6
4

Qualitativo
Qualitativo

4
7

Qualitativo
Qualitativo

6

Qualitativo

5

Quantitativo

21
5
5

Qualitativo

4

Qualitativo

4

Qualitativo

3

Qualitativo

3
3

Qualitativo
Quantitativo

Quantitativo

3.5. Análise da ocorrência de palavras-chave
Para a análise da coocorrência de palavras-chave da base de dados foi utilizada o Vosviewer e estabeleceu-se como critério
a ocorrência mínima de 5 palavras-chave. Conforme a Figura 7, os resultados obtidos revelam diversidade na ocorrência
das palavras, demonstrando a abordagem multidisciplinar deste campo científico. As palavras com maior ocorrência
estão diretamente relacionadas com os termos de pesquisa utilizados.

Figura 7: Rede de coocorrência de palavras-chave
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3.6. Discussão de clusters: A descentralização das PRCI e a narrativa da literatura europeia sobre a sua eficácia
A reestruturação das políticas sociais encontra uma série de desafios internos e externos: os efeitos da globalização e a
atuação europeia, as alterações demográficas ao nível do aumento do índice de envelhecimento e descida da taxa de
natalidade, os novos modelos familiares, os novos riscos sociais, as alterações estruturais ao mercado de trabalho e a
digitalização (“Fialho, 2018”; “Pascall & Lewis, 2004”). A descentralização das competências da ação social para o nível
local, largamente debatida ao nível europeu, tem demonstrado vantagens e desvantagens. Se por um lado, leva a
intervenções dinâmicas e integradas e fortalece a democracia, envolvendo os parceiros locais no processo de decisão, por
outro lado, pode continuar a reforçar mecanismos tradicionais deficitários e aumentar as diferenças territoriais. A
partilha de responsabilidades políticas e administrativas por parte do Estado pressupõe maior intervenção e
interatividade entre o poder público local, organizações não governamentais e sociedade civil, conferindo maior
flexibilização na formulação de respostas à escala regional. Contudo, e dada a falta de precisão na definição do campo de
atuação hierárquico por parte do Estado Central, são identificados dois tipos de constrangimentos: o desfasamento entre
as competências legais e as competências exercidas efetivamente e a transferência de recursos financeiros que não
acompanha o processo de descentralização, preconizando por um lado uma abordagem top-down, mantendo os
pressupostos da governabilidade, traduzindo-se em políticas sociais e económicas universalistas, e por outro lado uma
abordagem bottom-up, assente no acompanhamento territorializado (“Minas, Wright, & van Berkel, 2012”; “van Berkel &
Borhi, 2008”). A flexibilidade associada à territorialização das PRCI pode constituir um entrave ao direito da igualdade
de acesso a todos os bens e serviços, uma vez que as condições de apoio ao exercício da cidadania tendem a estar
centralizadas, levando a que os beneficiários tenham diferentes oportunidades e condições de inserção social e
profissional (“Ferrera, 2005”, “Finn, 2000”). De facto, o contexto territorial tem influência na configuração da pobreza,
uma vez que os territórios de baixa densidade populacional apresentam maior escassez de equipamentos públicos e
privados e de acessibilidades, comparativamente às regiões com maior densidade populacional (“Bernard, Contzen,
Decker, & Schucksmith, 2019”; “Klarner & Knabe, 2019”).
No modelo de descentralização vertical assente no arranjo intergovernamental horizontal, as regiões têm autonomia para
regulamentar, implementar e fiscalizar as PRCI, resultando em diferentes critérios de elegibilidade e serviços de
integração social, criando profundas desigualdades territoriais (“Bifulco, Bricocoli, & Monteleone, 2008”;“Lopez-Santana
& Mover, 2012”). Contrariamente, o processo de descentralização hierárquico, onde o Estado detém o poder legislativo
e fiscal, e, a partir da lógica top-down e da cooperação intergovernamental, confere ao poder local autonomia para
implementar políticas específicas e avaliar as medidas de apoio às PRCI (“Gallego, Gomá, & Subirats, 2005”). Segundo
“Agranoff (2010)”, a descentralização hierárquica apresenta maior eficácia ao nível da manutenção da coesão territorial,
uma vez que estabelece a lei-quadro e as regiões autónomas devem formular as suas políticas em torno dos objetivos
nacionais, sendo estas sujeitas a acompanhamento pelos mecanismos de coordenação e cooperação ao nível central e
transversal a todo o território.
Quanto à trajetória das PRCI em Portugal, passaram da sua centralização para um modelo welfare mix. Com a integração
europeia, Portugal criou mecanismos de coordenação e cooperação interinstitucional. Com efeito, a criação do Programa
Rede Social em 1997 é um exemplo da construção de um espaço de governação e de trabalho em rede, que surge a partir
da reconfiguração do papel do Estado e da necessidade de territorialização das políticas sociais ativas. No caso português,
o Rendimento Social de Inserção (RSI), segue a lógica da ativação e materializa-se nos contratos de inserção e numa
abordagem multinível. As mutações desta política desde a sua criação como Rendimento Mínimo Garantido (criado em
1996) até à substituição pelo RSI em 2003, passando pela descentralização paulatina desta competência deve-se às
clivagens ideológicas do poder político e ao aparecimento de novos riscos sociais, levando à implementação de programas
de inclusão social e profissional, através da criação de redes de apoio e de dispositivos locais de acompanhamento (“Natili,
Jessoula, Madama, & Matsaganis, 2019”; “Pereirinha et al, 2020”). Seguindo a estratégia europeia, o RSI vê na inserção
social, laboral e económica um meio para atingir a estabilidade profissional. Este processo, que é contratualizado,
estabelece uma relação horizontal entre as partes e em simultâneo assume iguais e efetivas oportunidades em todo o
território português. Porém, o RSI não contempla as diferenças territoriais no que diz respeito ao cumprimento das ações
contratualizadas no contrato de inserção, uma vez que as regiões não apresentam uma distribuição homogénea de
equipamentos de acesso à cidadania, sendo que a população a residir em áreas não metropolitanas apresenta diferentes
características sociográficas, contrariamente aos beneficiários das áreas metropolitanas, havendo a necessidade de
respostas adequadas às especificidades dos beneficiários e a criação de discriminação positiva ao nível do acesso aos
equipamentos de apoio ao exercício da cidadania e à inclusão no mercado de trabalho (“Matos & Costa, 2012”). Neste
sentido, as PRCI têm apresentando limitações na sua eficácia, devido à baixa capacidade administrativa e às diferenças
demográficas, económicas e de centralização de serviços sociais, tendo influência nas trajetórias de inserção dos
beneficiários. (“Gonçalves, 2011”; “Saraceno, 2006”). As diferenças territoriais ao nível das oportunidades de inserção
têm influência na operacionalização das ações contratualizadas, uma vez que dependem do tecido socioeconómico, oferta
formativa, serviços e equipamentos do setor público locais (“Branco, 2001”; “Ferrera, 2005”; “Cantante et al., 2020”).
4. CONCLUSÃO
A presente RSL permitiu verificar que a territorialização das PRCI é uma tendência na Europa em torno da promoção de
arranjos governamentais assentes na governança multinível, através de dois processos: a delegação de competências do
poder central para o poder local e o envolvimento de vários atores no processo de integração social e profissional dos
beneficiários, nomeadamente o poder local representado pelas autarquias e pelos serviços públicos, o setor privado, as
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organizações sociais sem fins lucrativos e a sociedade civil (“Kazepov, 2008”). De igual modo, e a partir de 1990, os países
da União Europeia reestruturaram o sistema de proteção social em torno do modelo workfare, seguindo o princípio da
ativação. Neste sentido, as políticas sociais ativas direcionam o seu âmbito para a integração no mercado de trabalho,
através da sua inserção social e da capacitação do capital humano, executada através dos dispositivos de
acompanhamento, dispondo dos recursos produtivos locais (“Moser, 2011”).
No quadro da descentralização, este novo modelo de governança pode, por um lado, facilitar o processo de inserção
através do acompanhamento de proximidade, mas por outro constituir um entrave à sua integração efetiva, uma vez que
diferentes níveis de autonomia ou de devolução de poder traduzem-se em diferentes graus de execução e, portanto,
podem aumentar as assimetrias regionais. De facto, um dos desafios da territorialização das PRCI, como é o caso do RSI,
passa pelos diferentes níveis de coesão territorial que interagem de forma distinta com os condicionalismos de integração
social e profissional inerentes a estas políticas (“Finn, 2000”; “Gonçalves, Gerry, & Aliste, 2012”; “Vampa, 2016”). As
diferenças territoriais ao nível demográfico, social e de acesso à cidadania influenciam os processos de inclusão, uma vez
que a operacionalização das ações contratualizadas depende do tecido socioeconómico, oferta formativa, serviços e
equipamentos do setor público da região, levando a que a incidência da taxa de pobreza seja superior nas áreas rurais,
comparativamente às urbanas e semiurbanas (“Capucha et al., 2005”). No que diz respeito às medidas de ativação,
existem riscos que emergem da execução destas políticas, nomeadamente o seu caráter punitivo e a exigência no
cumprimento das ações contratualizadas, sob pena de penalização, levando à limitação do direito à liberdade e autonomia
dos beneficiários e à intensificação da situação de exclusão, uma vez que gera empregos pouco valorizados, precários e
isentos dos mesmos direitos dos trabalhadores com contrato de trabalho (“Hespanha, 2008”).
A análise bibliométrica permitiu verificar que o número de publicações e citações sobre esta temática tem aumentado,
sobretudo nas últimas duas décadas, com a Europa a deter o maior número de publicações. Na análise dos clusters,
verifica-se que a distribuição das co-citações permitiu agrupar as referências em quatro clusters. A necessidade de
reestruturação do Estado-Providência, tendo em consideração as alterações ao nível político, macroeconómico e dos
sistemas familiares dos países europeus cuja política deve estar alinhada com as estratégias europeias. A transição do
modelo welfare para o modelo workfare integrou a componente ativadora nas PRCI, através da capacitação e integração
do capital humano no mercado de trabalho. Por outro lado, os novos riscos sociais da sociedade contemporânea e as
transformações socioeconómicas pós-industriais, ditaram a mutação das PRCI, com a sua territorialização e criação de
redes de cooperação. A territorialização das PRCI, permite a diminuição da carga fiscal do Estado com a proteção social,
o acompanhamento de proximidade, a individualização e personalização do acompanhamento, a criação de redes de
governança multinível que cooperam entre si na criação, delineamento e implementação de intervenções sociais
integradas. Contudo, as condições infraestruturais ou a qualidade do território como desenvolvido por Ferrera (2005)
interferem com a eficácia destas políticas. É necessária investigação que parta da perspetiva territorial e avalie a
capacidade dos dispositivos locais em implementar e efetivar a integração socioprofissional associada às PRCI, uma vez
que os territórios apresentam diferentes capacidades de resposta aos condicionalismos.
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de perceber o tema da terra comum rural, espaço conhecido em Portugal como terra
comunitária ou baldio, para relacionar este tipo de território, que se caracteriza como rural de baixa densidade, com a
perspetiva de desenvolvimento e de governança comunitária. Para isso, uma revisão de literatura será apresentada, para
focalizar as problemáticas sociais, económicas e ambientais vinculadas ao tema da terra comum, e sobre a o quadro
conceptual elaborado por Elinor Ostrom, para, em seguida, aplicar a estrutura de análise de sistemas sócio-ecológicos
sobre um agrupamento de baldios, para perceber a dinâmica de governança e gestão que permeiam esses territórios.
Palavras-chave: baldio, desenvolvimento, governança, sistema sócio-ecológico
COMMUNITY LAND IN PORTUGAL: NEW DYNAMICS FOR RURAL DEVELOPMENT
Abstract: This article aims to understand the theme of rural common, a space known in Portugal as communal land or
baldio, to relate this type of territory, which is classified as low-density rural, with a perspective of community
development and governance. For this, a literature review will be presented, to focus on the social, economic and
environmental issues linked to the common land theme, and on the conceptual framework elaborated by Elinor Ostrom,
to then apply a framework for the analysis of social-ecological systems about a grouping of baldios, to perceive a dynamics
of governance and management that permeate these territories.
Keywords: baldio, development, governance, social-ecological system
1. INTRODUÇÃO
A terra comum rural em Portugal, espaço conhecido como terra comunitária ou baldio, compreende 820 baldios nas
regiões centro e norte, onde habitam 406,7 mil portugueses e que usufruem desses territórios (Baptista, 2010, p. 27).
Tais comunidades enfrentam o desafio de encontrar soluções a esse tipo de território, marcados pelo envelhecimento
populacional, despovoamento, fraca dinâmica económica, como também pelas ameaças constantes de incêndios
florestais, características do rural de baixa densidade (Baptista, 2006, 2018).
Esse tipo de território é habitado por comunidades originárias ou herdeiras desses terras seculares, não sendo
propriedade privada, nem mesmo propriedade estatal, mas sim propriedade comunitária, conforme Lei Constitucional
em Portugal (Bica et al., 2018). Do ponto de vista ambiental, estas terras abrigam ecossistemas diversos e complexos de
fauna e flora, bem como riquezas minerais e inúmeras nascentes e corpos de água que formam importantes bacias
hidrográficas. Assim, a perspetiva de revitalização social e económica e de cuidado ambiental desses territórios pelas
comunidades são fundamentais para o equilíbrio ecológico e para o desenvolvimento sustentável.
Para perceber a dinâmica deste tema, uma revisão de literatura será apresentada, para focalizar as problemáticas sociais,
económicas e ambientais vinculadas à terra comum em área rural, trazendo elementos conceptuais, históricos e
indicações para análise, conjuntamente com os aspetos da realidade dos baldios portugueses em sua dinâmica
organizativa e de governança territorial (Skulska et al., 2020). Os elementos da revisão da literatura serão
complementados com a leitura dos trabalhos de Ostrom sobre a governança comunitária de recursos de uso comum e de
sistemas sócio-ecológicos (SSEs).
Isto posto, a perspetiva de realidade dos baldios portugueses será confrontada com o quadro conceptual de análise de
SSEs, com a aplicação da estrutura analítica multi-nível sobre a estratégia de governança de um agrupamento de baldios.
Assim, pretende-se com essa análise perceber possíveis nós que possam promover ou impedir o processo de governança
e gestão sustentável desse tipo de território.
A busca pelo desenvolvimento territorial de terras comuns em áreas rurais está entrelaçado pelos desafios
contemporâneos do desenvolvimento sustentável (ONU, 2018), porém, ainda prevalecem teses que defendem a
necessidade da privatização desses territórios, para exploração e controlo privado dos recursos. No entanto, os processos
históricos e a análise apresentados neste artigo apontam para a capacidade de resistência e governança sustentável das
terras comuns pelas próprias comunidades locais e por suas organizações.
2. METODOLOGIA
O presente artigo será apresentado em em duas partes combinadas: uma primeira parte composta por duas etapas de
revisão de literatura, e uma segunda parte com a aplicação de um quadro analítico sobre a realidade de baldios do norte
de Portugal. Os artigos da primeira etapa de revisão de literatura foram extraídos da plataforma Scopus, por ser
considerada uma das maiores bases de artigos científicos existentes validados por pares (Zhu & Liu, 2020). A busca foi a
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partir das palavras-chave “common land” e “rural”, utilizando como conector o operador booleano “and”, sobre títulos de
artigos, resumos e palavras-chave, sendo o intervalo de publicação entre os anos de 1985 e 2020. O resultado dessa busca
foi de 129 documentos. Então, foram estabelecidos os seguintes itens para limitação: área de estudo, ciências sociais; tipo
de documento, artigo; e, fase de publicação, final. Desta filtragem, resultaram 62 documentos que foram processados pela
software Vosviewer de análise bibliométrica (Eck & Waltman, 2009). Primeiramente, foram identificadas as principais
referências bibliográficas por análise de co-citação, por referências citadas, com no mínimo de três citações, e que fazem
parte do referencial teórico desta investigação. Em seguida, foram identificados os artigos por acoplamento bibliográfico,
com estabelecimento de pelo menos uma citação, sendo que 17 artigos apresentaram maior força de ligação bibliográfica,
os quais foram analisados nesta revisão de literatura (Zupic & Čater, 2015).
Uma segunda etapa complementar desta revisão de literatura está composta por outros artigos, capítulos de livros e
publicações cinzentas, principalmente relacionados com os baldios portugueses, bem como demais artigos que
apresentam investigações sobre a gestão de recursos de uso comum e os sistemas sócio-ecológicos.
Após a revisão de literatura, a segunda parte deste artigo corresponde à aplicação do quadro de análise de sistemas sócioecológicos sobre a realidade de baldios, com o enquadramento sobre a estratégia de Agrupamento de Baldios
empreendida pelas comunidades e suas organizações do Concelho de Mondim de Basto, norte de Portugal. Para essa
aplicação, servirão como base de dados relatórios e comunicações fornecidos pela Federação Nacional dos Baldios
(BALADI), e as informações obtidas por meio de observação e diálogos estabelecidos em visita técnica realizada em cinco
baldios daquele Concelho, em de 19 de Junho de 2021. Posteriormente, seguem a discussão e a conclusão deste artigo.
3. REVISÃO DE LITERATURA
O referencial teórico dos artigos da primeira etapa desta revisão de literatura baseia-se em quatro principais obras:
Hardin (1968), Runge (1986), Ostrom (1990) e Short (2000), abaixo apresentadas em ordem cronológica de publicação.
Hardin aponta a inviabilidade da gestão dos bens comuns, considerando que a liberdade individual sobre bens coletivos
leva ao extremo de sua utilização, causando danos ambientais irreparáveis. Para isso, o autor utiliza o exemplo do pastor
que coloca uma ovelha a mais para pastar na terra comum. Com isso, o pastor em causa teria lucro maior que os demais,
tendo um rebanho maior e utilizando um recurso finito da coletividade, promovendo, assim, a tragédia dos comuns. A
indicação que Hardin faz é pela privatização dos bens comuns, como forma de não haver um esgotamento dos recursos
naturais, porque o livre acesso faz com que o indivíduo queira obter mais vantagens para si, enquanto que o bem privado
seria controlado com acesso restrito e com cuidado específico sobre os recursos.
O artigo de Runge tem como objetivo estudar a gestão de recursos de propriedades comuns em países desenvolvidos. O
autor explica a diferença entre espaços de acesso aberto sem restrições e espaços de direito de uso comum, o que já se
contrapõe às premissas gerais de Hardin. Runge define que o direito privado, que restringe e exclui o acesso de outros,
difere do tipo de propriedade comum, quando o direito de uso é coletivo. O autor ainda alerta que muitas políticas de
privatização foram guiadas por premissas que evitassem a “tragédia dos comuns”. Em contrapartida, Runge aponta que
o “Problema da Garantia”, que evite o uso excessivo e degradação sobre recursos comuns, é resolvido quando os
indivíduos que utilizam os recursos têm “liberdade para inovar regras de propriedade auto-vinculativas que melhor
atendam as suas necessidades”.
Elinor Ostrom procura perceber como um grupo de pessoas pode se organizar e fazer a governança de recursos de uso
comum, Common Pool Resource (CPR), nome original em inglês. A autora apresenta uma crítica sobre as alternativas
impostas à gestão dos bens comuns: a privatização, com o direito de propriedade restrito, e a centralidade do controle
estatal, com a definição de regras autoritárias. Ostrom analisa diversos casos de sucesso na governança dos bens comuns
em vários países, e outros tantos de insucesso, para buscar perceber os contextos da governança coletiva.
O quarto artigo é de Short, que realiza uma crítica ao Esquema de Gestão Ambiental de Terras (ELMS), sigla em inglês,
Environmental Land Management Schemes, que é o normativo estabelecido no Reino Unido para o tratamento geral sobre
terras e ambiente. O ELMS parte de uma conceção da terra privada, para então lidar, de forma inadequada, com as
questões das terras de uso comum, que no Reino Unido representam mais de 5% do território. O autor aponta três
categorias de ameaças ambientais sobre as terras comuns: a primeira seria a busca ativa de objetivos singulares e não
comuns, quando comunitários locais buscam adquirir direitos sobre outras terras comunitárias para se beneficiarem das
políticas de subsídios sobre o controlo da superfície da terra; ou quando ambientalistas isolam terras para a conservação,
inclusive áreas agrícolas, em acordo com políticas públicas nacionais de conservação ambiental. A segunda refere-se ao
inadequado processo de administração central pelo Estado, por abandono e não aplicação da lei. E a terceira ameaça seria
o interesse reduzido sobre a terra comum: quando se observa o declínio dos usos e costumes locais, como o pastoreio,
devido ao custo de tempo e de dinheiro ser maior que o retorno sobre a atividade tradicional.
3.1. Da gestão coletiva à privatização da terra: o papel do Estado
A história das terras comuns remonta a séculos e revela a grande organização social, económica e ambiental da população
rural na época medieval, conforme investigação sobre a região de Aragão, Espanha (Echegaray, 2011), que indica a
existência de um arranjo institucional que garantia a reprodução e participação política dos “vecinos”, os residentes
comunitários, que definiam o nível e permissão de acesso às terras comuns e sobre os tempos de pastagens. Conforme o
autor, “a vila controlava a pressão sobre os recursos naturais”. No entanto, com o início das ideias liberais e
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estabelecimento do sistema capitalista, o Estado passou a promover o processo de privatização das terras comuns.
Porém, aconteceram processos de resistência das comunidades contra a apropriação privada das terras, e pela defesa
das “instituições tradicionais” (Beltrán Tapia (2015).
As consequências atuais dos processos de privatização são determinantes para a descontinuidade dos modelos
produtivos tradicionais, a exemplo do bloqueio sofrido pelos pastores de gado que necessitam transitar com seus animais
e percorrer dezenas de quilómetros (Bassett, 2009; Magole, 2009; Upton, 2012). Além disso, os novos arranjos
institucionais estabelecidos pelos Estados, a exemplo de países pós-independência colonial no século XX nos continentes
africanos e asiáticos, (Davenport & Gambiza, 2009; Kumar et al., 2000) resultaram em enfraquecimento associativo de
camponeses e pastores, deterioração económica, social e desajustes de suas culturas produtivas e de reprodução social
coletiva. Por outro lado, o abandono ou inexistência do Estado deixa a que o processo de privatização das terras comuns
seja exercido por chefes de aldeias, para enriquecimento e aumento de poder, conforme estudo de Turner & Moumouni
(2019), em Níger, África.
Atualmente, o conflito pelo uso da terra é recorrente e envolve diferentes interesses económicos, sociais e ambientais.
Investigação de Gómez-Vázquez et al. (2009) analisa a situação das terras comuns na Galiza, Espanha, chamadas de
Montes Veciñais em Man Común (MVMC). Os autores identificam que os principais problemas estão relacionados entre a
comunidade e o Estado, seja por questões de custos ou cobranças por serviços governamentais não reconhecidos pelas
comunidades, seja por contestação estatal de práticas e costumes comunitários.
Outro movimento gerador de conflitos, diz respeito aos negócios de turismo que exploram as paisagens das terras
comuns. Estudo de Lapeyre (2006) apresenta a situação das comunidades rurais que ficam em desvantagem frente ao
setor privado do turismo nos momentos de negociações e definições de contratos de uso da terra, conforme caso de
estudo na Namíbia. De forma similar, Luz (2017) apresenta os condicionamentos impostos às comunidades de baldios,
em Portugal, por programas da União Europeia que definem a manutenção da paisagem para recebimento de subsídios
ao turismo. No entanto, a capacidade da comunidade em controlar o território que é de livre acesso, ainda segue como
um desafio para a gestão comunitária. Da mesma forma, Wilson & Wilson (1997) apontam o descompasso e desajuste
das informações estatais no Países de Gales para o acompanhamento e gestão ambiental das terras comuns, que
representam 7% do território daquele país. Por meio de legislações calcadas em interesses contrários às comunidades
rurais, e níveis de gestão fracos e confusos, o Estado passa a ser um componente para geração de lucros privados, o que
gera a expulsão das comunidades de seus trabalhos tradicionais e as empurra para a dependência de subsídios públicos
e de governantes locais.
Sobre outra perspetiva, Banks (2001), analisa a gestão da terra por pastores e camponeses na região Norte da China, que
tem características mistas de propriedade familiar, definida após 1978 com a reforma estatal da terra, e a propriedade
comum, atribuída pela Revolução e 1949. O autor indica que não houve uma “tragédia do comuns”. Mesmo com a
mobilidade continuada de animais e pastores, não houve exaustão dos recursos ambientais. Da mesma forma, as
atividades de pastoreio em grupo demonstram uma forte ação coletiva. Por outro lado, Yang (2012) analisa a condição
da política de segurança social do Estado chinês aos camponeses que são expropriados de suas terras, para a realização
de novos investimentos, como expansão de cidades e industrialização. O autor aponta que os vínculos dos fundos de
compensação relacionam-se aos grupos coletivos e não às famílias individuais, situação que pode ampliar a desigualdade
e a pobreza.
Problema distinto colocado para o Estado é analisado por Crisologo-Mendoza & Van de Gaer (2001) sobre dados
estatísticos relativos ao crescimento da população da região de cordilheiras, nas Filipinas, que é maior que a capacidade
de atendimento ao direito consuetudinário para a distribuição de terras comuns, por herança, a todos os nascidos naquele
território. Segundo os autores, considerando o aumento demográfico e a diminuição das terras agricultáveis, mais de
70% das futuras crianças com direitos consuetudinários terão que buscar outro local para sobrevivência, fora da terra
natal.
A atuação de Estados de países da Europa ocidental subordina a autonomia e a governança das terras comuns por suas
comunidades, por meio de dinâmicas e pressões de carácter económico, político, social e cultural. Brown (2006) aponta
as pressões económicas que limitam a produção local, considerando a oferta de mercado, questão que está diretamente
combinada com os aspetos demográficos de envelhecimento da população, bem como por valores culturais que não são
compatíveis entre os mais jovens. Do ponto de vista das políticas, elas tendem a esvaziar os espaços de gestão e
governança comunitária e desvalorizar os negócios locais. Esses fatores impactam sobre os eixos morais nas relações
comunitárias internas, tanto sobre as práticas, que geram disputas entre os seus membros, como na identidade, com a
valorização ou o menosprezo sobre indivíduos da comunidade (Brown, 2006b), condições de relacionamento que
enfraquecem o sentido de comunidade e comprometem a possibilidade de coesão e governança.
3.2. A terra comum em Portugal: os baldios
Os baldios compreendiam uma extensão de quatro milhões de hectares, correspondente a quase 40% do território
continental português, ainda no século XIX, e se baseavam numa economia agrícola e local. Fruto da ascensão do sistema
capitalista, os baldios foram reduzidos a pouco mais de 500 mil hectares, conforme medição pelo Estado em 1940
(Miranda, 2018, p. 4), medida que é observada atualmente.
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Com a ditadura de Salazar, a partir de 1926, os baldios foram invadidos pelo Estado por meio do Plano de Povoamento
Florestal de 1938 (Skulska et al., 2020), e por ações de colonização, para florestação e geração de produção agrícola.
Nesse processo, os habitantes que dependiam daquelas terras para retirada de lenha, matos, e apascentar o gado foram
impedidos de as usar. Tal situação levou ao despovoamento por meio de uma expulsão forçada, sem haver nenhuma
compensação aos povos que lá viviam há séculos, o que gerou grande êxodo.
Nova mudança aconteceu a partir de 1974, com a Revolução Democrática, quando os baldios foram devolvidos às
comunidades locais, com a Constituição de Portugal de 1976, e, posteriormente, em 1986, com a entrada de país na união
Europeia e subordinação à Política Agrícola Comum (PAC). Atualmente, a autonomia comunitária sobre o uso da terra
pelos “compartes” foi ratificada pela nova Lei dos Baldios Número 75/2017 (Bica et al., 2018, p. 59).
Os ataques sofridos pelas comunidades de baldios sobre suas propriedades coletivas, por meio das políticas de Estado,
somados às mudanças produtivas, com a forte desvalorização do meio rural e dos modos tradicionais da agricultura
(Baptista, 1994), revelam o presente diagnóstico de abandono do interior do país e, consequentemente, dos baldios. No
entanto, as ameaças aos baldios continuam a considerar o valor dessas terras que concentram aproximadamente 14%
das florestas do país (ICNF, 2021). Desde o ano de 1976, diferentes propostas de lei (Grupo Parlamentar PSD e CDS-PP,
2014) foram apresentados na Assembleia da República, prevendo a privatização ou algum tipo de mudança no estatuto
destas terras.
3.3. A estratégia de Agrupamento de Baldios
Com a Lei dos Baldios de 2017, um novo regime administrativo pode ser aplicado, denominado Agrupamento de Baldios.
Trata-se de uma estratégia de governança que possibilita uma nova forma de administração conjunta da terra comum,
podendo os baldios constituir e integrar associações e cooperativas entre si ou com outras entidades do setor social (Bica
et al., 2018, p 87). Pela legislação, a gestão dos baldios acontece por meio do Conselho Diretivo e de uma Comissão de
Fiscalização, que são eleitos em Assembleia de Compartes. Compartes são os titulares que têm direito ao usufruto do
baldio e são reconhecidos e registados em assembleia.
A gestão individual dos baldios pode ser realizada de duas formas: autónoma, por autogestão, ou por co-gestão com o
Estado. A forma autónoma compreende uma gestão dos baldios diretamente pelos compartes e seus órgãos de direção e
fiscalização. A forma de co-gestão, implantada nos anos de 1930, implica o relacionamento com o Estado, atualmente, por
meio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que define o plano de utilização do baldio, inclusive
com a partilha dos eventuais ganhos com a comercialização de produtos lenhosos.
A nova modalidade de gestão dos baldios de forma agrupada possibilita que três ou mais baldios se juntem para promover
uma gestão comum e compartilhada. Cada Agrupamento de Baldios deve conter uma área territorial mínima de 2.500
hectares e máxima de 7.500 hectares de espaços florestais. Na hipótese de estabelecimento de parceria com municípios,
o a área pode superar os 7.500 hectares de espaços florestais. Cada baldio com interesse em participar deve aprovar tal
decisão na Assembleia de Compartes, para dar sequência ao processo de agrupamento. Dessa forma, cada Agrupamento
de Baldios deve constituir-se formalmente como associação, definir os seu estatuto e regulamento interno (BALADI,
2019a).
O objetivo do Agrupamento de Baldios é o de promover a sustentabilidade social, económica e ambiental das áreas
comunitárias, possibilitando gerar sinergia e ganhos de economia de escala, considerando tratar-se de uma área maior
que as individuais. Também, essa modalidade de gestão tem o propósito de melhorar os processos administrativos e de
aprendizagem coletiva, facilitando a circulação de informação interna e externa aos baldios. A forma de Agrupamento
prevê estabelecer maior capacidade de negociação e de captação de investimentos aos territórios (BALADI, 2019b). O
estabelecimento e formalização dos Agrupamentos de Baldios está sendo organizado por meio de um projeto elaborado
pela Federação Nacional dos Baldios (BALADI), com recursos financeiros do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), O projeto compreende o período de 2019 a 2021, para a formação de 10 Agrupamentos de Baldios.
O projeto encontra-se em fase final, com o envolvimento de 51 unidades de baldios que formam nove Agrupamentos de
Baldios, o que corresponde a mais de 54 mil hectares de área territorial, sendo 48 mil hectares em área florestal. Os
territórios desses Agrupamentos pertencem a seis distritos portugueses, sendo: Braga, em Cabeceiras de Basto e Terras
de Bouro; Castelo Branco, em Covilhã; Coimbra, em Arganil e Oliveira do Hospital; Guarda, em Guarda; Porto, em
Amarante; e Vila Real, em Mondim de Basto, Chaves, Boticas, Montalegre, Vila Pouca de Aguiar e Terras de Bouro. Entre
os baldios em processo de agrupamento, 20 são administrados na forma de autogestão e 31 estão sob o regime de cogestão com o Estado.
3.4. Sistemas sociais e ambientais complexos
É possível perceber os variados estudos sobre terras comuns e as diferentes análises de como acontece a gestão de
recursos de uso coletivo. Será, então, a partir dos estudos de Elinor Ostrom, que será estabelecida a segunda etapa desta
revisão de literatura. A partir da perceção dessas áreas como ambientes complexos, pela junção de seus aspetos sociais,
económicos e ambientais. É possível sintetizar o conceito desses territórios como sendo sistemas sócio-ecológicos ou
também como sistemas humano-ambiente (Ostrom, 2007).
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A elaboração teórica para perceber e analisar a gestão comunitária sobre bens comuns é impulsionada por Ostrom (1990,
p 90), que buscou entender o funcionamento e a governança sobre os recursos de uso comum. A autora definiu oito
princípios de design atribuídos para que grupos sejam capazes de realizarem boa governança de recursos comuns: 1.
definição de quem pode aceder aos recursos; 2. regras de deveres e direitos compatíveis ao uso; 3. as regras devem ser
feitas por todos; 4. processo de autogestão e autocontrolo, para evitar desvios; 5. aplicação de sanções para violadores
das regras; 6. definição de formas de resolução de conflitos; 7. busca de reconhecimento da instituição comum junto a
governos e órgãos externos; e 8. garantia de participação de todos os envolvidos. Sobre esses princípios, Agrawal (2001)
promove uma crítica ao seu modelo e conteúdo por não considerarem outras variáveis mais específicas relacionadas aos
recursos ecológicos.
Posteriormente, Ostrom (2007) avança com a elaboração de um quadro de análise a partir do conceito de Sistemas SócioEcológicos (SSEs), e estabelece novas variáveis e classes conceptuais para o estudo sobre os bens comuns e governança
coletiva. A autora aponta para o particionamento conceptual de variáveis em classes e subclasses; a existência de
subsistemas independentes, mas inter-relacionados nas suas funções e desenvolvimento, bem como o entendimento de
que os sistemas complexos são maiores que a soma de suas partes.
É a partir do acumulo de estudos que o quadro de análise é atualizado por uma estrutura multi-nível, com destaque aos
quatro subsistemas principais de primeiro nível de um SSE: os Sistemas de Recursos; as Unidades de Recursos; os
Sistemas de Governança; e os Usuários. Ainda são considerados como subsistemas outros quatro níveis: o Cenário social,
político e económico; as Interações; os Resultados; e os Eco-sistemas relacionados. Além disso, cada subsistema é
composto por variável de segundo nível (Ostrom, 2009).
Diversas mudanças foram realizadas por Mcginnis & Ostrom (2014) sobre a estrutura de análise de SSEs. Dentre os
aspetos mais significativos estão a possibilidade de incluir várias instâncias de categorias de primeiro nível na aplicação
da estrutura, bem como a mudança do termo Usuários para Atores na categoria de primeiro nível. Ainda foram definidos
os relacionamentos lógicos entre as categorias de primeira camada, onde as Unidades de Recursos são consideradas
partes do Sistemas de Recursos e os Sistemas de Governança são os que definem e estabelecem regras para os Atores. Os
autores alteraram o rótulo das Interações e Resultados para incluir também o conceito Situação de Ação, estabelecido
como espaço de interação e que busca dar maior dinâmica nas relações coletivas, bem como promoveram mudanças e
inclusões de variáveis de segundo nível.
Diferentes estudos foram realizados utilizando a estrutura de análise de SSEs, a exemplo de Delgado-Serrano & Ramos
(2015), que analisaram três territórios distintos na América Latina que, além de adaptar as variáveis de segundo nível,
os autores construíram um conjunto de 119 variáveis de terceiro nível para o estudo. Conforme Hinkel et al. (2015), “o
objetivo a longo prazo do desenvolvimento da estrutura é derivar conclusões sobre quais combinações de variáveis
explicam os resultados em diversos tipos de SSEs”.
4. APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE ANÁLISE DE SSES
A estrutura de análise de SSEs é de aplicação flexível, projetada para identificar partes e elementos essenciais para a
perceção e entendimento desses sistemas, e que fornece uma lista de conceitos e variáveis que podem ser utilizados em
diferentes casos (Mcginnis & Ostrom, 2014). Dessa forma, será aplicada a estrutura de análise sobre a realidade do
Agrupamento de Baldios de Mondim de Basto (ABMB), com vistas a identificar o sistema de governança e participação
dos atores sobre a gestão florestal, como também analisar os outros subsistemas, suas instâncias e as variáveis de
segundo nível.
O ABMB é constituído por cinco comunidades locais de Vilarinho, Pardelhas, Campanhó, Tejão, Paradança Ponte de Olo e
Carrazedo, e compreende uma área de 3.824 hectares. Os baldios são geridos em autogestão. Com a estratégia de
Agrupamento de Baldios, as comunidades obtiveram o reforço de apoio técnico, associativo e jurídico, o que resultou em
maior cuidado e investimento na floresta. A constituição do ABMB também permitiu a elaboração de planos de gestão
florestal, o levantamento rigoroso dos seus limites, o registo nos órgãos de finanças, entre outros ações de melhoria da
gestão e governança do território. Exemplo disso, foram a execução de fogo controlado para a renovação de pastagem e
criação de faixas de rede secundária; a implementação de projetos de arborização e aproveitamento da regeneração
natural, bem como a abertura de novos caminhos no interior da floresta.
Por meio da articulação de financiamentos do Fundo Florestal, foram investidos nas florestas dos baldios o valor de
1.245.000,00 euros, sendo 128.000,00 euros em recursos das próprias comunidades, o que garantiu que 830 hectares
fossem tratados. As fontes de receita do ABMB são oriundas do parque eólico, da resina e do material lenhoso. Entre 2019
e 2021, a comercialização de madeira de uma área de 65 hectares, gerou 214.900,00 euros para os cofres comunitários.
Conforme as projeções apresentadas pela direção do ABMB, o estoque de florestas sob sua gestão pode representar um
valor económico na ordem de 32.000.000,00 euros.
A partir das informações obtidas por esta investigação, torna-se possível perceber a composição do Sistema de
Governança do ABMB, composta pelas instâncias de decisões da assembleia de compartes e do Conselho Diretivo do
Agrupamento de Baldios; das juntas de freguesias e do Concelho; das associações de baldios representada pela BALADI;
e das decisões do governo nacional e seus órgãos. Os atores podem ser definidos, por instâncias, como sendo os
compartes e diretores do ABMB; os dirigentes das juntas de freguesias e do Concelho; as associações de baldios, a
BALADI; e os representantes do governo nacional e de seus órgãos.
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Figura 1: Aplicação da estrutura de análise de SSEs ao ABMB
No Sistema de Recursos estão considerados como instâncias as áreas florestais, as áreas de pastagens e o parque eólico.
Da mesma forma, as Unidades de Recursos correspondem aos itens do Sistema de Recursos de forma quantitativa; no
caso indicado as instâncias são a quantidade de área por hectare de floresta e pasto, bem como a quantidade de turbinas
do parque eólico.
O espaço da Situação de Ação, que diz respeito aos ambientes de diálogo, conflito e de tomada de decisão, está
representado pelos processos de gestão dos baldios na nova configuração, por meio do Agrupamento de Baldios. A outra
Situação de Ação corresponde ao processo de combate aos incêndios florestais do território. Conforme a estrutura de
análise propõe, o Sistema de Governança define as regras aos Atores e as condições para o processo de Situação da Ação.
O Sistema de Recursos subordina e controla as Unidades de Recursos, e estas apontam informações à tomada de decisão
dos Atores na Situação de Ação, o que pode ser percebido pelas informações das variáveis de segundo nível, conforme
descritas abaixo.
4.1. Configurações sociais, económicas e políticas (C)
O processo de desenvolvimento económico e de tendências demográficas seguem as dinâmicas e características do rural
de baixa densidade (C1 e C2). Existe relativa estabilidade política dentro dos baldios, sem contradições explícitas entre
seus dirigentes (C3), e sem interferência significativa de outros sistemas de governança (C4). Os mercados são
controlados pro grandes corporações, com redução dos preços do valor da produção local (C5). Não foi possível perceber
a relação da comunidade e de seus dirigentes com as organizações de media (C6). Quanto a tecnologia e suas aplicações,
não foram identificadas variações significativas, com usos e contratações de ferramentas convencionais (C7).
4.2. Sistema de Governança (SG)
O Sistema de Governança (SG) pode ser percebido na sua dinâmica de relacionamento entre as organizações
governamentais, locais e nacionais, bem como com as organizações não-governamentais que atuam no território (SG1 e
SG2). Existe uma estrutura de rede entre as comunidades, formalizada pela criação do ABMB (SG3). Os sistemas de
direitos de propriedade está definido, com a delimitação clara das áreas (SG4). As regras operacionais, as regras de
escolha coletiva, bem como as regras constitucionais são respeitadas (SG5, SG6 e SG7). As regras de monitoramento são
executadas pelos órgãos diretivos dos baldios, enquanto que as regras de sanção não puderam ser identificadas (SG8).
4.3. Atores (A): compartes e dirigentes do ABMB
Há um número de atores relevantes nas comunidades de baldios, sendo que algumas freguesias são geridas por
compartes (A1). Os atributos socioeconómicos são singulares entre as comunidades, caracterizadas como agricultores
familiares, na sua ampla maioria (A2). A história comunitária e as experiências passadas são valorizadas (A3). A
localização das comunidades, mesmo que distantes umas das outras, não impede um relativo convívio, exceto não
conjuntura de pandemia (A4). A maior parte das lideranças têm características empreendedoras, com multiatividades
silvo-agro-pastoril (A5). As condutas e atitudes de confiança são percetíveis, o que fortalece o capital social (A6). Da
mesma forma, o conhecimento e preocupação sobre a situação do território (sistema sócio-ecológico) é compartilhado
entre os dirigentes (A7), na medida em que entendem a importância dos recursos que têm, e a sua dependência para com
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eles (A8), motivo que os mobiliza para a identificação de tecnologias disponíveis para o melhoramento dos processos
produtivos e de gestão (A9).
4.4. Sistema de Recursos (SR): área florestal
Sobre o Sistema de Recursos, o setor está bem definido, sendo a floresta como base principal dos recursos (SR1). Há
clareza dos limites e do tamanho sistema (SR2 e SR3). Existem instalações construídas pelo homem e sob cuidado e uso
pela comunidade, como casas familiares e prédios de uso coletivo (SR4). A produtividade do sistema pode ser percebida,
conforme valores obtidos pela comercialização de materiais lenhosos e resina (SR5). As propriedades estão em equilíbrio
(SR6), e há uma possibilidade de previsibilidade da dinâmica do sistema, a partir de sua gestão (SR7). As necessidades e
características de armazenamento não geram transtornos e sua localização está delimitada (SR8 e SR9).
4.5. Unidade de Recurso (UR): área florestal
Não há mobilidade das unidades florestais (UR1). A sua taxa de crescimento ou substituição é lenta, necessitando mais
de 40 anos para o corte final e novo plantio, no caso do pinheiro-bravo, o que representa quase toda a floresta dos baldios
(UR2). Não há interação entre as unidades de recursos (UR3). O valor económico é próximo de 3.300,00 euros por
hectare, em corte final, além de rendimentos com a resina e cortes intermediários (UR4). O ABMB possui mais de 3 mil
hectares de floresta (UR5), em cinco baldios (UR6). Desta forma, os recursos da floresta apresentam uma grande
distribuição espacial e temporal (UR7).
4.6. Situação de Ação (SA): gestão dos baldios
Interação (I)
Os aspetos de interação relacionam-se com as expectativas de negócios com a floresta (I1). A gestão e o compartilhamento
de informações entre os compartes é percebido como eficiente (I2), o que leva a tomada de decisões em processos
participativos de deliberação (I3). Os conflitos não foram percebidos (I4), e as decisões sobre as atividades de
investimento pareceram consensuais I5. Os dirigentes promovem as atividades de lobby junto as autarquias locais,
principalmente, pelo bom relacionamento com a Câmara Municipal do Concelho (I6), enquanto as atividades de autoorganização e de rede comunitária, sobre o monitoramento e avaliação das ações são acompanhadas pelos compartes e
geridas pelos diretores do ABMB (I7, I8, I9 e I10).
Resultado (R)
Como resultados, podem ser percebidas as boas medidas de desempenho social e de sustentabilidade (R1), bem como as
medidas de desempenho ecológico, com os cuidados da terra e da floresta (R2).
4.7. Ecossistemas relacionados (ECO)
Também são percetíveis as externalidades positivas na relação com outros SSEs, a exemplo de outras áreas e florestas
vizinhas que não correm risco de incêndio, por exemplo, a partir das florestas de baldios que foram tratadas e manejadas,
gerando impacto positivo aos outros ecossistemas relacionados, com redução ou atenuação de riscos climáticos e de
poluição causadas pelos incêndios (ECO1, ECO2 e ECO3).
5. DISCUSSÃO
A revisão de literatura possibilitou ampliar o conhecimento sobre o tema das terras comuns em áreas rurais, bem como
perceber, sobre diversos ângulos, os desafios para o desenvolvimento territorial em todas as suas dimensões sociais,
ambientais e económicas, a partir de múltiplas visões e perspetivas analíticas interdisciplinares e em abordagens de casos
de diferentes países. As principais referências bibliográficas identificadas nesta investigação, a exemplo de autores como
Hardin e Ostrom, são essenciais para a análise e compreensão do papel do Estado e das forças políticas estabelecidas pela
privatização ou defesa e autogestão das terras comuns. O caso dos baldios portugueses é contundente, na medida em que
esses territórios contam com inúmeros recursos, além das florestas, motivo de disputas pelo controlo da terra, seja pelo
Estado, como nos anos de 1930 a 1970, seja por interesses capitalistas privados, nas tentativas de mudança da lei. O
estabelecimento da nova legislação dos baldios, a partir de 2017, apresenta a possibilidade de um novo patamar
organizativo e de governança, a partir dos Agrupamentos de Baldios.
A leitura sobre a elaboração conceptual de Ostrom foi fundamental para perceber os relacionamentos e nós que envolvem
a gestão coletiva de recursos de uso comum e, depois, compreender o conceito de sistemas sócio-ecológicos (SSEs). O
estudo desse conjunto de etapas da revisão de literatura, possibilitou a aplicação do quadro de análise de SSEs sobre o
Agrupamento de Baldio de Mondim de Basto, o que gerou um diagnóstico organizado, com indicadores fortes de
autogestão e confiança comunitária.
O ABMB apresenta uma dinâmica positiva, principalmente, no que diz respeito aos elementos do Sistema de Governança
e de Recursos, na medida em que o Sistema de Ação de gestão dos baldios, resultou em investimentos sobre a floresta.
Assim, percebe-se que os Atores, os compartes e dirigentes do ABMB, entendem que os benefícios da gestão coletiva são
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maiores que as ações individuais, o que contradiz as teses de Hardin, e aponta que a probabilidade de auto-organização
é alta (Ostrom, 2009).
6. CONCLUSÃO
A relação do Estado com as comunidades de terras comuns pode resultar em políticas e investimentos públicos favoráveis
ao desenvolvimento territorial e ao almejado desenvolvimento sustentável. No entanto, para isso, as políticas precisam
ser discutidas e implementadas em conjunto com os sujeitos sociais nos territórios, para que se produza uma nova
configuração a esses locais, que são sistemas humanos e ambientais complexos e fundamentais para o equilíbrio
ecológico.
Este estudo buscou aplicar o quadro de análise SSEs sobre o ABMB, porém contou com limitação de informações. Outra
limitação relaciona-se às instâncias analisadas, sendo apenas a floresta dentro do Sistema de Recursos; a gestão dos
baldios no sistema de Ação; e os compartes e os dirigentes do ABMB como Atores, o que resultou em instâncias sem
análise. Para tanto, apoiou-se no quadro de variáveis de segundo nível estabelecido por Mcginnis & Ostrom (2014), sem
a criação de novas variáveis. Desta forma, recomenda-se que as próximas investigações possam explorar as outras
instâncias do quadro analítico, bem como desenvolver novas variáveis de segundo e terceiro níveis. Recomenda-se
também que a produção de respostas ao quadro de análise e de suas variáveis possam ser elaboradas em conjunto com
os compartes e dirigentes do baldios, por meio de metodologias participativas.
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25 RETHINKING GARDENS AND PUBLIC PARKS (GPP)
BEYOND GREENNESS: AN INTEGRATED PERSPECTIVE ABOUT
GPP ECOSYSTEM SERVICES IN CITIES
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Abstract: Increased urbanization carries socioenvironmental challenges that may be tackled by promoting green spaces
as safeguards of sustainability and of the connection between users and the biosphere – reducing social inequalities,
improving air quality, regenerating the ecosystem, and mitigating climate change impacts. Urban green spaces are the
main drivers for increasing the quality of urban environments, potentializing local resilience, promoting sustainable
lifestyles, as well as improving both the health and well-being of their users. The 11th goal of the 2030 United Nations
Agenda for Sustainable Development states that societies must ensure universal access to safe, inclusive, and fully
accessible public spaces. Nevertheless, cities are unequal spaces regarding the distribution of environmental resources,
resulting in environmental injustice: the most vulnerable areas in socioeconomic terms are those that mostly experience
environmental vulnerability, partially due to the lack of green spaces, the intensive road traffic - resulting in poor air
quality and the increase of noise pollution – and the social segregation. The fair distribution of urban green spaces must
be ensured in both quantity and quality in terms of their ecosystem services: provision, regulation, support, and cultural
services. Municipal leaders are the main ones responsible for the maintenance of Gardens and Public Parks (GPP).
However, current evidence identifies limited knowledge about urban green infrastructure governance, since the lack of
data about PUGS is the main obstacle to effective intervention. Set against this background, this study aimed to identify
clusters of ecosystem services potential in 25 GPP in the city of Porto, Portugal, through a validated tool application.
Multivariate techniques allowed for the identification of predictor dimensions of ecosystem services potential,
environmental quality, and facilities. Five PUGS clusters were validated: i) Environmentally Empowered and Socially
Expectant Spaces, ii) Socioenvironmentally Empowered Spaces, iii) Environmentally Empowered but Socially Undynamic Spaces, iv) Socioenvironmentally Disempowered Spaces, and v) Socioenvironmentally Unexplored Spaces. Also,
ecosystem service potential differs within the city and, in some cases, results in environmental injustice situations. These
results are useful in the design of place-based intervention in PUGS, contributing to the increase of ecosystem services
potential and in the improvement of urban environment quality and sustainability. Furthermore, instead of focusing on
political-administrative jurisdictions, this methodological approach allows gains in scale and enhances ecosystem
services potential at a municipal level.
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26 DESPOVOAMENTO E DESIGUALDADES TERRITORIAIS:
EVOLUÇÃO HISTÓRICA E RESPONSABILIDADE DO PODER
LOCAL
Maria Antónia Pires de Almeida
CIES, ISCTE-IUL, Portugal
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Abstract: Fruto de um movimento demográfico em direção às cidades do litoral e ao estrangeiro, com maior intensidade
a partir dos anos sessenta do século XX, o despovoamento rural tomou conta do interior de Portugal. Nas últimas décadas
as grandes cidades, e sobretudo os seus subúrbios, assistiram a um crescimento exponencial, oferecendo melhores
condições de vida e salários mais atraentes, enquanto nas zonas rurais, que ocupam 80% do território, atualmente apenas
reside 20% da população do país. A globalização e a deslocalização das indústrias reduziram ainda mais a oferta de
emprego, com consequências graves para a população que ainda resiste a viver longe dos grandes centros e que se
encontra na sua maioria desligada da agricultura como principal atividade. Apesar dos sucessivos planos de coesão
territorial e desenvolvimento sustentável produzidos pelos governos, e do esforço dos municípios para reverter o
despovoamento com estratégias de atração para pessoas e empresas, o último censo de 2021 confirmou a tendência, que
ainda se agravou.
Pela sua proximidade às populações, é no poder local que recai a responsabilidade de consolidar as condições para
garantir a qualidade de vida dos seus munícipes e a defesa dos seus territórios, assim como identificar e criar incentivos
para que as suas populações vivam e trabalhem, sem sentirem necessidade de emigrar. As ações mais divulgadas incidem
sobre a educação e integração dos jovens, formação profissional, assistência aos mais velhos e situações de carência, e
especialmente no turismo e na valorização do património, que assumiu novas definições e tipologias.
Recentemente sentiu-se o excesso de turismo, especialmente em Lisboa e Porto, onde os bairros mais tradicionais foram
transformados em parques temáticos e os residentes foram afastados, quando as rendas e valores imobiliários chegaram
aos níveis das capitais mundiais. Assistiu-se a alguma renovação urbana, mas grande parte dos prédios antigos foi
convertida em condomínios de luxo, hostels e Airbnb. A restauração e o comércio tradicional foram substituídos por
subsidiárias de marcas internacionais.
Perante a pandemia de Covid-19, as autarquias foram obrigadas a dar respostas imediatas e diretas aos cidadãos, que
ultrapassaram as indicações das autoridades de saúde e a legislação dos estados de emergência. Com a perda dos turistas,
o discurso político mudou. Analisam-se as novas posturas e estratégias do poder local para responder aos problemas
económicos e sociais locais provocados pelo confinamento, especialmente a utilização dos websites e redes sociais, que
se tornaram veículos para aumentar a legitimidade e a confiança.
Palavras-chave: municípios, pandemia, património, rural, urbano
DEPOPULATION AND TERRITORIAL INEQUALITIES: HISTORY AND LOCAL GOVERNMENT’S RESPONSABILITY
Abstract: As a result of a demographic movement towards urban and industrial cities on the coastline, as well as huge
emigration, particularly since the 1960’s, rural depopulation has taken over Portugal’s interior regions. In the last
decades, big cities and especially their suburbs have witnessed exponential growth. They offer better living conditions
and higher wages. Only 20 percent of the Portuguese population now resides in rural areas, who take up to 80 per cent
of the territory. Globalisation and industrial relocation have reduced job offer, with serious consequences for the
remaining few who still resist the attraction of urban life and who are mostly disconnected from agriculture as a main
source of income.
Even though there were several government plans for territorial cohesion and sustainable development, and
municipalities have made efforts to reverse depopulation with attraction strategies for people and companies, the last
census of 2021 confirmed the trend that is further aggravated.
By its proximity to the people, local government has a responsibility to consolidate the conditions to guarantee the quality
of life of its citizens and the defence of their territories, as well as to identify and create incentives for their populations
to live and work, without feeling the need to emigrate. The most publicised actions focus on the education and integration
of young people, professional training, assistance to the elderly and situations of need, and especially in tourism and the
enhancement of heritage, which took on new definitions and typologies.
Recently, there was an excess of tourism, particularly in Lisbon and Porto, where the more traditional neighbourhoods
were turned into theme parks and residents were driven away, when rents and real estate values reached the levels of
world capitals. There has been some urban renewal, but most of the old buildings have been converted into luxury
condominiums, hostels and Airbnb. Restaurants and traditional commerce were replaced by subsidiaries of international
brands.
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Faced with the Covid-19 pandemic, local authorities were forced to provide immediate and direct responses to citizens,
which went beyond the rules of the health authorities and the legislation of states of emergency. With the loss of tourists,
the political discourse changed. New positions and strategies of local government to respond to local economic and social
problems caused by confinement are analysed, especially the use of websites and social networks, which have become
vehicles to increase legitimacy and trust.
Keywords: heritage, municipalities, pandemics, rural, urban
1. INTRODUÇÃO
Fruto de um movimento demográfico em direção às cidades do litoral e ao estrangeiro, com maior intensidade a partir
dos anos sessenta do século XX, o despovoamento rural tomou conta da paisagem do interior de Portugal. Ainda no Estado
Novo foram postos em prática programas para impulsionar a economia e a indústria e para fixar as populações nos
territórios rurais, entre eles as campanhas do trigo, os planos de colonização interna, os projetos de hidráulica agrícola e
a reflorestação. Nenhum deles impediu o êxodo rural com destino a melhores condições de vida e salários mais atraentes.
Nas últimas décadas as grandes cidades, e sobretudo os seus subúrbios, assistiram a um crescimento exponencial,
enquanto nas zonas rurais, que ocupam 80% do território, atualmente apenas reside 20% da população do país, “Almeida
(2020)”.
A globalização e a deslocalização das indústrias reduziram ainda mais a oferta de emprego, com consequências graves
para a população que ainda resiste a viver longe dos grandes centros e que se encontra na sua maioria desligada da
agricultura como principal atividade. Depois de anos de construções rodoviárias e aplicação de fundos comunitários em
infraestruturas municipais, a falta de população, em particular os jovens, tornou-se notória nas vilas e aldeias de Portugal.
Perante esta realidade, os sucessivos governos elaboraram planos de coesão territorial e desenvolvimento sustentável
cuja concretização não teve resultados práticos na maior parte dos casos, “Almeida (2018)”. Em simultâneo, os
municípios esforçam-se por reverter o despovoamento com estratégias de atração para pessoas e empresas, “Almeida
(2017)”. Pela sua proximidade às populações, é no poder local que recai a responsabilidade de consolidar as condições
para garantir a qualidade de vida dos seus munícipes e a defesa dos seus territórios, assim como identificar e criar
incentivos para que as suas populações vivam e trabalhem, sem sentirem necessidade de emigrar. As ações mais
divulgadas incidem sobre a educação e integração dos jovens, formação profissional, assistência aos mais velhos e
situações de carência, e especialmente no turismo e na valorização do património, que assumiu novas definições e
tipologias. Numa era marcada pela forte mediatização do ambiente e dos seus problemas, valoriza-se o património
cultural e natural como recurso mercantil, “Guimarães (2018)”. As preocupações mais evidentes são a construção de
marcas locais, certificações, redescoberta do artesanato, da gastronomia, das tradições populares e da natureza. Os
festivais de verão são inevitáveis. Porém, nenhuma destas ações consegue contrariar a falta de emprego, o
desinvestimento público e privado e a falta de serviços básicos, como a água, a eletricidade, as comunicações, o ensino,
os cuidados de saúde. A vontade de muitos profissionais se mudarem para o interior, mantendo os seus trabalhos à
distância, não resiste à fraca cobertura da net e aos deficientes serviços que lá encontram.
Recentemente sentiu-se o excesso de turismo, especialmente em Lisboa e Porto, onde os bairros mais tradicionais foram
transformados em parques temáticos e os residentes foram afastados, quando as rendas e valores imobiliários chegaram
aos níveis das capitais mundiais. Assistiu-se a alguma renovação urbana, mas grande parte dos prédios antigos foi
convertida em condomínios de luxo, hostels e Airbnb. A restauração e o comércio tradicional foram substituídos por
subsidiárias de marcas internacionais.
Perante a pandemia de Covid-19, as autarquias foram obrigadas a dar respostas imediatas e diretas aos cidadãos, que
ultrapassaram as indicações das autoridades de saúde e a legislação dos estados de emergência. Com a perda dos turistas,
o discurso político mudou. Analisam-se as novas posturas e estratégias do poder local para responder aos problemas
económicos e sociais locais provocados pelo confinamento, especialmente a utilização dos websites e redes sociais, que
se tornaram veículos para aumentar a legitimidade e a confiança nos órgãos autárquicos. Esta investigação, centrada na
análise dos conteúdos das mensagens nos sites e nas redes sociais por parte de uma seleção de municípios, faz parte de
um projeto mais vasto para completar uma base de dados atualizando-a com as respostas à situação pandémica, que é
assim apresentada como um estudo de caso para verificar o interesse do poder local na transparência e no aumento da
confiança e da participação dos cidadãos.
2. ÊXODO RURAL E DESIGUALDADES TERRITORIAIS
O fenómeno já fora descrito nos anos 40 do século XX: “O aumento já um tanto desproporcionado da nossa população
citadina torna-se sobretudo impressionante nas duas últimas décadas; e, se notarmos que, simultâneamente com ele, há
concelhos rurais do País cuja população diminuiu (sete de 1920 a 1930, e onze de 1930 a 1940, a saber: Caminha, Arganil,
Góis, Penela, Alpiarça, Alcochete, Alter do Chão, Albufeira, Alportel e Castro Marim), já essa desproporção é de molde a
tornar-se, não apenas impressionante, mas alarmante. Pelos números publicados no Recenseamento de 1940, verifica-se
que, enquanto o aumento geral da população portuguesa foi aproximadamente de 12%, o das cidades capitais de distrito
ultrapassa-o quase sempre, sobretudo Lisboa, onde excede 18%: estamos em presença de uma tendência bem nítida para
a fuga das populações rurais em demanda dos aglomerados citadinos e industriais, que é de moldes a causar sérias
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apreensões pelos reflexos que pode ter na economia da Nação e até nas condições da sua saúde física e moral”, “Girão
(1941)”.
Uma série de fatores de enorme peso foram introduzidos na segunda metade do século e que resultaram na migração
massiva das áreas rurais para as urbanas e para o estrangeiro: a industrialização e as grandes obras em Lisboa e no Porto
e suas atuais áreas metropolitanas atraíram os trabalhadores rurais para empregos mais estáveis e com melhores
salários; obras de construção de barragens e introdução de indústria de transformação de produtos agrícolas, como por
exemplo o tomate e os laticínios; mecanização da agricultura. Uma vez que os salários agrícolas aumentaram mais que os
fatores de produção ligados à mecanização, nomeadamente as máquinas agrícolas e o gasóleo, além das sementes,
herbicidas e adubos, rapidamente os homens foram substituídos pelas máquinas, as quais do ponto de vista económico
se tornaram muito mais atraentes, “Almeida (2016)”.
Nos países europeus em reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial a necessidade de mão de obra levou, por
exemplo, mais de um milhão de portugueses para Paris e arredores. Mas a França não foi o único país de destino nesta
época. No final da década de sessenta os trabalhadores rurais já tinham sido maioritariamente substituídos por máquinas
e as estatísticas já mostravam a enorme transição demográfica do interior rural para o litoral urbano.
Com a entrada de Portugal na CEE (Comunidade Económica Europeia, atual União Europeia), a agricultura portuguesa
foi inserida na PAC – Política Agrícola Comum, o que afastou ainda mais mão de obra da agricultura. A introdução de
subsídios para a especialização da agricultura e para o set aside veio alterar definitivamente o paradigma rural português.
Assistiu-se a uma maior concentração das explorações e ao aumento da monocultura intensiva, atribuíram-se fundos
para turismo rural e intensificou-se o abandono das pequenas propriedades. A consequência direta foi o despovoamento
praticamente definitivo dos campos e o envelhecimento das populações rurais.
O panorama demográfico do território português carateriza-se atualmente por diferenças acentuadas entre os espaços
urbanos do litoral e os rurais do interior. Por exemplo, os municípios variam entre meio milhão de residentes em Lisboa
em 2011 (uma enorme diminuição dos 800.000 em 1960) e 430 pessoas no Corvo, nos Açores; 115 concelhos (37%) têm
menos de 10.000 habitantes e apenas 24 (7,8%) têm mais de 100.000. A perda de população dos municípios rurais parece
já ser irreversível, uma vez que estas regiões perderam toda a sua vitalidade demográfica e económica. Comparando o
censo de 2011 com o de 1960, 53 municípios de regiões do interior, quatro deles nos Açores e dois na Madeira, ficaram
reduzidos a menos de metade dos seus habitantes. Em 1960 estes municípios já apresentavam baixas densidades
demográficas: tinham uma média de 15.308 habitantes; em 2011 essa média baixou para 6.400. O Alentejo apresenta-se
como o paradigma deste enorme despovoamento: ocupando 41% do território português, em 2011 tinha apenas 7% da
população total do país. O despovoamento é habitualmente acompanhado pelo envelhecimento: por cada 100 jovens, o
Alentejo tem uma média de 186,5 idosos. Em Avis ou Nisa, no distrito de Portalegre esta média é de 300 e 379 idosos
respetivamente. O censo de 2021 acentuou a tendência, encontrando-se o distrito de Portalegre e particularmente o
concelho de Nisa (com menos 20,1%) como os maiores perdedores de população. Este concelho só foi ultrapassado por
Torre de Moncorvo, que perdeu 20,4%, Tabuaço 20,6% e Barrancos 21,8%, todos no interior.
No extremo oposto, 30 municípios aumentaram a sua população em mais de 80% nestas cinco décadas até 2011: 21 dos
quais para mais do dobro, cinco para mais do triplo, e o Seixal aumentou 673%. Enquanto Lisboa perdeu 31,7% da sua
população e o Porto 21,7%, os seus concelhos limítrofes, agora parte integrante das suas áreas metropolitanas, cresceram
significativamente, tal como algumas cidades com grande peso da industrialização, como Braga e a Marinha Grande. Em
2021 Mafra aumentou 12,8% em relação a 2011 e Odemira 13,3%. Tal como este último município, também os do Algarve
(Albufeira, Portimão, Lagos e Vila do Bispo), assim como os da margem sul de Lisboa (Palmela, Montijo, Alcochete,
Benavente e Sesimbra), viram as suas populações aumentar devido ao fenómeno da imigração.
3. O PODER LOCAL, O DESPOVOAMENTO DO INTERIOR E OS EXCESSOS URBANOS
Considerando que a liderança efetiva é um elemento chave para gerir situações de crise, “Cepiku, Mussari, Giordano
(2016)”, as elites locais são essenciais para promover o desenvolvimento local, a ocupação dos territórios e o aumento
da capacidade de produção, ao criar as condições para estimular as atividades económicas e a criação de emprego. Os
espaços rurais não são todos iguais e os seus habitantes e representantes locais são os mais qualificados para escolher e
colocar em prática as políticas mais adequadas para os problemas particulares que atingem os respetivos concelhos.
Esta investigação parte de uma base de dados pré-existente com os 308 municípios portugueses12, à qual foram
acrescentados os currículos, percursos políticos e programas eleitorais dos 308 presidentes de câmara eleitos em 2013
e 2017, numa perspetiva de análise dos conteúdos das mensagens nos sites e nas redes sociais. Infelizmente para a
questão da transparência, muitos destes representantes eleitos ainda não se aperceberam da importância e da
necessidade de publicar estes dados para conhecimento dos seus eleitores. Nas 308 câmaras consegui acesso a apenas
52,3% dos currículos dos presidentes nos sites (mais 2,9% muito incompletos) e a 209 programas eleitorais ou, na falta
destes, às mensagens nos sites das câmaras e discursos de tomada de posse (67,9%). Após décadas de investimento em
infraestruturas e parques industriais, com uso intensivo de fundos europeus, os representantes políticos locais alteraram
os seus critérios para atrair investimentos e assegurar a sua eleição e reeleição para os cargos autárquicos.

12

Disponível em http://er.cies.iscte-iul.pt/pt-pt/node/79 e “Almeida (2014)”.
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Nas mensagens e programas políticos da maioria dos presidentes das câmaras encontra-se a exigência de maior
autonomia e descentralização administrativa. Coesão social, desenvolvimento sustentável, recursos, património e
oportunidades são os termos usados com maior frequência, distinguindo-se as mensagens para concelhos urbanos e
rurais. Para os presidentes de câmara de grandes cidades, os grandes temas foram as redes, a internacionalização, o
emprego e a reconstrução urbana, que foi posta em prática com o aumento exponencial do turismo. Até 2020 assistiu-se
em Lisboa e no Porto a um movimento de renovação e de conversão de prédios antigos em condomínios de luxo, hostels
e Airbnb, assim como a abertura de novos restaurantes e da substituição do comércio tradicional por cadeias
internacionais, numa autêntica “disneyficação” dos centros históricos.
A massificação do turismo, que se pode considerar excessivo e classificar-se na categoria de “overtourism”, “Phi (2020)”,
acarretou um aumento do movimento de tuk tuks, navios de cruzeiro e poluição. As rendas e os valores imobiliários
atingiram os níveis das capitais mundiais, o que originou a gentrificação de bairros antigos, de onde os antigos residentes
saíram por falta de poder monetário para enfrentar os preços do imobiliário que subiram 50% entre 2012 e 2018,
enquanto os salários se mantiveram baixos. Em 2019 Lisboa era a capital europeia com mais unidades de Airbnb por
residente, com números mais elevados que Barcelona, Paris, Roma ou Amsterdão13. A população permanente foi
substituída por outra flutuante, especialmente nos bairros históricos, como a freguesia de Santa Maria Maior, que perdeu
20% dos seus eleitores entre 2013 e 2020: de 12.516 para 976614, e 41% das casas e apartamentos foram transformados
em residências turísticas15.
Já nos municípios rurais, as principais preocupações são as estratégias de atração para pessoas e empresas. Com o
despovoamento e a profunda crise provocada pelo desinvestimento industrial e a deslocação de muitas empresas para
mercados não regulados, o que aumentou o desemprego, grande parte da paisagem agrária foi transformada em espaços
de lazer, de turismo e de conservação da natureza, além de lhe ser atribuído um papel pedagógico para o público juvenil,
“Eusébio, Carneiro, Kastenholz, Figueiredo, Silva (2017)”, onde as pessoas se deslocam para consumir o ar despoluído,
as tradições e o património. A função utilitária do meio rural como fornecedor de matérias-primas e alimentos foi
substituída por local de diversão para as populações urbanas experimentarem estilos de vida alternativos. Estas novas
representações sociais do rural são também reproduzidas nas políticas públicas, tanto locais como centrais, para atrair
novos residentes e turistas. Por todo o país os maiores investimentos passaram a ser aplicados nas áreas dos serviços e
das atividades ligadas ao turismo. Particularmente nas zonas onde a agricultura deixou de ser a atividade principal, foi
necessário inventar novas atividades para as pessoas e para a economia local. E o respetivo património passou a ser um
bem que é publicitado e vendido, juntamente com a paisagem, o artesanato e o ambiente limpo e despoluído. Os
emigrantes nunca são esquecidos como potenciais fontes de investimento. E os festivais de verão e os produtos locais
estão sempre presentes nos discursos, assim como a educação dos mais jovens e a respetiva formação profissional para
que estes não abandonem o concelho. A internacionalização dos produtos locais e as certificações como património
regional ou mesmo da UNESCO, assim como a redescoberta do artesanato para estimular a produção e o emprego, com a
adjetivação obrigatória da qualidade e da tradição, tudo tem sido usado para vender a paisagem e o meio rural, “Almeida
(2017)”.
O património adquiriu novas definições e tipologias: pode ser natural ou construído, material ou imaterial, e pode incluir
pessoas, paisagem, gastronomia e até as ondas e o ar. As certificações regionais ou internacionais contribuem para
produzir marcas e até mesmo para apresentar o próprio país como uma marca reconhecida internacionalmente. As
políticas públicas que as promovem emergem como resposta às pressões da economia globalizada e cuja formulação se
centra na identificação das vantagens competitivas do país, projetadas mundialmente através de uma imagem de marca
com a qual se pretende diferenciar o país face aos concorrentes e atrair mais-valias, “Quintela (2021)”.
Tendo em conta esta realidade e apesar do claro o objetivo de atrair pessoas e empresas, a maior parte dos programas
políticos dos autarcas dos meios rurais revelam um cuidado especial com os produtores locais, a precisar de proteção
num ambiente hostil de agricultura globalizada. Os pequenos produtores têm um papel importante na preservação da
paisagem e na revitalização das tradições, que são fundamentais para atrair turistas e potenciais novos residentes.
Contudo, a agricultura de subsistência praticada em hortas e pequenas propriedades não passa geralmente de um
complemento a outras atividades e a situações de reforma ou desemprego, em prática num mundo rural depois da
agricultura, “Baptista (2006, 2010)”. Há múltiplos exemplos de estratégias de atração dirigidas a estes grupos nos
programas dos municípios rurais, focados principalmente em políticas de incentivo às famílias, ao aumento da natalidade
e ao apoio às crianças, ao cuidado com os idosos, ao turismo e ao lazer, entre outras como a edução profissional, formação
de jovens e participação cívica. Os mais bem-sucedidos presidentes de câmara em termos de popularidade e critérios de
reeleição têm caraterísticas muito semelhantes: são líderes fortes, com laços bem estabelecidos com a comunidade local
e afinidades culturais com os seus eleitores.
A atividades de lazer e turismo também são um tema central nos programas políticos, pois podem atrair investimento e
fornecer algum rendimento aos empresários locais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável dos destinos
Ricardo Sant'Ana Moreira, “Já não cabem mais Airbnb em Lisboa”, O Jornal Económico, 03/06/2019, https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/janao-cabem-mais-airbnb-em-lisboa-451783.
14 https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2013/index.html#%00, https://www.jf-santamariamaior.pt/freguesia/historia-da-freguesia/, dados
atualizados em 25.06.2020.
15 “Alojamento local ocupa 41% das casas do centro histórico de Lisboa”, Expresso, 06/12/2018, https://expresso.pt/revista-de-imprensa/2018-1206-Alojamento-local-ocupa-41-das-casas-do-centro-historico-de-Lisboa.
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rurais, “Eusébio, Kastenholz, Breda (2016)”. Contudo, grande parte do retorno acaba por ser sazonal, incentivado por
festivais de verão e pelas férias dos emigrantes, o que não gera rendimentos suficientes para uma permanência dos
empreendimentos locais.
Não obstante as estratégias de atração descritas, todas elas são incompatíveis com o desinvestimento na criação de
indústria para novos empregos, assim como as novas realidades da monocultura superintensiva e altamente
especializada de frutas e legumes, vinho e azeite, que altera a paisagem e polui o ambiente, esvazia barragens pelo excesso
de irrigação, usa químicos e trabalhadores sazonais e precários, geralmente de fora da região e do país, o que aliás
obedece à tradição secular do trabalho no campo em Portugal, mas em nada contribui para as economias locais, “Almeida
(2020); Almeida (2021b)”. Para agravar a destruição da paisagem encontramos por todo o país florestas queimadas,
minas a céu aberto e centrais para produção de energia solar e eólica.
4. A PANDEMIA DE COVID-19 E AS RESPOSTAS MUNICIPAIS
A pandemia de Covid-19 originou uma crise de saúde pública, além de económica e social, que forçou as autarquias, pela
sua caraterística de proximidade, a darem respostas imediatas e diretas aos cidadãos, e que ultrapassaram as indicações
das autoridades de saúde e a legislação dos estados de emergência.
Para um governo merecer a confiança dos cidadãos são necessárias transparência, boa prestação de contas e respostas
adequadas, “Cheema, Popovski (2010); Armstrong (2005)”. As iniciativas de open government tornaram-se veículos para
aumentar a legitimidade e a confiança no poder local, especialmente quando a informação é clara, atualizada e responde
a necessidades imediatas, “Tolbert, Mossberger (2006); Warren, Sulaiman, Jaafar (2014); Nulhusna, Sandhyaduhita,
Hidayanto, Phusavat (2017)”. Em resumo, a transparência e iniciativas de open government tornaram-se veículos para
aumentar a legitimidade e a confiança no poder local. Em Portugal o Índice de Transparência Municipal (ITM), baseado
nos sites oficiais dos municípios portugueses, “Cruz, Tavares, Marques, Jorge, Sousa (2016)”, permite verificar o interesse
do poder local em Portugal na questão da transparência. Ao fim de alguns anos, o índice revelou que os autarcas passaram
a ter maior cuidado na divulgação dos dados listados.
Entre as formas de governo eletrónico, as redes sociais, definidas por Kaplan e Haenlein (2010) como um grupo de
aplicações na internet que permitem a criação e troca de conteúdos gerados pelos utilizadores, constituem o meio mais
eficaz para o governo melhorar a confiança dos cidadãos, ao aumentar a perceção da transparência, “Song, Lee (2016)”.
Pela sua natureza interativa, as redes sociais podem ter uma ação significativa como pontes entre as entidades
governamentais e os cidadãos, ao facilitarem o acesso direto à informação e constituírem uma plataforma de
comunicação que aumenta a perceção dos cidadãos sobre o nível de confiança no governo, “Rotchanakitumnuai (2013)”.
Todos os municípios portugueses atualmente têm sites, se bem que estes não estão uniformizados e ainda oferecem
poucas possibilidades para a participação dos cidadãos, “Dias (2015)”. Mas o problema da acessibilidade fica facilitado
com as redes sociais. Em Portugal, o poder local tende a preocupar-se com a abstenção eleitoral e alguns municípios
recorrem às redes sociais como ferramenta para aumentar a participação política dos cidadãos. Estudos comprovam as
páginas oficiais dos municípios mais proativos no Facebook fazem parte de um conjunto de ferramentas estáveis e
contínuas para comunicar com os cidadãos e assim promover a sua participação política, “Silva, Tavares, Lameiras
(2019); Park, Jae, Choi, Kim, Rho (2015)”, contribuindo para aumentar os níveis de transparência e de respostas aos
interesses imediatos dos cidadãos, o que também aumenta significativamente o impacto da confiança dos cidadãos no
governo, “Tavares, Cruz (2020); Al-Aufi, Saif, Al-Harthi, AlHinai, Al-Salti, Al-Badi (2017); Haro-de-Rosario, Sáez-Martín,
Caba-Pérez (2018); Beshi, Kaur (2020); Arshad, Khurram (2020)”.
Em 2019 apenas 14 municípios não tinham Facebook e as grandes cidades já o utilizavam amplamente para comunicar
com os cidadãos, “Silva, Tavares, Silva, Lameiras (2019)”. Recentemente, com a pandemia, já todos usam esta ferramenta
e os municípios pequenos tornaram-se muito ativos nos sites e nas redes sociais, como já comprovei numa escolha
aleatória, “Almeida (2021a)”. As respostas dos governos locais à pandemia de Covid-19 são importantes para verificar os
níveis de confiança dos cidadãos nas decisões das autoridades, já que as informações fornecidas são essenciais para a
aceitação das estratégias para a redução da transmissão da doença. Henderson, Ward, Tonkin, Meyer, Pillen, McCullum,
Toson, Webb, Coveney, Wilson (2020) verificaram que conselhos de saúde pública regulares e atualizados demonstram
proatividade dos governos e aumentam a disposição do público para adotar medidas de prevenção.
A declaração do Estado de Emergência em 18 de março de 2020 implicou confinamento da população, restrições de
direitos e liberdades de circulação e trabalho e educação à distância. Contudo, manteve-se o fornecimento de serviços
essenciais e produtos de consumo. O poder local foi confrontado com preocupações específicas, cuja urgência obrigou a
soluções imediatas: entre muitas outras, destacam-se a educação e a assistência aos mais carenciados. Uma vez que os
municípios são responsáveis pelo fornecimento das refeições à população escolar, especialmente às famílias de baixos
rendimentos que não pagam esse serviço, uma das suas primeiras ações consistiu na manutenção das cantinas em
funcionamento, distribuindo as refeições à porta das escolas. Apesar da telescola, que foi rapidamente introduzida na
RTP, o ensino em casa constituiu um desafio para muitas famílias, que não dispunham dos meios informáticos suficientes
para os alunos seguirem as aulas.
Os municípios do Fundão e de Setúbal são aqui apresentados como exemplos das dificuldades encontradas e da forma
como se organizaram para as superar. Convidados para um webinar pelo IPPS, Instituto para as Políticas Públicas e Socias,
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do ISCTE – Instituto Universitário Europeu16, o Presidente da Câmara Municipal do Fundão e o Vereador da Educação da
Câmara Municipal de Setúbal descreveram as reuniões nos primeiros dias após o fecho das escolas em 13 de março de
2020, para decidirem procedimentos, refeições escolares e gestão dos trabalhadores. Conscientes que o ensino é
obrigatório e tem de ser assegurado, e confrontados a obrigatoriedade do ensino à distância, os municípios tomaram
consciência do papel social da escola no processo de educação e no acompanhamento das família e identificação de
situações sociais complexas e de perigo. Na emergência de salvar o ano letivo, contaram com o empenho dos professores,
das famílias, das juntas de freguesia e das autoridades policiais. A primeira ação descrita pelos referidos autarcas
consistiu na identificação das famílias que teriam dificuldade de acesso aos meios tecnológicos: em muitas situações não
havia um computador por cada membro do agregado, nem acesso à net. O mesmo sucedia com alguns professores. Foi
necessário encontrar estratégias alternativas, que incluíram contactos pessoais e telefónicos por parte dos professores e
das juntas de freguesia, e distribuição semanal de trabalhos e fichas em papel aos alunos. No caso do Fundão, um
município de montanha, o problema da distribuição das fichas de trabalho e das refeições foi agravado pela dificuldade
dos transportes até aldeias remotas. Da responsabilidade de transportar os alunos para as escolas, passou-se para o
transporte da alimentação até casa de alguns alunos, para quem esta refeição é a única do dia. O mesmo problema
colocou-se em relação aos serviços e acompanhamento dos idosos, cuja gestão e logística também foi assegurado pelas
autarquias, coordenando as instituições já existentes. No que diz respeito aos computadores e serviço de internet, o
Fundão tinha já computadores nas escolas desde 2014, a partir do projeto “Academia de Código Júnior”. Os professores
telefonaram às famílias para identificarem as situações e esses computadores foram distribuídos a todos os alunos que
não os tinham, assim como internet e routers. Foram também estabelecidas linhas de apoio técnico e de apoio ao
domicílio, complementadas com apoio psicológico. A autarquia conjugou os esforços das empresas locais e da sociedade
civil, que prestaram apoio técnico. Esta situação de exceção revelou o papel da escola na estabilidade social e na vivência
de muitas crianças e jovens. É na escola que muitos jovens encontram relações sociais e alimentação, estabilidade de
comportamentos e aprendizagem de cumprimento de regras: ambos os autarcas revelaram preocupações respeitantes a
esta ausência que poderá vir a ter consequências que preocupam a comunidade educativa, “Almeida (2021a)”.
Na seleção de municípios até agora analisada, alguns autarcas mostraram-se mais ativos que outros, tanto nas ações como
na respetiva divulgação nas plataformas de comunicação: foram muitas e variadas as iniciativas locais para lidar com a
pandemia. Uma caraterística comum a todo o país foi o cancelamento de todos os festivais de verão e atividades culturais,
assim como o encerramento de restaurantes, alojamentos turísticos, piscinas e parques de campismo durante todo o
verão de 2020, o que teve repercussões graves na atividade económica e social, particularmente nos concelhos do
interior. Com o fornecimento de novos serviços, os orçamentos municipais tiveram de ser ajustados: entre março e
setembro de 2020, os municípios portugueses gastaram 166,1 milhões de euros em despesas relacionadas com a
pandemia, que incluíram equipamentos médicos (ventiladores, testes, desinfetantes, máscaras, luvas, etc.);
computadores e serviços de internet; transferências diretas a famílias e associações locais; educação e fornecimento de
computadores e serviços de internet aos alunos carenciados; assistência aos idosos e pessoas em risco com fornecimento
de alimentação, medicamentos, serviços de distribuição; cancelamento total ou parcial dos pagamentos da água e de
rendas municipais, assim como taxas de esplanadas. Na relação dos gastos por residente podemos constatar que os
municípios do interior surgem no topo da lista: Castro Verde gastou 313€, Alcoutim 138€, Penamacor 100€ e Cascais
94,80€17.
Tanto nos sites municipais como no Facebook multiplicaram-se os avisos e conselhos práticos, assim como os relatórios
diários ou semanais da situação epidemiológica. Alguns municípios produziram vídeos a promover os recursos naturais,
com imagens de paisagens e bailarinos em ruas desertas, como foram os casos de Lisboa, e de Avis, que no dia 3 de abril
de 2020 publicou um vídeo com o título: "Estamos em pausa. Voltamos em breve para celebrar a vida consigo!"18. Logo
que o país desconfinou, em 5 de junho o mesmo município publicou novo vídeo no qual afirmou: "Estamos de volta para
celebrar a vida consigo"19. Outros fizeram vídeos com os respetivos presidentes a falar aos cidadãos sobre a necessidade
de proteção da saúde pública e com explicações para as medidas postas em prática, como se viu na Figueira da Foz, São
João da Madeira, em Estremoz, com instruções sobre o uso da máscara20, ou em Albufeira com um discurso a agradecer
aos prestadores de serviços. Além da promoção das paisagens, gastronomia, património, artesãos locais e da economia
local em geral, muitos foram os municípios que instituíram programas de apoio ao comércio local, especialmente na
época do Natal, com vales de compras e subsídios diretos e indiretos.
Em Lisboa e Porto, a paragem do fluxo de turistas alterou o discurso e as estratégias políticas. Depois de março de 2020,
os respetivos presidentes de câmara focaram as suas atenções precisamente nos bairros históricos e na questão das
habitações para os residentes, depois de terem passado anos a promover a reconversão de prédios e bairros inteiros em
alojamentos locais temporários. Já existia um Programa de Arrendamento Acessível em Lisboa, mas que registara apenas
242 contratos em 2020. Em julho de 2020 Fernando Medina garantiu que “depois da pandemia de Covid-19 passar, Lisboa
vai ‘livrar-se’ do Airbnb e transformar os alojamentos para férias curtas em casas para os trabalhadores essenciais. O
presidente da Câmara de Lisboa (CML) defende que ‘este é o momento de fazer as coisas de forma diferente’. Apesar de
“Da escola para casa: o papel das câmaras municipais”, 17/06/2020, https://www.youtube.com/watch?v=f9UBqWB8Pag&feature=youtu.be.
Paulo Ribeiro Pinto, “Autarquias gastaram mais de 166 milhões com a covid em sete meses”, Dinheiro Vivo, 13/01/2021,
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/autarquias-gastaram-mais-de-166-milhoes-com-a-covid-em-sete-meses-13223551.html.
18 https://www.facebook.com/117466304934808/videos/2620064084943542.
19 https://www.facebook.com/117466304934808/videos/254472722491393.
20 Publicado no Facebook em 07/04/2020, https://www.youtube.com/watch?v=A7yZS99MO-Q&t=14s.
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reconhecer que a capital portuguesa beneficiou da vinda de milhares de turistas nos últimos anos, Fernando Medina
aponta que também se pagou um ‘preço social’ por este movimento (…) ‘Os trabalhadores essenciais e as suas famílias
são cada vez mais forçados a sair, já que os alojamentos de férias, como Airbnb, ocupam mais de um terço das
propriedades no centro da cidade de Lisboa, aumentando os preços de rendas, esvaziando comunidades e ameaçando o
caráter único’, escreveu o autarca”21. Contudo, a concretização deste programa ficou aquém do anunciado e a entrega de
casas de renda acessível não ultrapassou os 7,2% do previsto22. No Porto também foi lançado um novo programa
municipal em 11 de maio de 2020: “Porto com Sentido”, para “Ampliar e diversificar o Programa de Habitação a preços
acessíveis na cidade do Porto”23. Estas cidades também publicaram nos seus sites e redes sociais programas sociais e
iniciativas locais para promover a economia e a cultura, assim como organizaram webinars com debates sobre a
pandemia. Em Lisboa, o ciclo de conferências Encontro de Urbanismo 2020 foi subordinado ao tema “Preparar as cidades
para riscos globais”, e incluiu discussões sobre “Um Manual de utilizador da cidade em tempo de COVID-19”, “Lições do
passado: prosperar após crises de saúde pública” e “Compreender a cidade a partir das emoções geradas pela pandemia”,
entre outros24. No Porto os webinars sobre “Economia da cidade do Porto” realizaram-se em maio de 2020, discutindo
“temas como as medidas fiscais e de financiamento, o papel da tecnologia neste período de crise, o turismo, o
posicionamento do Porto como destino de segurança e ainda o setor do comércio e a realidade futura dos negócios”. No
último, com a participação do próprio presidente da câmara Rui Moreira, debateram-se os “Novos desafios e reinvenção
da economia local”25.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O despovoamento do interior de Portugal e a concentração junto às cidades do litoral é um fenómeno irreversível, que se
agravou nos últimos anos, como o comprovou o censo de 2021, assim como a sazonalidade de ocupação dos espaços
despovoados, sobretudo no verão e nas épocas festivas. Perante esta realidade, os programas e as ações governamentais
e do poder local não apresentaram resultados práticos. Pelo contrário, a falta de serviços básicos, especialmente nas áreas
da saúde, comunicações, educação, e na criação de emprego, afastam a possibilidade de muitas famílias considerarem a
mudança para os meios rurais. O envelhecimento destas populações obrigou à criação de serviços de assistência, que
atualmente constituem em muitos casos os maiores empregadores dos concelhos rurais.
Neste contexto, o poder local tem uma responsabilidade acrescida de garantir a qualidade de vida das populações que
ainda lá residem, especialmente quando confrontados com ameaças e agressões diretas por entidades exteriores, como
se tem verificado nos últimos anos com a monocultura superintensiva, os fogos florestais, e outros fatores de degradação
ambiental. A pandemia e as novas necessidade das populações mais carenciadas sobrecarregaram as competências dos
municípios, especialmente no que diz respeito à capacidade organizativa e à utilização dos recursos, serviços e
instituições já existentes. As ferramentas digitais e redes sociais estão a ser usadas para responder às necessidades dos
cidadãos e os municípios mostraram ser eficientes nas respostas às famílias e à comunidade escolar. Houve investimentos
nos conteúdos digitais e na informação nas redes sociais e os municípios mais ativos divulgaram as ações dos seus
representantes eleitos, informações sanitárias e recomendações. Para muitos eleitos locais esta situação criou a
oportunidade de mostrar trabalho, numa antecipação das eleições autárquicas de 2021, e contribuiu para aumentar a
legitimidade democrática, pois a transparência é uma ferramenta importante para uma escolha eleitoral informada.
Pela amostra analisada, podemos concluir que as câmaras municipais e as juntas de freguesia cumpriram as suas
responsabilidades perante os seus cidadãos e territórios, promovendo ações diretas e divulgando as suas ações por meios
acessíveis e de grande visibilidade. Como resultados práticos podemos apresentar a tomada de consciência (ou
descoberta), por parte de alguns representantes eleitos, das vantagens do e-government e das redes sociais, não só como
critério de reeleição, mas sobretudo como serviço público.
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Resumo. O Interreg, também conhecido por Cooperação Territorial Europeia, constitui o programa desenhado
especificamente pela União Europeia para apoiar a cooperação transfronteiriça. Celebrou em 2020 três décadas de
existência. Desde 1990, o Interreg financiou milhares de projetos e iniciativas destinadas a eliminar barreiras e
aproximar pessoas que partilham uma fronteira comum. O Interreg já concluiu cinco períodos de programação
sucessivos: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013)
e INTERREG V (2014-2020).
A cooperação transfronteiriça apoia a cooperação entre regiões NUTS III de pelo menos dois Estados-Membros diferentes
situados diretamente nas fronteiras ou adjacentes às mesmas. A aplicação dos apoios do Interreg aos territórios
fronteiriços da península ibérica realiza-se através dos Programas de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal
(POCTEP). O Espaço Transfronteiriço de Espanha e Portugal é formado por 37 NUT III pertencentes aos dois países. Ao
longo da sua história o programa Interreg viu a sua dotação financeira ser multiplicada por um fator 10, passando de um
para cerca de 10 mil milhões de euros (2014-2020). Num momento em que se inicia um novo Quadro Financeiro
Plurianual (2021-2027) emerge a necessidade de uma avaliação dos impactos das políticas de cooperação
transfronteiriças dos últimos 20 anos, com destaque para a cooperação entre Portugal e Espanha.
As regiões transfronteiriças são normalmente territórios fortemente deprimidos social e economicamente. Vivem em
stress demográfico acentuado, com perdas significativas de população. Qualquer analise dos impactos resultantes da
aplicação do Interreg a estas territórios deve ser devidamente contextualizada por forma a evitar leituras simplistas e
redutoras (Vanclay, 2015). A estimação de modelos com pequenas áreas geográficas, coloca dificuldades na obtenção de
resultados fiáveis e consistentes. Neste artigo, analisamos o comportamento de um conjunto de variáveis económicas e
demográficas desagregadas regionalmente ao nível das Nuts III entre 1990 e 2020. Medimos dinâmicas de convergência
e divergência entre regiões assim como fenómenos de interdependência espacial entre regiões contíguas de ambos os
lados da fronteira. Usamos as ferramentas da econometria espacial às quais aplicamos um modelo de regressão
Bayesiano com a técnica de geração de amostra de Gibbs (LeSage, 1999).
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Resumo: O planeamento urbano tem como objetivo fundamental a promoção da justiça na organização territorial das
diversas funções associadas à cidade. Contudo, em muitos casos, a desvantagens sociais são reforçadas em vez de
mitigadas na organização espacial. As desigualdades espaciais são muitas vezes exacerbadas por efeitos de polarização,
associados a fenómenos como a segregação, o declínio ou a gentrificação. Os choques, como a crise financeira de 2008 e
a pandemia do Covid-19, expõem clivagens socioeconómicas e espaciais e deveriam suscitar novas respostas ao nível da
gestão urbana.
As desigualdades sociais e suas dimensões espaciais têm sido objeto de numerosos estudos, em geografia e mais
geralmente em ciências sociais. Justiça espacial e conceitos relacionados, como coesão territorial, justiça territorial ou
equidade espacial, são frequentemente discutidos na literatura. As primeiras investigações remontam ao início do século
XX a partir da escola de Chicago (Grafmeyer & Joseph, 1979; Park & Burgess, 2019). Desde então, muitos estudos têm
sido realizados sobre a desigualdade na distribuição dos diferentes grupos sociais na cidade, em todos os países do
mundo. Contribuições mais recentes sobre este assunto podem ser encontradas em (Fainstein, 2009; Marques et al.,
2020).
Este artigo oferece uma análise da dimensão espacial das desigualdades sociais existentes em três cidades de Portugal:
Lisboa, Porto e Sertã, numa perspetiva dinâmica. As desigualdades espaciais e as suas múltiplas dimensões são analisadas
através da combinação de várias metodologias estatísticas e cartográficas, recorrendo às ferramentas da econometria
espacial. O padrão de distribuição espacial dos diferentes estratos sociais nas suas múltiplas dimensões poderá construir
uma boa ferramenta de apoio à decisão, permitindo assim a concretização de políticas geradoras de maior equidade
territorial no acesso às diversas funções e equipamentos sociais.
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Abstract: O presente artigo começa por analisar a balança alimentar portuguesa, primeiro de forma agregada e depois,
identificando os produtos que mais penalizam a balança comercial. Numa segunda parte, o artigo prossegue com uma
reflexão sustentada em números sobre a oportunidade de resolver na mesma equação três principais problemas: o défice
externo, a redução da pegada alimentar e o equilíbrio da dieta das famílias portuguesas. Contudo, para atingir este
propósito, é necessário ajustar as regras da política agrícola e romper com o atual modelo que privilegia o modo de
produção intensiva e que deixa de fora uma grande parte do território e dos agricultores. Para isso, este artigo apresenta
um conjunto de propostas para contribuir na discussão do Plano Estratégico da próxima Política Agrícola Comum (PAC)
para o período de 2023-2027.
Palavras-chave: agricultura, comércio internacional, dieta alimentar, pegada ecológica
THE IMPOSED FOOD PATH: TOWARDS A SUSTAINABLE EQUATION OF PRODUCTION AND CONSUMPTION
Abstract. This article begins by analyzing the Portuguese food balance, first as an aggregate and then, identifying the
products that most penalize the trade balance. In the second part, the article continues with a reflection based on
numbers on the opportunity to solve three main problems in the same equation: the external deficit, the reduction of the
food footprint and the balance in the diet of Portuguese families. However, to achieve this purpose, it is necessary to
adjust the rules of agricultural policy and break with the current model that privileges the intensive mode of production
and that leaves out a large part of the territory and farmers. For this, this article presents a set of proposals to contribute
to the discussion of the Strategic Plan for the next Common Agricultural Policy (CAP) for the period 2023-2027.
Keywords: agriculture, diet, ecological footprint, international trade
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no
âmbito do projeto UIDB/04011/2020.
1. INTRODUÇÃO
A procura alimentar evoluiu ao longo dos tempos. Esta procura é hoje infinitamente mais complexa. Vai muito para lá da
simples preocupação nutricional. Pretende igualmente responder a fatores de ordem social, de saúde pública e ambiental.
A população mundial está a crescer ainda de forma sustentada. A procura por alimentos cresce a cada ano que passa. Em
2050 a população mundial deverá atingir os 9 mil milhões de pessoas. A Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO, 2018) estima que a produção de alimentos deverá aumentar 70% até 2050 para
alimentar o acréscimo de 2,3 bilhões de pessoas previsto até lá. Porém, este aumento deve ter em consideração os limites
dos recursos existentes por um lado e as profundas desigualdades de rendimento por outro. Neste sentido, a FAO defende
que este aumento da oferta alimentar deve assentar do desenvolvimento e crescimento da agricultura familiar nos países
em desenvolvimento.
A busca por alimentos é por isso diferenciada em função do contexto económico e social. Nos países desenvolvidos,
fatores relacionados com a qualidade e segurança alimentar, o bem-estar animal ou a sustentabilidade da cadeia
alimentar tornam-se preponderante na determinação da procura alimentar. Importa ter em consideração que os bens
alimentares representam em Portugal cerca de 19% das despesas totais das famílias (INE, 2021) quando em outros
continentes, esta percentagem pode atingir 80%. A questão crucial que se coloca hoje aos governos dos países ditos
desenvolvidos passa pela necessidade de alimentar a população dentro dos limites dos nossos ecossistemas e
respeitando um conjunto de padrões sociais, laborais e ambientais.
Portugal apresenta um défice crónico na sua balança agroalimentar. Este balanço agravou-se com a entrada na União
Europeia. Este défice pesa no equilíbrio macroeconómico da nossa economia. Implica a saída de recursos financeiros que
fazem falta ao país para responder às muitas necessidades da população e da economia. Por outro lado, este défice agrava
ao mesmo tempo a pegada alimentar da população portuguesa, tendo em conta as emissões necessárias para custear o
transporte destas mercadorias, muitas delas oriundas de outros continentes.
Com grande parte do território em abandono, Portugal apresenta todos os anos um défice na balança internacional da
ordem dos 3 mil milhões de euros em itens alimentares, variável em função do agregado utilizado. Em zona onde antes
se produzia bens agrícolas, as populações desertaram em busca de rendimentos, alimentando uma tendência que urge
reverter. Nenhum país está em condições de produzir todos os bens de que necessita. O comércio internacional gera

117

benefícios muitos. Mas em não raros casos pode gerar efeitos perniciosos quando estão em causa externalidades que não
são incorporados no sistema de preços.
De acordo com a investigação da Global Footprint Network (2021), a pegada ecológica de cada cidadão português excedia
em 2017 largamente a biocapacidade nacional. Em números redondos, o consumo médio per capita do cidadão português
necessita de uma área equivalente a mais do triplo da superfície de Portugal. De acordo com Galli et al. (2020), quase um
terço da pegada ecológica tem origem na alimentação, setor com 29 % e de maior peso na pegada ecológica, seguido pelos
transportes e pela habitação. Isto quer dizer que a pegada alimentar por si só, associada ao setor de alimentação e
bebidas, excede a biocapacidade total do país. Segundo os autores citados, isto deve-se três ordens principais de razões.
Em primeiro lugar e à semelhança da generalidade dos países desenvolvidos, existe um consumo excessivo de alimento
que vai para lá das 2500 calorias diárias por pessoa (em média) recomendadas pela FAO (FAOSTAT, 2021). Em segundo
lugar existe um significativo desperdício de alimentos que representa cerca de um milhão de toneladas, correspondente
a 17% dos alimentos processados anualmente (P. Baptista et al., 2012). Finalmente, a dieta das famílias portuguesa
apresenta grandes quantidades de alimentos altamente penalizantes em termos ambientais, como seja determinado tipo
de peixe, o bacalhau, ou a carne de bovino.
A Direção Geral de Saúde (DGS) tem publicado vários inquéritos sobre a alimentação das famílias portuguesas. Apesar
de Portugal ser considerado um país desenvolvido, a DGS publicava em 2020 um relatório onde referia que um terço das
famílias portuguesas estava em risco de insegurança alimentar durante o confinamento, valor bastante superior aos 10%
de antes da pandemia. O risco de insegurança alimentar ocorre quando existe dificuldade em fornecer alimento a toda a
família devido à falta de recursos financeiros. Considerando agora o consumo global das famílias portuguesas, que
esconde naturalmente grandes contrastes, o último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF, 2017)
confirma os desequilíbrios alimentares referidos anteriormente e dá algumas pistas sobre o que é necessário corrigir. As
famílias portuguesas excedem o consumo recomendado em carnes vermelhas e estão aquém dos valores mínimos
recomendados em alimentos vegetais frescos.
O sistema alimentar é fortemente influenciado por políticas públicas. Estas políticas públicas têm uma expressão local,
nacional e internacional. A pegada alimentar representa uma parte significativa das emissões de gazes com efeito de
estufa. A alimentação constitui, por isso, um alvo prioritário nas políticas de combate às alterações climáticas (Collins &
Fairchild, 2007). Para reduzir a pegada alimentar, é necessário alinhar as práticas alimentares dos consumidores, mas
também os modos e locais de produção, de acordo com os ciclos naturais e encurtando dentro do possível a distância
entre a produção e o consumo (Döner et al., 2020). Estamos neste momento a debater o Plano Estratégico para a Política
Agrícola Comum em Portugal (PEPAC). Este plano deverá estabelecer as regras de aplicação da Política Agrícola Comum
(PAC) em Portugal entre 2023 e 2027. As últimas reformas da PAC aprovadas recentemente pelo Parlamento Europeu e
pelo Conselho preveem uma maior latitude decisória dos Estados-Membros relativamente a quadros anteriores. Existe
uma possibilidade real de iniciar uma mudança em termos de política agrícola, alinhando a agricultura portuguesa com
as necessidades do país e com a saúde alimentar dos portugueses. O exercício é relativamente simples. As rubricas que
mais pesam negativamente na nossa balança comercial são justamente aquelas passíveis de serem ajustadas para
melhorar a dieta das famílias e as contas portuguesas.
O presente artigo começa por analisar a balança alimentar portuguesa, primeiro de forma agregada e depois,
identificando os produtos que mais penalizam a balança comercial. Numa segunda parte, o artigo prossegue com uma
reflexão sustentada em números sobre a oportunidade de resolver na mesma equação três principais problemas: o défice
externo, a redução da pegada alimentar e o equilíbrio da dieta das famílias portuguesas. Contudo, para atingir este
propósito, é necessário ajustar as regras da política agrícola e romper com o atual modelo que privilegia o modo de
produção intensiva e que deixa de fora uma grande parte do território e dos agricultores. Esta reforma corajosa está hoje
ao alcance dos decisores políticos. Este artigo representa um contributo para o debate e um apoio à decisão.
2. A VULNERABILIDADE DA BALANÇA AGROALIMENTAR PORTUGUESA
Existem diversas estatísticas disponíveis sobre o comércio entre Portugal e o resto do mundo, atualizadas pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE, 2021), muitas das quais que serão utilizadas nesta investigação. As produções agrícolas e
agropecuárias, primárias ou industriais são tratadas de forma diferentes em função dos vários agregados utilizados. Os
resultados não são inteiramente coincidentes em função das diferentes metodologias usadas para cada caso. Mas todos
eles confirmam a existência de um défice externo persistente. Os défices alimentar e energético constituem os dois
desequilíbrios estruturais da economia portuguesa.
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Figura 1: Balança Comercial de bens (NC8)
Fonte INE.

A balança comercial de bens (nomenclatura combinada a 8 dígitos, NC8) considera vários agrupamentos de bens. Agrupa
em primeiro lugar os animais vivos e produtos do reino animal e em segundo lugar os produtos do reino vegetal. Num
terceiro grupo estão as gorduras e óleos animais ou vegetais, os produtos da sua dissociação, as gorduras alimentícias
elaboradas e as ceras de origem animal ou vegetal. Finalmente num quarto grupo temos os produtos das indústrias
alimentares, as bebidas e líquidos alcoólicos e os vinagres, o tabaco e seus sucedâneos manufaturados. A Figura 1 ilustra
a evolução do saldo destes agregados ao longo das últimas décadas. O saldo das produções vegetais e animais tem vindo
a agravar-se desde 2000. Este défice tem sido parcialmente compensado com o setor das gorduras onde o azeite assume
um papel principal. A indústria alimentar e bebidas passou igualmente de deficitária a superavitária, com um contributo
decisivo do setor vitivinícola. O saldo global destes quatro agregados resulta num défice persistente que oscila entre os
3 e os 4 mil milhões de euros anuais.
Num outro agregado, o INE separa os bens transacionados segundo as grandes categorias económicas (CGCE). As grandes
categorias são produtos alimentares e bebidas, os fornecimentos industriais, os combustíveis e lubrificantes, as máquinas
e outros bens de capital, exceto o material de transporte, e seus acessórios, o material de transporte e acessórios e os
bens de consumo não especificados noutra categoria. Os produtos alimentares e bebidas estão, por sua vez separadas em
produtos primários e produtos transformados.

Figura 2: Evolução do saldo da balança alimentar segundo as grandes categorias económicas (CGCE)
Fonte: INE.

A Figura 2 exibe a evolução do saldo destes dois agregados (produtos primários e transformados), incluindo a sua soma.
O saldo agravou-se de forma significativa na década de noventa. O défice estabiliza a partir de 2007 à volta dos 3.5 mil
milhões de euros anuais, deixando antever a partir dessa data uma ligeira recuperação até 2014, seguindo-se nova queda.
Esta recuperação deve-se sobretudo a uma diminuição da procura em virtude da forte contração do rendimento das
famílias provocado pelo programa de reajustamento entre 2011 e 2014. A melhoria do saldo em 2020 merece ainda
alguma prudência para distinguir o início de uma nova tendência ou um efeito conjuntural relacionado com a pandemia
por Covid-19.
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Figura 3: Evolução do saldo da balança alimentar usando a classificação dos produtos por atividade (CPA 2002)
Fonte: INE.

Finalmente, o INE apresenta igualmente a balança comercial usando a Classificação Estatística dos Produtos por
Atividades (CPA). Usamos a CPA de 2002 por forma a obter a série mais longa. Desta classificação usamos os dados
relativos às rubricas, “Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e dos serviços relacionados”, “Produtos da
silvicultura, da exploração florestal e serviços relacionados” e fomos às indústrias transformadoras de onde retirámos os
“Produtos alimentares e bebidas”. A Figura 3 apresenta a evolução do saldo externo destes três agregados. Confere-se
um saldo quase equilibrado dos produtos da silvicultura. Quanto aos outros dois agregados, confirma-se uma tendência
de agravamento entre 1993 e 2010, seguida de uma ligeira recuperação coincidente com o programa de intervenção da
Troika entre 2011 e 2014. Antevê-se igualmente uma pequena recuperação em 2020.
2.1. Produção, consumo e mercado internacional de alimentos
A participação de Portugal com a exportação de alimentos e bebidas no comércio internacional é bastante diversa. Em
2019, a exportação de produtos vitivinícolas representou mais e 45% da sua produção nacional. No mesmo ano, 26% da
cerveja produzida em Portugal foi exportada.

Figura 4: Seleção de frutos e respetivos saldos comerciais, por ano
Fonte: GPP/INE.

Outros dois alimentos são destaques na exportação: a framboesa e o tomate transformado. A soma do saldo da balança
comercial desses alimentos no ano de 2020 foi de 181.318 mil e 220.277 mil Euros, respetivamente, o que totaliza mais
de 400 milhões de Euros positivos para a economia portuguesa. No entanto, outros alimentos de consumo mais
tradicional, a exemplo da maça e da uva de mesa, não apresentaram produção suficiente para abastecer o mercado
nacional durante o período observado, o que causa défice na balança comercial internacional de frutos, conforme pode
ser percebido na Figura 4.
De acordo com as informações compiladas pelo Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP, 2021),
a partir da base de dados do INE sobre o segmento frutos, o saldo médio das exportações e importações de 15 frutos,
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entre os anos de 2016 a 2020, foi na ordem de 73.294 mil Euros positivos. No entanto, caso seja excluída desta lista a
framboesa, o saldo passaria para um valor médio negativo de 75.297 mil Euros.

Figura 5: Seleção de Hortícolas e Batata, com respetivos saldos, por ano
Fonte de GPP/INE.

Da mesma forma que o exercício acima, a partir de informações do GPP/INE sobre uma cesta de produtos que inclui
batata de consumo, cebola, cenoura, ervilha fresca e tomate transformado, conforme Figura 5, o saldo da balança
comercial é positivo em 118.850 mil Euros, no período de 2016 a 2020. Porém, sem o item tomate transformado, o valor
seria negativo em 77.036 mil Euros.
No caso específico da batata para consumo, em 2019, os portugueses consumiram 759.102 toneladas, quantidade
próxima da média de consumo dos últimos 10 anos. Foram produzidas em Portugal 490.724 toneladas, o que representa
mais de 60% do consumo da população. Com isso, a balança comercial desse item de presença quase diária na mesa dos
portugueses, resultou em um saldo negativo de 58.898 mil euros, com a importação de 331.535 toneladas e exportação
de 63.157 toneladas. Neste caso, planear o aumento da produção de batata pode não ser uma tarefa tão difícil para
alcançar um saldo positivo ou neutro com esse item, na medida em que Portugal já produziu mais de 1 milhão de
toneladas no início dos anos 1990, e entre os anos de 2000 e 2004, produzia acima de 700.000 toneladas.
3. AS OPORTUNIDADES DE UMA NOVA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Desde a adesão às comunidades europeias, Portugal viu desaparecer quase 60% das suas explorações agrícolas. Esta
quebra afetou todas as regiões de Portugal continental, mas há três que se destacam: Entre Douro e Minho, Beira Litoral
e Ribatejo Oeste. Nestas, a quebra oscila entre 64 e 68%. As regiões que melhor resistem são o Alentejo e Trás-os-Montes
com perdas de 39% e 30% respetivamente. Examinando o desaparecimento de explorações por classes, confirma-se que
a esmagadora maioria das perdas diz respeito às pequenas explorações. De todas as explorações que desapareceram
durante o período em análise, quase 63% tinham menos de 5 hectares (Viegas, 2021).
No mesmo período a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) diminui cerca de 10% até 2009, tendo recuperado os valores
iniciais ao longo da última década. Contudo, esta dinâmica variou bastante de região para região. Conforme podemos ver
no Quadro 1, houve uma quebra ligeira de 1% na SAL total do continente. Contudo, no mesmo período, houve um aumento
significativo no Alentejo que ganha cerca de 300 mil hectares (mais 15,27%). No sentido inverso, a região norte e centro
perdem respetivamente 14.84% e 23.44%. No seu conjunto perdem quase 310 mil hectares. Quanto ao Algarve perde
quase 37 mil hectares de SAL (menos 26.45%). Acentua-se assim a concentração de SAU no Alentejo à custa das outras
regiões, que são ao mesmo tempo aquelas onde desapareceram mais explorações.
Quadro 1: Evolução da SAU (hectares) por regiões
2019
3 838 708
663 341
633 297
90 733
2 350 732
100 605

Continente
Norte
Centro
Área Metropolitana de Lisboa
Alentejo
Algarve

1989
3 879 579
778 953
827 240
97 243
2 039 364
136 779

Dif. (%)
-1,05%
-14,84%
-23,44%
-6,69%
15,27%
-26,45%

Fonte: INE.

Sem entrar em detalhes, vale a pena analisar como evolui qualitativamente a SAU em Portugal no mesmo período. A
composição da SAU sofreu profundas modificações com a adesão de Portugal à comunidade europeia, conforme Figura
6. Entre 1989 e 2016 a terra arável perdeu mais de metade da sua área, passando de 2.3 milhões para pouco mais de 1
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milhão de hectares. Para esta redução tão acentuada concorreram dois fatores principais. O primeiro foi o
desaparecimento de milhares de pequenas explorações. O segundo fator é mais complexo e resulta do desmantelamento
dos sistemas de apoios à produção que se iniciaram com a reforma da PAC de 1992, com a conversão dos preços
garantidos para o Regime de Pagamento Único ao que se somaram os prémios para vacas aleitantes e os incentivos à
extensificação. Assim, grande parte da terra arável foi convertida para pastagens permanentes.

Figura 6: Evolução da composição da SAU (ha)
Fonte: INE.

Foi no Alentejo, onde predominavam culturas arvenses de sequeiro com baixas produtividades de cereais que este
fenómeno assumiu maiores proporções. Entre 1989 e 2016, a área ocupada por pastagens permanentes mais que
duplicou, passando de 736 mil para 1.8 milhões de hectares. Esta tendência foi confirmada nos últimos dados do
recenseamento agrícola de 2019 publicados no início do ano de 2021.

Figura 7: Evolução da utilização da terra arável (há)
Fonte: INE.

Relativamente às terras aráveis, no período entre 1986 e 2018, conforme Figura 7, houve uma diminuição acentuada das
culturas de cereais, das leguminosas secas, da batata, da fruta e da vinha. Em sentido contrário, a área afeta ao olival e
aos frutos de casca rija aumenta. No caso do olival e da vinha, tivemos uma profunda renovação da área plantada. No caso
da vinha o balanço quantitativo é negativo na medida em que as novas áreas de plantio não compensaram as áreas
abandonadas ao contrário do olival. No caso dos frutos de casca rija, o aumento resulta principalmente da duplicação da
área de castanheiro. O caso do amendoal merece igualmente uma referência para uma trajetória que o quadro
comparativo omite. A produção de amêndoa que superava a de castanha em 1986, e que representava sensivelmente o
dobro com uma produção anual de 35 mil tonelada, decaiu até 2013. A partir daí recuperou, passando de 4 mil para 21
mil tonelada em 2018. Um salto de mais de 400% em 5 anos, assente sobretudo no amendoal intensivo recém-plantado
no perímetro de rega do Alqueva.
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Figura 8: Produção de carne (t) por tipo de carnes (Anual)
Fonte: INE.

Relativamente às produções animais, pode-se identificar na Figura 8 Quadro 2 uma tendência que se inicia na década de
sessenta com a emergência da agropecuária industrial, seja na avicultura seja na suinicultura. Ao nível dos ruminantes,
seja nos bovinos, seja nos ovinos, a tendência é de quebra, mais acentuada nos pequenos ruminantes. Esta evolução pode
ser explicada por dois fatores. O primeiro tem a ver com o padrão de desenvolvimento da economia portuguesa com uma
procura crescente de proteína animal ainda muito circunscrita às carnes brancas com um preço mais adaptado aos níveis
salariais da população. O segunda tem a ver com os apoios comunitários fortemente orientados para a criação extensiva
de bovinos e para a valorização das espécies autóctones. Acredita-se que o prémio pago por vacas em aleitamento e por
novilhos tem sido decisivo para evitar o encerramento de grande parte das explorações de bovinos em Portugal.
Quadro 2: Variação das principais produções de carne (t)
Ano
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Suínos
Galináceos
Peru

1980
123344,3
20456,67
3757,667
192719,7
150104,7
18000

2020
94603,67
15690,33
1150
383655,7
327678,3
49602,33

Dif (%)
-23,30
-23,30
-69,40
99,07
118,30
175,57

Fonte: INE.

Os dados apresentados, longe de serem exaustivos, demonstram que existe capacidade produtiva por explorar. Esta
tendência de concentração da produção na região do Alentejo à custa da desertificação das restantes regiões, em
particular do Centro e do Norte não foi fruto do acaso. Resulta de orientações gerais da PAC e aplicadas com zelo em
Portugal. Com a grande reforma de 1992 e posteriormente com as outras que se lhe seguiram, os apoios às produções
vegetais, como cereais, beterraba, tabaco e outras, foram “desligados” da produção e transformados primeiro no regime
de pagamento único e mais tarde no regime de pagamento base. Foi o princípio do fim para um conjunto de culturas mais
dependentes destas ajudas. A título de exceção, mantiveram-se e até se reforçaram alguns apoios ligados aos ruminantes
e em particular aos bovinos de carne em regime extensivo. Estas alterações explicam a profunda alteração da SAU a que
foi referida. Explicam também este paradoxo de se ter tido uma diminuição de produção precisamente num dos setores
mais apoiados pela PAC (Cordovil, 2021).
3.1. Consumo, saúde e pegada ecológica
Portugal precisa reduzir o excesso de consumo de carne, em especial de carne de bovino, que é prejudicial à saúde. Esta
redução do consumo pode ser feita em benefício da produção sustentável, com raças locais criadas em territórios de baixa
densidade (F. O. Baptista, 2006). Desta forma a redução do consumo de carne de bovino pode ser realizada à custa de
uma diminuição das importações com ganhos macroeconómicos e ambientais. A dependência externa em cereais,
sobretudo em trigo para alimentação humana, constitui uma fragilidade da nossa balança externa que, pela sua
envergadura, belisca a nossa soberania alimentar. O governo português anunciou um plano que visa diminuir esta
dependência nos próximos anos. Ao contrário das carnes vermelhas, a população portuguesa deveria consumir mais
produtos hortícolas frescos. Isto implica aumentar a produção deste tipo de bens onde Portugal é neste momento
deficitário.
De acordo com os dados do INE, o consumo de carne de vaca tem vindo a aumentar em Portugal. Entre 2012 e 2019, o
consumo anual passou das 164 mil toneladas para as 199 mil toneladas, em mais de 20%. A produção manteve-se estável
à volta das 90 mil toneladas. As importações passaram, no mesmo período das 80 para as 121 mil toneladas. Conforme
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pode ser confirmado pela DGS, existe um excesso de consumo de carne em Portugal, e em especial de carnes vermelhas,
como bovinos, porcos, ovinos e caprinos. Recomendações da Organização Mundial de Saúde atestam que um consumo
superior a 100 gramas por dia está associado a diversas patologias entre as quais o cancro do cólon. A carne de bovino é
aquela que mais pesa negativamente na balança comercial e simultaneamente aquela que tem a maior pegada ecológica.
De acordo com dados da Global Footprint Network, a pegada ecológica da carne bovina é quase 13 vezes superior à
pegada da carne suína e 16 vezes superior à pegada da carne de aves (Lin et al., 2018).
Existem naturais discrepâncias entre os valores apresentados pelo INE e os dados apresentados nos inquéritos
nutricionais. Os dados do INE apontam para consumos de carne total na ordem dos 320 gramas por dia. O consumo de
carne de aves e suínos são dominantes, ambos com cerca de 130 gramas diárias. Com cerca de metade da quantidade
segue a carne bovina com 55 gramas de consumo diário. Contudo, a realidade apresentada pelos inquéritos que medem
o que efetivamente é ingerido pelas famílias apontam para uma realidade menos dramática, na ordem das 160 gramas
diárias. A diferença prende-se com as várias perdas que os alimentos vão sofrendo ao longo da cadeia de produção e
transformação ao que acresce ainda o desperdício alimentar que representa em Portugal cerca de um milhões de
toneladas (Batista et al., 2012).
Segundo o IAN-AF (2017) o consumo das famílias em carne excede três vezes o recomendado pela roda dos alimentos
que prescreve uma proporção de 5% na quantidade diária de alimentos ingeridos. Para este exercício, será utilizado o
limite dos 100 gramas diários de ingestão de proteína animal. Trata-se de uma média que esconde uma grande
variabilidade. Como é evidente, a redução deverá afetar os indivíduos de forma diferenciada em função de cada situação.
Em todo o caso, propõe-se uma redução da ordem dos 37.5% que se aplica apenas à carne bovina, considerando tudo o
resto constante, designadamente a estrutura dos custos ambientais.
A produção de cereais caiu a pique com o desligamento das ajudas criando uma forte dependência externa relativamente
a bens essenciais como é o caso do trigo. O trigo é o alimento básico para mais de um terço da população mundial. É
responsável por cerca de 20% do aporte calórico alimentar, para alem de um conjunto de vitaminas e minerais essenciais
para a saúde. O grau de aprovisionamento em trigo era de 60% em 1990. Foi decaindo até atingir os 4% em 2018. Em
1990, a área semeada com cereais era cerca 900 mil hectares. Hoje não passa dos 250 mil hectares (GPP, 2020, p.15;
INIAV, 2016). Alertado para esta situação, o governo português aprovou em 2017 uma Estratégia Nacional para a
Promoção da Produção de Cereais. Num prazo de 5 anos, neste caso até 2022, o governo quer duplicar a taxa de
aprovisionamento global dos cereais de 20 para 40% aproveitando o potencial produtivo decorrente do Programa
Nacional de Regadio. As metas específicas são de 80% para o arroz, 50% para o milho e 20% para os cereais praganosos,
trigo, ceada e aveia. Neste exercício será simulada a substituição das importações por produção nacional até se atingir os
20% de aprovisionamento, em linha com a estratégia governamental. Assumimos a mesma matriz de custos diretos. O
benefício ambiental e redução da pegada ecológica resultam da diminuição dos custos de transporte ligados à importação,
como transporte, armazenamento, acondicionamento, entre outros itens.
O conceito de pegada ecológica foi criado nos anos de 1990, e conta com um grupo de investigação ativo, organizado pelo
Global Footprint Network. A pegada ecológica de consumo de um país compreende três fatores: o nível médio de consumo,
a intensidade desse consumo em termos de recursos naturais e serviços, e o fator populacional. Já o conceito de
biocapacidade de um país é avaliado pela área de terra e água biologicamente produtivas e seu nível de produtividade
biológica (Galli et al., 2015).
A roda alimentar prescreve uma proporção de 23% em hortícolas na alimentação diária.26 De acordo com o IAN-AF
(2017), metade dos portugueses está aquém deste limite. Nas crianças e jovens a situação é ainda mais grave. Segundo o
inquérito, os produtos hortícolas representam apenas 14% dos alimentos ingeridos. Em linha com as recomendações da
OMS que recomenda um consumo diário de 400 gramas de frutas e legumes, será simulad0 um incremento de 60% no
consumo nacional feito com o recurso ao incremento da produção nacional.
Quadro 3: Resultados globais com ganhos na balança comercial e na pegada ecológica
Balança inicial (euros)
Balança final (euros)
Diferença (euros)
Pegada inicial (gha-cap)
Pegada Final (gha-cap)
Diferença (gha-cap)

Carne Bovina
- 469 662 576,25 €
- 140 149 193,22 €
329 513 383,03 €
0,5715
0,3002
-0,2713

Hortofrutícolas
- 90 687 176,33 €
- 6 544 429,43 €
84 142 746,90 €
0,0504
0,0639
0,0135

Trigo
- 262 145 975,33 €
- 213 476 113,07 €
48 669 862,27 €
0,1648
0,1567
-0,0081

Total
- 822 495 727,92 €
- 360 169 735,72 €
462 325 992,19 €
0,7868
0,5209
-0,2659

Fonte: INE e cálculos dos autores.

O Quadro 3 apresenta os efeitos parciais e globais das alterações preconizadas acima. Uma redução do consumo de carne
bovina em linhas e um aumento do consumo de hortícolas em linha com as recomendações da OMS e da DGS, juntamente
com um aumento da produção de trigo preconizado pela estratégia governamental, poderá aliviar a balança comercial
portuguesa em 462 milhões de euros. Estamos a falar de uma redução de cerca de 15% do nosso défice agroalimentar,

26 Hortícolas: inclui tomate fresco, alface, feijão-verde, cebola, cenoura, pimento, esrvilha, fava, melão, melancia, morango, couve-flor, couve-brócolo,
couve-repolho, couve-lombardo, couve-tronchuda, grelos, alho, alho-porro, courgette, espinafre, nabo e abóbora e outras hortícolas.
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apenas com esses itens. Do ponto de vista ambiental, esta estratégia leva a uma diminuição de 0.2659 gha per capita.27
Esta diminuição corresponde a uma redução de 6% da pegada ecológica global e de 20% na pegada alimentar.
Cada um dos produtos contribui de forma diferente para estes dois objetivos. A redução do consumo de carne bovina em
37,5% é aquela que mais pesa, seja na balança comercial, seja na pegada ecológica. O resultado decorre do elevado custo
ambiental desta fonte de proteína animal, mas também do facto de Portugal importar enormes quantidades desta carne,
sobrecarregando as contas externas. Com efeito, as importações representam uma média superior a meio milhões de
euros nos últimos três anos. Ao reduzir o consumo, diminui igualmente a pegada alimentar. Mas se esta diminuição se
faz, como é o caso simulado, à custa de uma diminuição das importações, a redução é ainda maior. De acordo com Galli et
al. (2020), a pegada ecológica da carne importada é duas vezes superior à carne produzida em Portugal. Esta situação
decorre de dois fatores. O primeiro é a distância, apesar do primeiro país fornecedor ser a Espanha, outros países mais
distantes são também importantes fornecedores como o Reino Unido ou países da América do Sul. O segundo fator
decorre da necessidade de refrigeração no transporte, o que penaliza a pegada ecológica de forma significativa.28
As alterações ao nível das hortofrutícolas decorrem da necessidade imperiosa de aumentar o consumo de legumes
frescos. O caráter sazonal da produção hortofrutícola faz com que seja impossível a qualquer país deixar de importar,
ainda que esta sazonalidade possa induzir mudanças na procura através de campanhas de sensibilização. Neste exercício,
preconiza-se um aumento do consumo de 60% em linha com as recomendações da OMS, conjugado com uma diminuição
de 30% nas importações. A aplicação deste cenário leva a uma balança praticamente equilibrada em termos de
hortofrutícolas. Este objetivo é perfeitamente aceitável, sobretudo se for considerado que, regra geral, os países
mediterrânicos são exportadores líquidos de hortofrutícolas. A Espanha exporta nove vezes mais do que importa.
Portugal tem potencial para produzir mais. No presente caso, a aumento do consumo e da produção leva a uma melhora
de 84 milhões de euros no comércio com o resto do mundo. Em termos ambientais a pegada ecológica aumenta, tendo
em conta o aumento líquido de produção e consumo. Apesar de haver um custo ambiental assinalável associado ao
transporte, devido à refrigeração, a diminuição das importações não compensa o aumento da pegada ecológica causada
pelo aumento da produção doméstica. Assim o efeito global é negativo, ainda que pouco expressivo, com um aumento de
0.0135 gha por pessoa residente.
Ao nível do trigo, objetivo passa por um aumento de 400% na produção de trigo, com a consequente redução das
importações, mantendo tudo o resto constante. Temos um alívio de quase 50 milhões de euros na balança externa. Do
ponto de vista ambiental, temos uma ligeira redução da pegada que decorre da substituição de importações, vindas
sobretudo de França, por produção local. Refira-se que, ao contrário da carne e dos vegetais, o custo ambiental do
transporte dos cereais é menor. De acordo com Gali et al. (2020), a pegada do trigo importado cresce 37,5% relativamente
ao trigo nacional. O objetivo de passar das 77 mil para as 383 mil toneladas de produção de trigo pode parecer irrealista.
Implica a afetação de 153 mil hectares suplementares relativamente ao que existe no presente, para uma produtividade
média de 2000 kg por hectare. É bom lembrar que em 1986, Portugal produziu mais de 500 mil toneladas de trigo.
A União Europeia encontra-se neste momento entre dois Quadros Financeiros Plurianuais (QFP 2014-2020 e QFP 20212027). Em cada QFP as regras da PAC são normalmente revistas em função das novas prioridades políticas. O atraso na
aprovação do QFP 2021-2027 implica que as novas regras da PAC apenas serão aplicadas em 2023. Até lá cabe aos
Estados-Membros elaborarem e negociarem com a Comissão Europeia os seus Planos Estratégicos que correspondem à
forma com que país pretende aplicar a PAC no seu território, de acordo com os regulamentos que se aplicam a todos.
Comparativamente ao quadro anterior, as novas regras da PAC dão mais margens aos Estados-Membros para gerir e
aplicar os diferentes envelopes financeiros da União Europeia. Portugal conta com uma soma global de 10 mil milhões de
euros repartidos entre os dois pilares e destinada a ser aplicada até 2030. O governo tem uma oportunidade única, com
o Plano Estratégico da PAC para Portugal, para corrigir desequilíbrios há muito identificados. A PAC tem como objetivo
mobilizar o potencial produtivo dentro do espaço europeu. Mas, como qualquer sistema de apoio público, deve fazê-lo
sob o signo da adicionalidade, ou seja, deve concentrar os seus apoios para os investimentos socialmente desejáveis, mas
que não encontram financiamento privado, e evitar conceder subsídios a atividades rentáveis que existiriam mesmo sem
apoios. A falha de mercado ocorre quando os benefícios ou prejuízos associados a determinada atividade económica não
é integrada na formação dos preços. É aqui que deveriam entrar os apoios públicos. A lógica da PAC deveria assentar na
atribuição de apoios em contrapartida de serviços destinados a melhorar o ordenamento do território e a sua
biocapacidade.
3.2. Uma repartição geográfica mais justa e coerente
Entre 1989 e 2019, a generalidade das regiões portuguesas perderam SAU, com exceção do Alentejo que reforçou a sua
posição dominante, conforme Quadro 1, que tinha 52% da SAU do continente e passou a ter 61%.

27 Um hectare global é um hectare biologicamente produtivo com produtividade média mundial. Como cada unidade de espaço abriga uma porção
diferente da capacidade regenerativa global, cada unidade é contada proporcionalmente à sua parcela de biocapacidade global. Por este motivo, os
hectares são ajustados proporcionalmente à sua produtividade e são expressos em hectares globais (Galli et al., 2015).
28 O impacto do transporte na pegada ecológica é calculado a partir de uma matriz de distância ponderada pelo tipo de transporte (avião, barco ou
rodoviário) acrescido ou não dos custos de acondicionamento.

125

Figura 9: Repartição do nº de direito RPB por NutsII
Fonte: GPP/Min. Agricultura e Pescas.

Os dados da Figura 9 confirmam uma concentração dos apoios do primeiro pilar no Alentejo que concentra 71% dos
direitos do Regime de Pagamento Base (RPB). A tendência de concentração dos apoios em função dos dados históricos
acentuou-se recentemente com o empreendimento do Alqueva. Acresce que, neste momento, de acordo com o último
recenseamento agrícola do INE, 41% dos agricultores não recebem qualquer apoio da PAC. Cumprir com os objetivos
traçados implica distribuir melhor a produção por todo o território e apoiar os territórios com maiores dificuldades de
forma a produzir mais num país mais equilibrado.
3.3. Mais infraestruturas de regadio
Entre 1989 e 2019, as regiões de Entre Douro e Minho, Beira Litoral e Trás-os-Montes, perderam 60% da sua área
irrigável, indo de 469 mil para 190 mil hectares. Em sentido inversa as regiões do Alentejo e Ribatejo tiveram um aumento
de 40% na sua área irrigável. No Alentejo, esta área duplicou, passando de 133 mil para 233 mil hectares (Cordovil, 2021).
Este aumento resultou de investimento em infraestruturas coletivas financiadas com fundos públicos. Ou seja, a
localização destes investimentos foi uma opção política. Repartir melhor este tipo de investimento no território é uma
condição necessária para valorizar o potencial agrícola existente e contribuir para revitalizar os territórios de baixa
densidade.
3.4. Apoiar as organizações de produtores
Repartir melhor a produção pelas diferentes regiões implica enfrentar regimes de propriedade fundiária mais
fragmentados nas regiões centro e norte, em comparação com o Alentejo. Este esforço deve ser acompanhado por fortes
incentivos à criação e reforço das organizações de produtores (OP) de forma a criar dinâmicas coletivas capazes de gerar
efeitos de escala ao nível da produção e comercialização. É reconhecido que em Portugal as organizações de produtores
hortofrutícolas controlam ainda uma baixa quota de mercado, em comparação com os restantes estados da União
Europeia. Espera-se que o futuro PEPAC agilize os processos de reconhecimento das OP e aumente os incentivos à sua
criação e funcionamento.
4. CONCLUSÃO
As dinâmicas demográficas mundiais deixam antever um quadro profundamente assimétrico. Nos países em
desenvolvimento crescem as necessidades alimentares. Nos países desenvolvimento, a procura de alimentos evolui com
novas exigências em qualidade nutricional, bem-estar animal e sustentabilidade dos modos de produção. Com a crise
climática em pano de fundo, instala-se o debate sobre as modalidades de uma transição ecológica e alimentar que coloque
o planeta numa trajetória de sustentabilidade.
De acordo com recomendações da OMS e da DGS, as famílias portuguesas teriam toda a vantagem em reequilibrar a sua
dieta alimentar diminuindo o consumo de carne e aumentando o consumo de frutas e legumes frescos. Tal como acontece
na generalidade dos países desenvolvidos, uma diminuição do consumo de carne, e em espacial de carne bovina, poderia
reduzir a pegada ecológica alimentar, poupando recursos e reorientando terras aráveis para a produção de vegetais.
Contudo, importa ter em consideração que a criação de gado pode trazer benefícios ambientais. Ocupa em muitos casos
áreas impróprias para culturas vegetais, contribuindo assim para manter pastagens pobres em condições de estocar
carbono, filtrar água e manter a biodiversidade. Por outro lado, a produção animal permite aproveitar subprodutos das
fileiras vegetais ou agroalimentar, contribuindo assim para a economia circular. Os efluentes podem ser usados como
fertilizantes, existindo igualmente a possibilidade do seu aproveitamento energético. Ou seja, um mundo sem produção
animal implicaria um aumento significativa de terras aráveis insustentável para o planeta. A solução deverá ser
encontrada num equilíbrio virtuoso dentro do qual a produção animal não entre em conflito com a alimentação humana
e com a sustentabilidade do planeta.
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O presente artigo traça um cenário de diminuição do consumo de carne bovina, aumento do consumo de hortícolas e de
redução da dependência externa de trigo. Este cenário permite resolver de forma simultânea três desequilíbrios: o
desequilíbrio alimentar, o desequilíbrio ambiental e o desequilíbrio da balança externa. Em termos globais, Portugal, com
este cenário, reduz em 20% a sua pegada ecológica alimentar e reduz igualmente em 15% o seu défice agroalimentar.
Para tornar este cenário realizável, são necessárias políticas coerentes e consistentes com os objetivos traçados. Com as
novas regras da PAC aprovadas, cabe ao governo a elaboração do seu plano estratégico. Como contributos para a sua
discussão, o artigo lança algumas pistas destinadas a tornar possível esta transição, garantindo uma repartição geográfica
mais equitativa dos apoios e do investimento.
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Abstract: As Instituições de Ensino Superior (IES) são um instrumento para o desenvolvimento, em particular das
regiões onde estão localizadas, nomeadamente pelo seu papel na qualificação dos recursos humanos. Com os inúmeros
incentivos que têm existido e a consequente massificação do ensino superior, não basta formar os alunos. A
empregabilidade dos diplomados assume-se como fundamental, sendo importante que as IES conheçam as necessidades
dos estudantes e as respetivas perceções quanto à sua preparação para enfrentar o mercado de trabalho e as suas
adversidades. Por outro lado, as situações de crise económica aumentam a probabilidade dos jovens graduados
enfrentarem o desemprego ou condições de precaridade quando transitam para o mercado de trabalho. Tal facto gera
cada vez mais preocupação dos estudantes universitários com a sua empregabilidade, a qual vai assumindo maior
preponderância nas suas escolhas de oferta educativa. Este estudo pretende identificar se os futuros entrantes no
mercado de trabalho estão prontos, se sabem o querem e o que vão enfrentar com base nos resultados de um questionário
aplicado aos finalistas de licenciatura e alunos de mestrado da UTAD, da área das Ciências Humanas e Sociais. Os dados
relativos às 250 respostas obtidas foram tratados com recurso a métodos estatísticos. Os resultados mostram que a
maioria dos alunos tem uma perspetiva negativa relativamente à existência de boas oportunidades de emprego para os
recém-graduados e mostram uma elevada preocupação com a concorrência, a incerteza e a precariedade que podem
enfrentar. A atual pandemia veio afetar as perspetivas dos alunos, sendo que a maior parte sente uma forte apreensão
em relação ao futuro. Adicionalmente, cerca de metade dos inquiridos considera que a universidade não faz um bom
trabalho quanto à disponibilização de ferramentas para enfrentar o mercado de trabalho e que o ambiente da sua
universidade não os motiva/direciona para o mundo laboral. Em geral, os resultados sugerem que os alunos consideram
que a universidade deveria alterar os seus métodos de ensino, no sentido de os direcionar para uma melhor transição e
integração no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Empregabilidade, Ensino superior, Estudantes.
THE TRANSITION FROM UNIVERSITY TO THE LABOUR MARKET: PERSPETIVE OF UTAD STUDENTS
Abstract: Higher Education Institutions (HEIs) are an instrument for the development, in particular, of the regions where
they are located, namely by their role in the qualification of human resources. With the countless incentives that have
existed and the consequent massification of higher education, it is not enough to train students. The employability of
graduates is fundamental, and it is important that HEIs know the needs of students and their perceptions regarding their
preparation to face the labour market and its adversities. On the other hand, economic crisis situations increase the
probability of young graduates facing unemployment or precarious conditions when moving to the labour market. This
fact generates more and more concern among university students with their employability, which assumes greater
preponderance in their choices of educational offer. This study aims to identify whether future entrants in the labour
market are ready, if they know what they want and what they will face, based on the results of a questionnaire applied
to undergraduate and master's degree finalists at UTAD, in the area of Humanities and Social Sciences. The data relating
to the 250 responses obtained were treated using statistical methods. The results show that most students have a
negative perspective regarding the existence of good job opportunities for recent graduates and show a high concern
about competition, uncertainty and the precariousness they may face. The current pandemic has affected the
perspectives of students, and most feel a strong apprehension about the future. Additionally, about half of respondents
consider that the university does not do a good job in providing tools to face the labour market and that the environment
of their university does not motivate/direct them to the world of work. In general, the results suggest that students
consider that the university should change its teaching methods, in order to direct them towards a better transition and
integration in the labour market.
Keywords: Regional Development, Employability, Higher Education, Students.
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no
âmbito do projeto UIDB/SOC/04011/20.
1. INTRODUÇÃO
A mudança e evolução ininterruptas da sociedade obrigam a uma constante adaptação dos processos de aprendizagem
para enfrentar os crescentes desafios inerentes ao mercado de trabalho (Gurashi & Grippo, 2020). Ao longo dos anos
tem-se verificado uma alteração do paradigma de entrada dos jovens no mercado de trabalho, tornando-se esta entrada
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cada vez mais difícil (Suleman et al., 2020). Antigamente, a transição da vida escolar para o emprego era feita de uma
forma linear, isto é, as pessoas começavam como aprendizes e iam acumulando técnicas e conhecimento. Contudo, hoje
em dia, com o aumento do nível de escolaridade da população o mesmo já não se verifica, o que pode tornar a transição
para o mercado de trabalho difícil e demorada (Furlong, 2012).
Uma aprofundada pesquisa acerca das possibilidades de empregabilidade do curso que se escolhe, deveria ser um passo
realizado por todos os estudantes, pois, na altura de entrada no mercado do trabalho, as saídas profissionais podem não
corresponder às expetativas. Neste domínio, a empregabilidade de diplomados nas áreas da economia, gestão, saúde e
direito tem sido apontada como a mais benéfica, em comparação com diplomados nas áreas de educação, humanidades
e artes que se encontram em situações profissionais mais precárias (Parente, 2014).
A importância da questão da empregabilidade para os jovens graduados portugueses que vão entrar no mercado de
trabalho motivou a sua escolha para tema deste artigo. Este tem como objetivo principal analisar o conhecimento que os
futuros jovens trabalhadores têm quanto às condições que irão enfrentar no mercado de trabalho, nas suas diversas
dimensões. Adicionalmente, procura-se delinear as falhas existentes na preparação dos estudantes bem como exaltar os
aspetos positivos e, através desse conhecimento, possivelmente dar uma melhor perspetiva dos elementos-chave para
uma melhor preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Para o efeito, neste trabalho analisam-se os dados
obtidos através da administração de questionários a estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
que estão a terminar os seus cursos, estando por isso mais perto da entrada no mercado de trabalho, ou seja, alunos de
3º ano de licenciatura e alunos de mestrado.
Este artigo está organizado da seguinte forma. A secção 2 apresenta a revisão da literatura relacionada com o tema. A
secção 3 contém os principais resultados empíricos e a sua interpretação. Por fim, a secção 4 conclui este trabalho.
2. REVISÃO DA LITERATURA
Com o aumento do número de alunos a enveredar no Ensino Superior, a simples entrada na universidade passou a não
significar diretamente um emprego garantido. Por isso, começou a haver uma crescente procura por universidades que
mostram taxas mais elevadas de empregabilidade após a graduação (Taylor, 1986). As expectativas dos empregadores
quanto aos graduados têm vindo a sofrer alterações com as mudanças no mercado de trabalho. Entre recém graduados
igualmente qualificados é necessário saber quais são os fatores decisivos determinantes de qualidade (Anderson &
Tomlinson, 2021).
A crise económica iniciada em 2008 teve um impacto muito forte na economia mundial, afetando gravemente o mercado
de trabalho nos anos seguintes. Com a alteração brusca do aumento do desemprego e o recorrente aumento da qualidade
do ensino superior, a empregabilidade dos jovens sofreu um abalo, que os tornou um grupo de risco no mercado de
trabalho (Iva & Eliška, 2016).
A incerteza acerca do futuro afeta uma grande parte dos jovens. Uma análise recente dos dados de estudantes entre os
16 e 24 anos em Espanha, permitiu concluir que existe por parte dos estudantes uma insatisfação geral pelo
treino/capacidades ensinadas e recebidas e visível falta de adaptação do sistema de transição da vida escolar para o
mercado de trabalho. De forma semelhante ao verificado para outros jovens europeus, foram encontradas diferenças
entre os participantes no inquérito no que toca à resolução de problemas, tendo em conta o nível de escolaridade dos
pais e a autonomia dos jovens (López et al., 2020).
Apesar de o ensino superior estar mais acessível do que alguma vez esteve, este não se transforma numa porta para uma
vida melhor para todos, pois ainda existe um desajustamento entre a estrutura e capacidades fornecidas pela formação
universitária e as necessidades do mercado de trabalho (Sudakova et al., 2018). Com o decorrer dos anos, as
universidades têm vindo a adaptar-se às constantes mudanças das dinâmicas do emprego, alterando os seus planos de
estudo para dar ênfase às capacidades transferíveis e aos ensinamentos que contribuem para uma melhor
empregabilidade dos estudantes. Mas, mesmo assim, a maneira como os alunos são avaliados ainda deixa muito a desejar,
pois continuam a não transparecer devidamente as qualidades, caraterísticas e conhecimentos que são procurados e
moldam as decisões dos empregadores (Jorre de St Jorre et al., 2021). Independentemente do esforço realizado pelas
universidades, os resultados da utilidade dos ensinamentos são muito diferentes de aluno para aluno (Cranmer, 2006).
No âmbito do estudo sobre se as universidades fornecem aos seus estudantes as capacidades que eles necessitam para
se integrarem de forma produtiva no mercado de trabalho, Benbow e Hora (2018) investigaram quais são as
capacidades/traços essenciais que são pretendidas num trabalhador na área da biotecnologia e produção. Dessa
investigação resultou que a ética profissional, o conhecimento técnico e capacidade técnica são aspetos valorizados como
sendo multifacetados e que impulsionam a disposição a adotar as visões/valores impostas pelos empregadores, tornando
assim os estudantes entrantes no mercado do trabalho mais desejáveis.
No que toca ao tipo de emprego que os jovens procuram após a graduação é possível dizer que estes optam por empregos
a tempo inteiro, quer sejam estáveis ou flexíveis. A transição para o mercado de trabalhos daqueles que tem uma
licenciatura tem-se mostrado mais precária em comparação com aqueles que têm um mestrado. Por exemplo, dados
oficiais de 2011 para Portugal mostram que aqueles que apresentam um nível de qualificação de mestrado encontramse mais protegidos pela lei Portuguesa contra empregos de reduzida/baixa qualidade (Suleman et al., 2020).
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Vários estudos concluíram que, apesar de cada vez mais os estudantes apresentarem mais conhecimentos e competências
técnicas (hard-skills), contudo não têm algumas das competências pessoais, sociais e de comunicação exigidas pelos
empregadores (soft–skills). Quer isto dizer que os empregadores procuram cada vez mais as soft-skills para diferenciar e
selecionar futuros trabalhadores (Tripathy, 2020).
Moroz et al. (2020) apresentaram um estudo sobre a problemática da empregabilidade de graduados na Rússia, tendo
sido apontados os seguintes problemas: falta de experiência laboral e profissional, falta de empregos em certas
especialidades, entraves na oferta do emprego associadas ao género e idade, falta de capacidades e conhecimentos para
negociar com empregadores acerca do emprego desejado, pouco conhecimento por parte dos jovens acerca das
caraterísticas de varias profissões, erradas previsões do mercado de trabalho, entre outros. Compilando os resultados
obtidos, a maior parte dos estudantes afirmava que as universidades deviam fornecer mais assistência à empregabilidade
após graduação. Porém, mais de metade dos alunos declararam não ter participado em eventos promovidos pela
respetiva universidade ligados ao emprego (como, por exemplo, feiras de emprego), alegando não terem sido informados
sobre os mesmos.
Após a graduação académica, um acesso rápido ao mercado de trabalho é extremamente benéfico, tendo um impacto
positivo no desenvolvimento socioeconómico dos indivíduos. No que toca ao investimento em educação, um fator
importante a ter em consideração é o constante envelhecimento da população e a redução do número de jovens
(Radulescu et al., 2019). Por outro lado, dado o substancial investimento público e pessoal feito para que os alunos
universitários tenham o melhor ensino, é essencial que os mesmos no fim do seu percurso no ensino superior sejam
empregáveis, ou seja, estejam prontos para entrar no mercado de trabalho (Qenani et al., 2014). Contudo, e embora hajam
inúmeras ações que as universidades possam tomar de forma a melhorar as possibilidades de empregabilidade dos seus
alunos, estes estão muito à mercê das desigualdades estruturais da sociedade (Byrne, 2020).
Em suma, desta breve revisão da literatura, resulta que é cada vez mais essencial o papel desempenhado pelas
instituições de ensino superior (IES) na empregabilidade dos seus estudantes, ainda mais na atual situação em que as
condições no mercado de trabalho parecem tão difíceis e incertas, sobretudo para os recém-graduados. As IES têm a
importante função de transmitir aos seus estudantes conhecimentos, capacidades e ferramentas que lhes permitam
enfrentar o mundo laboral com uma boa preparação, autonomia e confiança na sua busca pelas melhores oportunidades
de trabalho.
3. RESULTADOS
Nesta secção são apresentados e analisados os dados obtidos na resposta aos questionários aplicados de forma presencial
a alunos finalistas de licenciatura e alunos de mestrado da UTAD. Numa primeira instância a intenção era aplicar o
questionário a todos os alunos da UTAD. Contudo, devido à atual situação pandémica de covid-19 e às inerentes
dificuldades na aplicação dos questionários a toda a universidade, redirecionou-se o foco do estudo apenas para a Escola
de Ciências Humanas e Sociais (ECHS). Na ECHS foram inquiridos os estudantes dos seguintes cursos: Licenciatura em
Ciências da Comunicação, Licenciatura em Economia, Licenciatura em Gestão, Licenciatura em Línguas e Relações
Empresariais, Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, Licenciatura em Psicologia, Licenciatura em Serviço Social,
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais e Mestrado em Gestão.
De seguida são apresentados e discutidos os resultados sistematizados em 3 categorias: “Dados pessoais e familiares”,
“Perceção sobre a preparação para o mercado de trabalho” e “Perceções sobre a empregabilidade”.


Dados pessoais e familiares

Na sua totalidade a amostra é composta por 250 inquéritos, sendo 86,4% relativos a finalistas do 3º ano de licenciatura
e os outros 13,6% a alunos de mestrado. Maioritariamente (72,8%) são alunos do sexo feminino, com as idades
distribuídas pelos 20 anos (41,2%), os 21 anos (30.8%), os 22 anos (12,8%) e os restantes 15,2% com idade igual ou
superior a 23 anos. Do total, apenas 15 alunos (6%) são trabalhadores-estudantes. Em termos de residência, a grande
maioria dos estudantes reside no Norte do País, nos distritos de Vila Real (33,2%), Porto (24%) e Braga (17,6%).
Relativamente à escolaridade dos progenitores, as mães apresentam maior escolaridade do que os pais, tendo 31,2% o
ensino secundário, 21,2% o 9º ano e 20,8% o ensino básico (4º ano), enquanto os pais têm 27,2% o 6º ano, 24,8% o
ensino secundário e 22% o ensino básico (4º ano). De salientar que 17,2% de mães têm o ensino superior em comparação
com 9,2% de pais com ensino superior (bacharelato/licenciatura, mestrado ou doutoramento).


Perceção sobre a preparação para o mercado de trabalho

Quando questionados acerca das suas intenções de escolha de carreira após terminar os estudos, as escolhas dos alunos
foram variadas: 27,2% optariam por um emprego numa grande empresa, 20,4% numa pequena empresa e 12% no setor
público, enquanto apenas 7,2% dos alunos pretendem optar por uma carreira como empreendedores.
No sentido de aferir o tipo de preocupações dos estudantes quanto à situação existente no mercado de trabalho, em
particular no que respeita ao emprego, foi-lhes pedido para classificar um conjunto de afirmações numa escala de 1 a 5,
sendo 1 “não concordo” e 5 “concordo plenamente” (Figura 1). A maior parte dos alunos tem uma perspetiva negativa no
que toca à existência de boas oportunidades de emprego para os recém-diplomados e demostra uma elevada
preocupação com a concorrência no mercado de trabalho e a sua incerteza e precariedade.
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Figura 1: Perspetivas relativas às oportunidades de emprego (% de respostas)
Foi também solicitado aos estudantes para comentarem um conjunto de afirmações inerentes à sua perceção quanto à
respetiva preparação para enfrentarem o mercado de trabalho, utilizando uma escala de 1 a 5, sendo 1 “Não concordo” e
5 “concordo plenamente” (Figura 2). Relativamente ao papel da universidade, cerca de metade dos alunos não considera
que a universidade faz um bom trabalho no que toca a disponibilizar ferramentas aos alunos para estes enfrentarem o
mercado de trabalho, e que o ambiente da universidade não os motiva/direciona para o mercado de trabalho. Importa
ainda realçar o impacto negativo da crise provocada pela pandemia covid-19 sobre as perspetivas futuras dos alunos,
sendo que a grande maioria dos alunos se sente apreensiva em relação ao futuro.
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Figura 2: Perceção sobre a preparação para enfrentar o mercado de trabalho (% de respostas)
Com o intuito de compreender o nível de empenho dos alunos na melhoria das suas capacidades, estes foram
questionados acerca da sua participação em determinadas experiências proporcionadas pela universidade durante o seu
percurso académico (Figura 3). Pouco mais de metade afirmou ter participado numa palestra informativa sobre o
mercado de trabalho, seguindo-se os mais de 35% que mencionaram a realização de ações de voluntariado ou de estágios
curriculares ou profissionais. É de salientar que apenas cerca de 11% dos inquiridos realizaram um programa de
intercâmbio/mobilidade internacional, enquanto que 10% responderam nunca ter participado em nenhuma atividade
de enriquecimento pessoal e profissional no decorrer dos estudos.
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Figura 3: Participação em atividades não letivas (% de respostas afirmativas)


Perceções sobre a empregabilidade

Relativamente ao que os alunos valorizam em termos de empregabilidade, foi-lhes pedido para avaliarem um conjunto
de fatores potencialmente preponderantes para a obtenção de um emprego no caso dos recém-diplomados, de acordo
com os seguintes níveis do grau de importância: “Nada importante”, “Pouco importante”, “Importante”, “Muito
importante” e “Extremamente importante” (Figura 4). Os resultados mostram que, maioritariamente, os alunos
consideram extremamente importante a formação prática das áreas de estudo, os estágios profissionais e curriculares, a
experiência profissional e o conhecimento de línguas estrangeiras; a formação teórica nas áreas de estudo e
conhecimentos pessoais é entendida como muito importante; os estágios internacionais, os conhecimentos de
informática, as atividades extracurriculares, a nota final de curso, o prestígio da instituição de ensino superior
frequentada, o reconhecimento pela Ordem/Associação profissional e a área de residência são consideradas como
importantes; e, por fim, o género é avaliado como um fator nada importante.
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Figura 4: Fatores preponderantes no domínio da empregabilidade (% de respostas)
Para perceber até que ponto os estudantes estariam dispostos a enfrentar determinadas circunstâncias para conseguir
um emprego, foi-lhes pedido para responderem a várias questões de forma afirmativa ou negativa (Figura 5).
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Figura 5: Aceitação de emprego em determinadas circunstâncias (% de respostas)
A maioria dos alunos refere estar disposto a mudar de residência dentro do país e também a deslocar-se para fora de
Portugal, o que mostra uma abertura a melhores oportunidades mesmo que impliquem fortes mudanças, e uma
proporção muito elevada (78%) revela estar disposta a aceitar um emprego não relacionado com a área da formação.
Pela negativa, a maioria considera que não aceitava um emprego socialmente desvalorizante, precário, subqualificado ou
clandestino. De forma algo surpreendente, mais de metade dos inquiridos afirma que aceitaria um emprego a receber um
salário bruto igual ao salário mínimo, o qual não corresponde à valorização pessoal e profissional resultante da obtenção
de um curso superior.
4. CONCLUSÃO
Este estudo analisa a perspetiva dos futuros jovens trabalhadores face ao mercado de trabalho. Após a recolha e análise
dos dados resultantes da aplicação de um questionário a estudantes da UTAD, os resultados evidenciam uma perspetiva
negativa da maioria dos alunos inquiridos no que toca ao futuro, que não se consideram devidamente preparados para
enfrentar o mercado de trabalho, não sentem o estímulo da universidade para o mundo laboral, não têm certeza sobre o
tipo de carreira pela qual irão enveredar e sentem uma forte apreensão quanto ao impacto da atual pandemia na situação
económica.
Conforme tem sido amplamente defendido na literatura, o papel das IES é essencial na preparação dos alunos para a
respetiva transição e integração no mercado de trabalho. Deste estudo resulta que, na perspetiva dos estudantes
inquiridos, a implementação de métodos de ensino mais apropriados às necessidades do mercado de trabalho deve ser
encarada pelas universidades como uma mais valia para a valorização das competências e qualificações dos seus
diplomados.
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Abstract: The central objective of this article is to develop a proposal for an analytical model for the evaluation of
multilevel governance regarding territorial public policy instruments. The formulation of an evaluation model that allows
us to measure the centrality of multilevel governance, according to territorial stakeholder’s perception, in any territorial
policy instrument can bring added value to the policy-making process, can contribute to the institutional empowerment
of territorial dimension and can enable the improvement of scientific knowledge. In the context of referencing the
relevance of evaluation and its relationship with public policies, we mention the understanding of Ferrão and Mourato
(2010) who stress that the evaluation should be understood as more than a mere technique, but rather as a process of
mobilisation of actors and collective learning, emphasising its role as a factor of cultural change. We also highlight the
understanding of Figueiredo (2004) in which he stresses that the role of public policy evaluation should cover the
learning of actors and institutions, noting that this role is important in institutional contexts marked by scarce capacity
building and experience of institutions for evaluation processes which are increasingly complex and sophisticated.
Within the scope of this research, we referenced as a contribution to the construction of our own analytical model,
previous proposals of assessment benchmarks formulated by various authors, thus highlighting the cross referencing of
the theoretical framework of multi-level governance with the operationalisation of specific instruments capable of
assessing and ensuring its measurability in different contexts. This evaluative model intends to be understood as a
working tool that can be mobilized by any territorial actor involved as stakeholder in an interaction process of multilevel territorial nature. The model we conceptualized was based on the literature review and is based on the referencing
of the following analytical dimensions: i) Participation and empowerment (Actors), ii) Coordination and articulation, iii)
Purpose and objectives and iv) Results and Evaluation. We also propose that these strategic dimensions should be further
worked on in subsequent research so that the evaluation proposal can evolve into an evaluation model capable of being
applied at the level of territorial policymaking, thus emphasizing the existence of a specific evaluation model fully focused
on the various dimensions of multilevel governance, thus allowing us a breakthrough in empirical observation of
phenomena, and thus shortening the gap between theory and praxis.
Keywords: Evaluation, Multilevel Governance, Public Policy,
Resumo: O objetivo central deste artigo é desenvolver uma proposta de modelo analítico para a avaliação da governança
multinível no que respeita aos instrumentos de política pública territorial. A formulação de um modelo de avaliação que
nos permita medir a centralidade daquela, de acordo com a perceção dos atores territoriais, em qualquer instrumento de
política territorial pode trazer valor acrescentado ao processo de elaboração de políticas, pode contribuir para o
empoderamento institucional da dimensão territorial e pode permitir a melhoria do conhecimento científico. No contexto
de referenciar a relevância da avaliação e sua relação com as políticas públicas, mencionamos o entendimento de Ferrão
e Mourato (2010), que ressaltam que a avaliação deve ser entendida como mais do que uma mera técnica, mas antes
como um processo de mobilização dos atores e de aprendizagem coletiva, sublinhando o seu papel como fator de
mudança cultural. Destacamos ainda o entendimento de Figueiredo (2004) no qual ele destaca que o papel da avaliação
de políticas públicas deve abranger a aprendizagem de atores e instituições, destacando que esse papel é importante em
contextos institucionais marcados pela escassa capacitação e experiência de instituições para processos de avaliação cada
vez mais complexos e sofisticados. No âmbito desta investigação, referimos como uma contribuição para a construção do
nosso próprio modelo analítico, propostas anteriores de benchmarks de avaliação formuladas por diversos autores,
destacando assim a referência cruzada do quadro teórico de governança multinível com a operacionalização de
instrumentos específicos capazes de avaliar e garantir a sua mensurabilidade em diferentes contextos. Este modelo
avaliativo pretende ser entendido como um instrumento de trabalho que pode ser mobilizado por qualquer ator
territorial envolvido como interessado em um processo de interação de natureza territorial multinível. O modelo que
apresentamos foi baseado na revisão da literatura e baseia-se na referência das seguintes dimensões analíticas: i)
Participação e capacitação (Atores), ii) Coordenação e articulação, iii) Finalidade e objetivos e iv) Resultados e Avaliação.
Propomos também que estas dimensões estratégicas sejam aprofundadas na investigação subsequente, de modo a que a
proposta de avaliação possa evoluir para um modelo de avaliação capaz de ser aplicado ao nível do policy-making
territorial, salientando assim a existência de um modelo de avaliação específico plenamente centrado nas várias
dimensões da governança multinível, permitindo assim um avanço na observação empírica dos fenômenos, encurtando
assim o fosso entre teoria e práxis.
Palavras-chave: Avaliação, Governança Multinível, Políticas Públicas
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1. INTRODUCTION
The central objective of this article is to develop a proposal for an analytical model for the evaluation of multilevel
governance regarding territorial public policy instruments. The formulation of an evaluation model that allows us to
measure the centrality of the mode of governance, according to territorial stakeholder’s perception, in any territorial
policy instrument can bring added value to the policy-making process, can contribute to the institutional empowerment
of territorial dimension, and can enable the improvement of scientific knowledge. Within European Union (EU) Cohesion
Policy context, the evaluation framework presupposes a path towards sophistication and complexification, but also the
very role and nature of evaluation and its inclusion in the European Union's policymaking throughout the various
programming periods. In Portugal evaluation is considered a recent phenomenon and has been a subsidiary of the
various EU programming periods. In this context we see that Portugal are facing a trajectory that mimics the evolution of
the process of territorialization of public policies in the EU. Within this policy context in the EU and in Portugal, we have
identified some evaluation benchmark proposal regarding multilevel governance, and they were mobilised to frame our
own draft evaluation proposal.
In the first section we will discuss the need of articulation between evaluation and public policy and their distinct
meanings within this context. In the second section we will discuss evaluation within EU policymaking and more in
particular within EU Cohesion Policy, referring the importance of EVALSED (CE: 2013) as an evaluation benchmark. In
the third section we will discuss Portuguese trajectory regarding public policy evaluation, and we will focus on the
specificities of Portuguese evaluation context in the 2014-2020 EU Cohesion Policy programming cycle. In the fourth
section we will discuss multilevel governance evaluation and we will focus on the several benchmark evaluation
proposals formulated by various authors, thus emphasizing the crossing of the theoretical reference of multinational
governance with the operationalization of specific instruments and ensure their measurability in different contexts. In
the fifth section we will present our proposal regarding multilevel governance evaluation including their strategic
dimensions. In the final remarks we will advance a research proposal to follow up this paper and to assure that the
proposed model is suitable to be used in policymaking and practitioner’s context.
2. EVALUATION AND PUBLIC POLICIES
In a context of referencing the relevance of the evaluation and its relationship to public policies, we mention the
understanding of Ferrão and Mourato (2010) who emphasize that evaluation should be understood as more than a mere
technique, but rather as a process of mobilization of actors and collective learning, emphasizing its role as a factor of
cultural change. These authors emphasize that the evaluation of public policies should give more attention to the
processes of learning, institutional innovation and social change, thus contrasting with the positivist reference that, for
the authors (Ferrão e Mourato, 2010: 24) still dominates public policy evaluation mainstream.
We also highlight the understanding of Figueiredo (2004) in which he stresses that the role of public policy evaluation
should cover the learning of actors and institutions, noting that this role is important in institutional contexts marked by
the poor training and experience of institutions for evaluation processes that are increasingly complex and sophisticated,
setting an example of the Portuguese context and its relationship to regional policy instruments, in particular in the postintegration period into the European Union (then European Economic Community). This broader and more
comprehensive role is also highlighted by EVALSED (EC, 2013) which is the European Union's Socioeconomic
Development Assessment Manual, which stresses that evaluation is not an end in itself, but that it should serve socioeconomic development and in particular should contribute to the empowerment of individuals, territories and sectors
(EC, 2013: 7). This same document (EC, 2013) also emphasizes that there should be an alignment between the sequential
model of steps and the cycle of evaluation of public policies, emphasizing the existence of evaluations in three moments
that overlap with the various stages of the sequential model: (i) ex-ante evaluation, (ii) ongoing evaluation or midterm
evaluation and (iii) ex-post evaluation. We stress the notion of the evaluation cycle as a process based on the integration
of moments, and where there is a policy-learning logic, based on a view that each evaluation step should contribute to
"feeding" the later moment and so on, and ex-post evaluations should be the basis of a policy-review moment, can
influence the design and formulation of the programming period itself (EC, 2013: p.9)
The role and scope of the evaluation, for the European Commission (2013), should be based on its contribution to the
improvement of policymaking but for this to happen it should be internalised in the political decision-making process in
a substantive way and should be based on the use of methods that are aligned with the subject of the evaluation. This
gives priority to a pragmatic approach which can fit into a context of high complexity of the themes, of limiting the
resources of time. Considering this framework of the role of the evaluation, the European Commission (2013) identifies
a set of benefits generated by the evaluation of public policies: i) Improving policies over time, ii) Better intervention
design, iii) Choice of instruments, iv) improved management, v) Identification of outputs and results and impact analysis,
vi) Identification of unforeseen consequences and perverse effects and vii) Interconnection between evaluation and
policies.
The identification of these (potential) benefits of public policy evaluation reflects the complexity, sophistication and
absolute need to deepen the assessment of public policies. In this sense, the formulation of an evaluation model that
allows us to measure the centrality of the mode of governance in any territorial policy instrument can bring added value
to the policy-making process. (which can help better future formulations of policy instruments), can contribute to the
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institutional empowerment of territorial actors (in an interinstitutional context of limited collaboration) and finally, it
can enable the improvement of scientific knowledge.
3. EVALUATION IN THE EUROPEAN UNION: EU COHESION POLICY
Authors such as Bachtler and Wren (2006) consider that over the past fifteen years, the European Union's Cohesion Policy
has become one of the most evaluated policies in Europe and places it in an overall trend of increasing the importance of
policy implementation and evaluation issues, thus reflecting a need to legitimise and justify government intervention.
The same authors (Bachtler and Wren, 2006), when considering the context of European Union policymaking, have the
understanding that there are two factors that explain this trend: i) The Cohesion Policy of the European Union has become
the Community's most important budgetary policy, reaching 36% of the Community budget in the 2007-2013
programming cycle and ii) The 1988 reform of the Structural Funds gave the European Commission a greater influence
on the distribution of funding allocated to regional development, this new situation being characterised by renewed
tension between the European Commission and the governments of the Member States.
The European Union Socioeconomic Development Assessment Manual (EC, 2013: 12) states that the Structural Funds
have been the main driving force behind the practice of evaluation in the European Union. From its introduction in 1988
to the present day, the EU's approach to evaluation issues has evolved and the current state of the art is reflected in the
following dimensions: i) Legal obligation to evaluate, ii) Shared responsibility across different levels of government in
the evaluation process, iii) Interconnection between the various evaluation phases (ex-ante, ongoing, ex-post), iv) Broad
involvement of stakeholders in the evaluation and v) Interconnection between evaluation and programming/allocation
of resources.
This framework of what is now the reality of evaluation in the European Union presupposes a path towards sophistication
and complexification, but also the very role and nature of evaluation and its inclusion in the European Union's
policymaking throughout the various programming periods. This trajectory is based on a movement to internalize the
benefits of the evaluative process by the actors in the policy-making process as well as on the assumption that this
process, in order to prove effective, should be based on a philosophy of constant learning and not on a mere formal and
bureaucratic step that it was important to overcome. EC (2013) also points out that at present the evaluation of socioeconomic development is understood as a permanent process and not as being targeted at the end of a programming
cycle.
Medeiros (2014 and 2016) highlights the inadequacies of this approach for the analysis of the territorial policy-making
processes and argues that the evaluations of these specific processes should have a more holistic nature since the
mainstream evaluations carried out by the European Union would not focus on essential aspects for territorial
development such as territorial governance and spatial planning. This author (Medeiros, 2014 and 2016) points out that
the best methodology for evaluating this dimension would be based on a new methodology - Territorial Impact
Assessment (TIA). This methodology, in a policy-making context of the European Union, should be closely linked to the
territorial cohesion framework, even though the methodology itself is on the way, has not yet been fully internalised in
the European Union nor in Portugal.
In a reference to the 2014-2020 EU programming period, we emphasise its focus on the outcome orientation as a way of
contributing to the goals and objectives identified in the Europe 2020 strategy. The European Commission guidance
document (EC, 2014: 3) drawn up by the Directorates-General for Regional Policy, Employment, Social Affairs and
Inclusion on the monitoring and evaluation of Cohesion Policy refers to the need for the programmes and instruments
adopted to contribute to the results taking into account European needs, national and regional "To this end the regulation
increases the importance of well-designed programmes taking into account European, national and regional needs, and
focused on the outcomes they want to achieve. " (p.3).
Polverari (2016) also points out that this EU programming cycle is based on a focus on results orientation and new
requirements for monitoring and evaluation, and that the process assessment to the detriment of the impact assessment,
now the norm of the European Union assessment, is no longer so relevant. This author (Polverari, 2016: 34) also points
out that this new approach and its implementation in a multilevel stakeholder benchmark incorporates in itself an
increased complexity and a need for institutional empowerment indispensable for the success of the evaluation process.
This focus in the results considering the various territorial scales referred to is based on an understanding of socioeconomic development processes based on a vision of multinational governance involving regional, local, municipal
public authorities, but also involving the economic and social partners and entities representing society.
The European Commission (2012) also refers to the introduction of legislative changes that refer to "the need to
strengthen the partnership and multi-level governance approach by involving partners throughout the whole
programme cycle - preparation, implementation, monitoring and evaluation." Also, for the European Commission (2012:
3), and in a context of referencing the programming cycle for the period 2014-2020 highlights the role of national and
regional authorities in the preparation of programmes and evaluation benchmarks, and all levels of government should
contribute to the EU 2020 Strategy objectives.
4. EVALUATION IN PORTUGAL
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The evaluation of public policies in Portugal, for authors such as Ferrão (1996), Ferrão & Mourato (2010) and Figueiredo
(2004) is a recent phenomenon and has been a subsidiary of the various programming periods of the European Union.
In this context we see that Portugal is facing a trajectory that mimics the evolution of the process of territorialization of
public policies in the EU, as we have already mentioned. It derives from these understandings the notion that Portugal is
facing parallel processes in their origin and maturation and that in both the essential driver lies in the existence of an
external stimulus, in these cases, the programming cycles of the Structural Funds under the various policies of the
European Union, and in particular Cohesion Policy.
Figueiredo (2004) points out that regional policy in Portugal, as well as the formulation and implementation of own
instruments, is dependent, firstly on the path and secondly on the context. The author points out that the development
of the institutions in our country is closely linked to the intervention of EU Structural Funds and identifies three elements
that demonstrate this double dependence: i) The high level of centralisation of public administration, ii) The existence of
a context of strong municipalities and iii) The poor implementation of the regional scale.
Figueiredo (2004: 3) states that in view of three factors we can consider that the dependence on the context of the course
of regional policy in Portugal is an example of a coevolution of European Union policies in a national context and gives as
an example the question of the evaluation of public policies which emerged following Portugal's European Economic
Community (EEC) entry in the mid-eighties. For the author, evaluation should have a broader scope and could be a way
of empowering and improving the learning of institutions well beyond the scope of the procedures emanating from the
management of the Structural Funds. (Figueiredo, 2004).
Ferrão and Mourato (2010: 9) point out that the evaluation of public policies is a recent phenomenon in Portugal and is
conditioned by the existence of two types of sternal factors of a coercive nature: (i) the regulations on access to financial
resources and (ii) the legal directives. These factors clearly demonstrate that the genesis of the evaluation of public
policies in Portugal was due to the implementation of the programmes financed by the European Union Structural Funds,
but the same authors still draw a path of evolution that can be divided in two moments: one that goes from the beginning
of the nineties of the twentieth century and that marks the "birth period of the evaluation of public policies as a
professional and scientific field proper in Portugal" (Ferrão e Mourato, 2010: 11) and a second moment that begins in
the second half of the first decade of the 21st century when evaluation exercises have multiplied, the objectives pursued,
the areas of application, the methodologies mobilised and in which the very nature of the evaluation processes has
changed and where competences and know-how have been accumulated and where communities of practice have been
formed organised by thematic areas or around particular instruments. Characterising this period, the authors (Ferrão
and Mourato, 2010: 11) also consider that the evaluation was no longer only in line with the impositions of the European
Union and was consolidated as a component of a new organizational culture on the part of the public administrations and
as a claim on the part of the citizens.
Ferrão and Mourato (2010) highlight the role played by the National Strategic Reference Framework Observatory
(Observatório do QREN) regarding 2007-2013 EU programming cycle, notably through its website in informing,
disseminating and disseminating evaluation studies. It is also in this programming period (2007-2013) that the existence
of evaluations focusing on the territorial dimension of interventions co-financed by the European Union Structural Funds
is sedimented and systematised. In this context of assessing the territorial dimension and implementing the mode of
governance EU programming cycle in Portugal, we highlight the report "Integrated Territorial Baseline Approaches
(QREN , 2010a).
We also underline the existence of an ex-post evaluation of these approaches in the context of the implementation of the
QREN (Final Report of the 2007-2013 Global Evaluation of the Implementation of QREN), which highlights the centrality
of the territorial dimension of these instruments, but at the same time identifies critical factors that determine the success
of similar operations. This report highlights the difficulties encountered in the operationalisation of the programme and
identifies the existence of a process of "sectorialisation" of its regulatory base that did not accommodate the integrated
potential of the territory, thus creating an environment conducive to the dismantled management of the programmes. It
also identifies gaps in the process of monitoring the convergence of thematic agendas in specific territories and in
particular the absence of specific mandates so that the Regional Coordination and Development Commissions (RDCs) and
Regional Operational Programmes (RPs) can monitor Collective Efficiency Strategies (EECs). The report concludes that
the implementation of programming does not have the conditions for the territorialisation of public policies enabling the
synergy of the various areas of programming to be exploited in territories with specific problems. (QREN, 2010b).
For the 2014-2020 period, where we focus temporarily, a Global Assessment Plan (AD&C 2018: i) has been drawn up in
which it constitutes the guiding document for the evaluation of Portugal 2020. The Agency for Development and Cohesion
(AD&C, 2018: i. and ii) stresses that the evaluation of Portugal 2020 should contribute to the outcome-oriented approach
we have already addressed by measuring the contribution of the measures to achieving the Europe 2020 objectives and
identifies that two types of evaluations will be developed according to their objective: i) impact and ii) process.
As regards to the actors and their role in the evaluation model, the Global Evaluation Panel (AD&C, 2018, p.iii) also states
that the Portugal 2020 evaluation process is intended to be based in a shared responsibility framework involving a wide
range of stakeholders at the different stages of this process, in order to ensure its usefulness and high technical quality,
with the contribution of different competences and perspectives, and to ensure that the evaluation process itself
constitutes a mechanism for empowering stakeholders
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The Overall Assessment Plan for Portugal 2020 identifies the following territorial assessments: (i) Evaluation of the
operationalisation of the territorial approach of Portugal 2020 in the context of territorial convergence and cohesion, (ii)
Evaluation of the Pacts for Development and Territorial Cohesion: operationalisation and first achievements, (iii) Impact
assessment of Local Social Development Contracts ,(iv) Evaluation of the implementation of Community-based Local
Development Strategies: operationalisation and first achievements and (v) Ex ante evaluation of financial instruments
for Portugal 2020 programmes: financial instruments for regeneration and physical, economic and social revitalisation
in urban areas.
It derives from this list of evaluations envisaged under the Portugal 2020 evaluation plan that, although the question of
the territorial dimension of Portugal 2020 is present, we consider that there is a gap that should be highlighted and that
this research is intended to address. The issue of the referencing of multilevel governance is a matter of high relevance
and significance that needs to be addressed and incorporated in EU evaluation mainstream framework. The way in which
this is implemented in a programme such as Portugal 2020 and more particularly in view of a specific dimension: the
territorial dimension, is critical for a thorough understanding of the political process in socio-economic development
processes. The importance of this issue, not only for advancing scientific knowledge, but also for improving policymaking
and consequently for improving the quality of life of people and territories, seems to us to be a social issue of the highest
relevance and interest.
5. MULTILEVEL GOVERNANCE EVALUATION
Within this research context, we mobilize as a contribution to the drafting of a proposal regarding the elaboration of an
analytical model, previous proposals of evaluation benchmarks formulated by various authors, thus emphasizing the
crossing of the theoretical reference of multilevel governance with the operationalization of territorial policy instruments
able to ensure their measurability in different contexts.
As a first proposal analysed as a contribution to the construction of the benchmark of this research, we refer to the
proposal to evaluate the various dimensions of the multinational governance of the EVALSED Manual for the Evaluation
of Socioeconomic Development (EC, 2013) in a framework for the evaluation of the implementation process of Cohesion
Policy for the programming cycle for the 2014-2020 period.
Horizontal
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Stakeholders)

Vertical Integration
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Conflict
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Governance

Social Capital
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Figure 1 Multilevel Governance Evaluation Dimensions. Adapted from CE (2013)
We also consider that this proposal to evaluate multinational governance (EC, 2013) allows this research to provide a
cross-cutting and multi-scale analysis of the process of implementation of this instrument.
We also consider the contribution of Dallabrida (2015) who conceptualized and applied a methodological proposal for
the evaluation of territorial governance practices, applying it in Portugal and Brazil. This proposal was based on the
identification of a set of issues that summarise the analytical components on territorial governance that were referred to
by the author, with a view to applying the practices from the point of view of the actors involved (Dallabrida, 2015: 305).
Also, on this methodological proposal, the author (Dallabrida, 2015) identifies a set of 24 criteria that are distributed
across 4 dimensions: (i) Policy Coordination, (ii) Actors, Powers and Relationships, (iii) Decision Processes and (iv)
Results.
We also mention Medeiros (2014 and 2016) that states the inadequacy of the mainstream evaluations used in the
European Union and has elaborated an alternative model (Territorial Impact Assessment) that focuses on the territorial
dimension of policies. The author (Medeiros, 2016: 71) identifies in this model five dimensions of territorial
development: i) Economic Competitiveness, ii) Social Cohesion, iii) Environmental Sustainability, iv) Territorial
Governance and v) Spatial Articulation. We emphasize as a contribution and inspiration to the model that we envisage
operationalizing the referencing of territorial governance as an analytical dimension that contributes to the conceptual
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oprecaionalization of territorial development and the focus on impacts as a way of measuring existing territorial changes
(or not).
We will also consider the contribution of Ferreira (2012) that, based on the models of evaluation of networks and
interorganizational partnerships called by Wilson-Grau and Nunez (2007) and Monteiro (2009), draws up a proposal for
an instrument to assess the effectiveness of a public policy instrument of the National Strategic Reference Framework
for the period 2007-2014 (QREN) on urban regeneration: The Partnerships for Urban Regeneration (PRU). The proposal
put forward by Ferreira (2012) is based on the identification of four evaluation criteria: i) Dinamism, ii) Democracy, iii)
Diversity and iv) Excelence. These four criteria should cross analytically with the existence of three operational
dimensions, as referred to by Monteiro (2009), namely:
1.

a more strategic dimension related to the objectives and strategies of the partnership itself;

2.

a more operational one concerning the organisation and management of the structure;

3.

and a final, relational one concerning leadership and participation in the partnership.

Ferreira (2012) also considers that this analytical basis should be complemented by the existence of a transversal
dimension: operation of the network as logistical-institutional support of the partnership. By crossing operational
criteria and dimensions, we can seek a more complete understanding of the centrality of network governance as a critical
factor in the success of public policies at the local level.
6. MULTILEVEL GOVERNANCE EVALUATION MODEL PROPOSAL
Identified as the main references related to the formulation or implementation of evaluative models of the mode of
governance, this research will draft a proper evaluation model proposal regarding multilevel governance. This evaluation
model aims to be understood as a working tool that can be mobilised by any territorial actor who is involved as a
stakeholder in a process of interaction of a multilevel territorial nature. The draft proposal model conceptualized was
based on the review of the literature on the mode of governance, territorial governance and models of assessment of the
mode of governance, and is based on the reference of the following analytical dimensions:
• Participation and empowerment (Actors)
• Coordination and articulation
• Purpose and Objectives
• Results and Evaluation
These analytical dimensions, being a simplification and structuring of reality, incorporate in themselves essential
elements of the theoretical conceptualization of the mode of governance and are operationalized in this context as
follows:
A. The analytical dimension "Participation and Empowerment" is anchored in the reference of participation and
learning of the actors, thus focusing the relational links between them.
B. The analytical dimension "Coordination and articulation" is based on the decision-making process of the policy
instrument itself, focusing on horizontal and vertical processes,
C.

The analytical dimension "Purpose and Objectives" is based on the identification of the actors with the existing
public policy references, both at the level of the instrument itself and with the top-down references.

D. The "Results and Evaluation" dimension is based on the results of the process, both in terms of impacts on the
territory and in terms of its evaluation.
The reference of the analytical dimensions and their sedimentation through the explanation of the constitutive
subdimensions intends to give to any policymaker the use of a tool specifically formulated to answer one of the major
questions that arise in the current political process and that consists in the benchmarking of the multilevel governance
dimension of a given policy or of a given policy instrument.
This positioning - explicit and deliberate, focuses on the perception of the actors about a given instrument and not on the
process of formulating and implementing a given policy, latu sensu. We also believe that it is scientifically relevant and
can be a contribution to territorial policymaking to the existence of an evaluation instrument based on its
implementation, not on a policy itself, but on an instrument derived from it. The assumption of this "intervention scale"
aims to confer in a direct and linear way to policymakers an instrument that is truly useful and that is really and effectively
used in territorial political processes. The delimitation of the analytical dimensions aims to give the policymaker a
possible rational one that allows him to measure, in a logic of support to the decision, the relevance of the multilevel
governance dimension in each instrument of territorial public policy.
In this context, the structure of the evaluative model we referred to was based on the existence of a set of four major
analytical dimensions. This structuring of the evaluative model makes it possible to approximate the scientific theory of
the mode of governance to the empirical reality of the application of a given instrument of territorial policy. Therefore,
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the choice of a small set of only four analytical dimensions aims to give this instrument a more operational character,
which can be used by policymakers and practitioners alike, adding value to its process.
7. FINAL REMARKS
The emergence of multilevel governance as a central concept of public policies and in particular the Cohesion Policy of
the European Union has led to a deepening of its scientific study. The process of evolution that we have observed both in
the European Union and in Portugal of the role of public policies evaluation is based on a trajectory that makes it possible
to refer to multilevel governance as a fundamental concept in the public policy evaluation framework.
EC (2013) through EVALSED already identifies a possible analytical benchmark to be used in evaluation exercises and in
those deriving from EU Cohesion Policy. The exercise we have proposed is based on a draft proposal for a specific
evaluation model for multilevel governance that can be used in different instruments of territorial public policy.
This proposal moves forward with a set of four strategic dimensions based on the review of the existing literature. These
strategic dimensions should be further worked on in subsequent research so that the evaluation proposal can evolve into
an evaluation model capable of being applied at the level of territorial policymaking, thus emphasizing the existence of a
specific evaluation model fully focused on the various dimensions of multilevel governance, thus allowing us a
breakthrough in empirical observation of phenomena, and thus shortening the gap between theory and praxis.
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Resumen: Tanto en el caso de España como, más concretamente, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
industria agroalimentaria ocupa un lugar de gran importancia en la industria manufacturera. El objetivo de este estudio
es analizar la situación de la innovación en esta industria. Para ello, se elaboró un cuestionario ad-hoc que fue enviado a
las empresas agroalimentarias durante los meses de febrero a abril de 2020. Los datos proporcionados por el
cuestionario corresponden a una muestra representativa de 195 empresas (cooperativas y no cooperativas). En base a
estos datos, y como primera etapa de investigación, en esta comunicación se presenta el análisis descriptivo preliminar
que permite obtener resultados sobre una serie de aspectos relativos a la caracterización de las empresas
agroalimentarias en general, las empresas innovadoras en particular, así como aspectos adicionales a los
tradicionalmente se contemplan en las estadísticas oficiales, como las expectativas de las empresas y sus opiniones sobre
la orientación futura hacia actividades de innovación, las barreras percibidas para innovar, el objetivo, la importancia y
los beneficios de la innovación, el papel que representan las ayudas públicas y qué acciones son demandadas por las
empresas al gobierno regional a fin de incentivar la decisión de innovar o de aumentar la inversión destinada a
innovación. La conclusión principal obtenida es que las empresas agroalimentarias extremeñas se enfrentan a problemas
y obstáculos para el desarrollo de la innovación y, a la vez, de aplicabilidad de la misma, por causas principalmente
relacionadas con la dimensión empresarial y el tejido sectorial al cual pertenecen. De estos resultados se propone la
necesidad de fomentar la actividad innovadora en el sector haciendo llegar al gobierno regional recomendaciones para
la definición de políticas y actuaciones públicas que disminuyan los obstáculos e incrementen la disposición de las
empresas a innovar con el fin de incrementar su competitividad contribuyendo de esta forma también al crecimiento y
desarrollo regional.
Palabras clave: Empresas agroalimentarias, Extremadura, innovación, obstáculos a la innovación, políticas públicas.
INNOVATION IN THE AGRI-FOOD INDUSTRY IN THE REGION OF EXTREMADURA (SPAIN)
Abstract: Both in the case of Spain and, more specifically, in the Autonomous Community of Extremadura, the agri-food
industry occupies a very important place in the manufacturing industry. The aim of this study is to analyze the situation
of innovation in this industry. For this purpose, an ad-hoc questionnaire was prepared and sent to agri-food companies
during the months of February to April 2020. The data provided by the questionnaire correspond to a representative
sample of 195 companies (cooperatives and non-cooperatives). Based on these data, and as a first stage of research, this
communication presents the preliminary descriptive analysis that allows obtaining results on a series of aspects related
to the characterization of agri-food companies in general, innovative companies in particular, as well as additional
aspects to those traditionally contemplated in official statistics. In this sense, we explore the expectations of the
companies and their opinions on the future orientation towards innovation activities. The perceived barriers to
innovation, the objective, importance and benefits of innovation are analyzed as well. Finally, we study the role of public
aid and what actions are demanded by the companies from the regional government in order to encourage the decision
to innovate or to increase investment in innovation. The main conclusion obtained is that agri-food companies in
Extremadura face problems and obstacles to the development of innovation and, at the same time, to its applicability,
mainly due to causes related to the business dimension and the sectorial fabric to which they belong. From these results,
the need to promote innovative activity in the sector is proposed, making recommendations to the regional government
for the definition of public policies and actions to reduce the obstacles and increase the willingness of companies to
innovate in order to increase their competitiveness, thus also contributing to regional growth and development.
Keywords: Actions, agrifood cooperatives, COVID-19, Extremadura, impact.
1. INTRODUCCIÓN
La innovación se caracteriza, en general, por cambios en un sistema complejo e interrelacionado entre producto/servicio,
mercado, conocimiento y sociedad. En el momento actual, el concepto innovación se desprende de la visión que le
caracterizaba como acto individual y comienza a ser vista como sistema, es decir, como acumulación de varias
innovaciones relacionadas entre sí. El modelo de innovación actual se centra, principalmente, en el rol de la empresa
como motor de la innovación, prestando también atención a las actividades informales, como fuentes de conocimiento y
generadoras de nuevos procesos innovadores. Por otro lado, y dado que la innovación depende también de las relaciones
e interacciones entre los distintos actores, de la conformación de redes, y del aprendizaje y difusión de estos procesos,
resulta fundamental el reconocimiento del papel que cobra el plano social y cultural, que nos define como sociedad, sin
olvidar el contexto legal en que se desarrolla.
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No obstante las importantes ventajas que reporta la innovación, hay ciertos problemas que se relacionan con la misma:
inversión elevada (existencia de sunk costs), resultados inciertos y posibilidades de imitación que impiden una total
apropiabilidad de los beneficios, que generan barreras importantes para el nivel óptimo de inversión privada en este tipo
de actividades (Arrow, 1962, Nelson, 1959). A fin de acercar la rentabilidad privada a la social se justifica
económicamente la intervención de los gobiernos a través del desarrollo de adecuadas políticas científicas y tecnológicas
con el objetivo de aprovechar totalmente los resultados de la innovación debido a que la inversión privada en este tipo
de actividades se desarrolla a un nivel inferior al que sería socialmente óptima.
Este trabajo se enmarca en un proyecto financiado por la Junta de Extremadura y los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro del VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020) sobre la innovación en la industria agroalimentaria
extremeña. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Extremadura (España), el sector agroalimentario
constituye una de las principales actividades económicas. El peso del sector agrario y sus industrias asociadas son
sustancialmente superiores a la media nacional. El objetivo de este estudio es analizar la situación de la innovación en
esta industria. Para ello, se ha elaboró un cuestionario ad-hoc. Los datos proporcionados por el cuestionario,
correspondientes a una muestra representativa de 195 empresas agroalimentarias (cooperativas y no cooperativas), han
permitido recoger algunos aspectos adicionales a los tradicionalmente se contemplan en informes oficiales como las
expectativas de las empresas y sus opiniones sobre la orientación futura hacia actividades de innovación, los obstáculos
que perciben las empresas para innovar, el objetivo, la importancia y los beneficios de la innovación, el papel que
representan las ayudas públicas y qué demandan las empresas al gobierno regional a fin de incentivar la decisión de
innovar o de aumentar la inversión destinada a innovación. Se espera detectar problemas en la generación de
innovaciones y de aplicabilidad de las políticas públicas de soporte a la innovación en la C.A. de Extremadura. Tratándose
de una aproximación introductoria, se analiza de una forma descriptiva los datos de la muestra de empresas obtenida. La
intención es, a partir de este estudio descriptivo, avanzar en la investigación con el fin de obtener resultados de carácter
empírico que muestren relaciones de causalidad en las pautas de comportamiento analizadas. De acuerdo al objetivo
propuesto, la conclusión principal de este estudio muestra que las empresas agroalimentarias extremeñas se enfrentan
a problemas y obstáculos para el desarrollo de la innovación y, a la vez, de aplicabilidad de la misma, por causas
principalmente relacionadas con la dimensión empresarial y el tejido sectorial al cual pertenecen. De estos resultados se
propone la necesidad de fomentar la iniciativa a la innovación haciendo llegar a la Administración Pública sugerencias
para la definición de políticas públicas que traten de disminuir los obstáculos a la innovación empresarial.
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La información que se puede obtener sobre actividades innovadoras de las empresas que existen actualmente en España
es a nivel nacional y los datos que en ellas se incluyen correspondientes a empresas de la región de Extremadura son
reducidos. Además, con la información disponible se puede deducir poco sobre las expectativas de las empresas y sus
opiniones sobre su orientación futura hacia actividades de innovación, sobre qué obstáculos encuentran las empresas
innovadoras para su desarrollo, el papel que representan las ayudas públicas y qué aspectos de las políticas públicas se
podrían modificar para atender mejor a las necesidades de las empresas de forma que actúen efectivamente como
incentivadoras de las actividades de innovación y reduzcan los obstáculos para su realización. La unión de estas dos
carencias son las que nos han llevado a diseñar un cuestionario ad-hoc centrada en los aspectos anteriormente planteados
y dirigida a las empresas agroalimentarias extremeñas.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores a la hora de determinar la realización de una
actividad de I+D o de innovación es definir los criterios para poder distinguir la innovación de una simple mejora del
producto, o la inversión en I+D de una simple inversión de capital de las empresas. Para distinguirlas, en ambos casos
debe presentarse una absoluta novedad y originalidad (de contenido, forma y proceso) con la que se realizan para
obtener innovaciones de producto y de proceso. En este contexto, las actividades de I+D se consideran como el conjunto
de actividades que permiten el desarrollo, y con ello, la introducción de innovaciones tecnológicas.
Aun así, la relación entre innovación y actividades de I+D no es tan sencilla. Hasta hace poco tiempo se consideraba que
el modelo de innovación seguía un modelo lineal que empezaba por la investigación (fase de I+D), continuaba por la
invención, a continuación, la innovación y terminaba con la difusión. Este modelo, no obstante, ha sido ampliamente
cuestionado pues la consideración de la innovación como una simple secuencia de etapas reduce la dimensión de
interacción y complementariedad entre las mismas (Rothwell, 1994; Kline y Rosenberg, 1986). Además, se puede incurrir
en conceder una mayor importancia a las actividades de I+D y descuidar las de otras actividades como, por ejemplo, los
resultados de innovación. Por ello, la actividad de I+D no se debe considerar solamente en las primeras fases del proceso
de producción, sino que se puede manifestar en cualquier fase de la misma. La importancia que ha ido adquiriendo el
capital humano y su formación en las plantillas (Turban y Greening, 1997) se acompaña de una cierta voluntad de las
empresas de invertir con recursos materiales e inmateriales para así racionalizar los sistemas de gestión de la
producción.
Asimismo, se incluyen aquellas actividades que supongan una novedad importante en los procesos de organización o de
marketing de la empresa, que permiten la introducción de innovaciones no tecnológicas. Ello permite identificar los
cuatro tipos de innovación: tecnológica (innovación de producto y de proceso) y no tecnológica (innovaciones
organizacionales y de marketing) de acuerdo a las definiciones del Manual de Oslo en su tercera edición de 2005. En este
sentido, el cuestionario finaliza con una definición de conceptos acerca de lo que se considera innovación tecnológica y
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no tecnológica con la finalidad de ayudar al proceso de encuestación. En términos generales, la estructura del
cuestionario sigue una lógica de análisis sencilla que se organiza en torno a tres bloques de preguntas .
Como actividad previa al diseño del cuestionario, se elaboró un informe/directorio de empresas agroalimentarias de
Extremadura que sirvió de población para el envío del cuestionario. La información se obtuvo del cruce y análisis de
diferentes bases de datos (INE, Cooperativas Agroalimentarias Extremeñas y SABI) teniendo como base de búsqueda a
las empresas extremeñas del código CNAE-2009 10 (Industria Agroalimentaria), 11 (Bebidas) y 12 (Tabaco). En la
elaboración de este informe, en base a las empresas disponibles, se encontró que diversas empresas estaban duplicadas,
algunas extinguidas, sin actividad en el momento actual o con información de contacto errónea. Se extrajo información
de cada una de ellas, completándola con información de las páginas web. El informe contiene datos de un total de 734
empresas agroalimentarias de diversas formas jurídicas y tamaños. Al final del informe, se realizó una categorización de
las mismas en base a la clasificación de las actividades que realizan.
Esa población total fue la que se empleó para enviar el cuestionario que se realizó combinando la respuesta vía formulario
Google doc y telefónica. La recogida de datos se realizó durante los meses de febrero a abril de 2020. La participación de
las empresas se realizó de forma voluntaria. Se obtuvo una muestra total de 195 empresas, que representa un 26,4% de
la población de partida.
3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
En este apartado se lleva a cabo un análisis descriptivo de los principales aspectos preguntados en el cuestionario.
3.1. Características generales de la muestra
El cuestionario fue dirigido a los principales responsables de gestión de las empresas agroalimentarias. La muestra con
la que se trabaja asciende a 195 empresas (136 empresas establecidas en 64 municipios en la provincia de Badajoz, que
representa un 69,7% del total, y 59 empresas establecidas en 42 municipios de la provincia de Cáceres), que, en conjunto,
suponen un 26,6% del total. En relación a la antigüedad de las empresas, tan solo un 13,3% tienen menos de 10 años
desde su fundación. Un 16,4% de las empresas disponen de otros centros en España y solo 3 empresas dispone de otros
centros en el extranjero. Cerca de la mitad de las empresas (un 48,7%) indican ser exportadoras.
La Tabla 1 muestra la distribución de la muestra según el tamaño y la forma jurídica de la empresa. Se observa que el
tamaño de las empresas es, fundamentalmente pequeño (microempresas). Un 55,9% del total de empresas cuenta con
menos de 10 trabajadores y el 88,7% del total, menos de 50 trabajadores. La mayoría de las empresas son sociedades
limitadas (58%) destacando también que el 27,2% (59 empresas) son cooperativas las cuales desempeñan un papel
fundamental en el desarrollo de la actividad agroalimentaria de la región.
Tabla 1. Distribución de la muestra según tamaño
Número de empleados
Menos de 10 trabajadores
10-49 trabajadores
50-199 trabajadores
Más de 200 trabajadores

Nº de empresas
109
64
20
2

% sobre el total
55,9
32,8
10,2
1

Forma jurídica
Cooperativa
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Autónomo

Nº de empresas
59
113
22
1

% sobre el total
27,2
58
11,2
3,6

3.2. Actividad innovadora
En el bloque 2 del cuestionario se pregunta sobre cuestiones relacionadas con la actividad innovadora de los últimos 2/3
años. Un total de 138 empresas (70,8% del total) indicó haber realizado actividades innovadoras. La Tabla 2 muestra las
características según tamaño y la forma jurídica de las empresas innovadoras. En relación al tamaño, las empresas
innovadoras presentan, en comparación a las no innovadoras, un mayor tamaño (el 86,2% tiene menos de 50
trabajadores en comparación al 94,7% de las no innovadoras). Un 30,4% de las empresas innovadoras son cooperativas,
lo cual supone un 72,2% del total de cooperativas de la muestra.
Tabla 3. Características generales de las empresas innovadoras
Tamaño
Número de empleados
Menos de 10 trabajadores
10-49 trabajadores
50-199 trabajadores
Más de 200 trabajadores

Nº de empresas
70
49
17
2
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% sobre el total
50,7
35,5
12,3
1,5

Forma jurídica
Forma jurídica
Cooperativa
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Autónomo

Nº de empresas
42
79
16
1

% sobre el total
30,4
57,3
11,6
0,7

El 75,4% de las empresas indicaron que las actividades de innovación son realizadas principalmente por la empresa,
mientras que el 24,6% restante que las realiza la empresa junto a otras empresas o instituciones. Tan solo el 14,5% de
las empresas innovadoras (20 empresas) indicaron tener un departamento de I+D.
En relación al tipo de innovación desarrollada por las empresas innovadoras en la Figura 1 se observa que es,
principalmente, innovación tecnológica (de producto o proceso) y, especialmente, innovaciones de proceso. Un 8% de las
empresas innovadoras indican realizar todos los tipos de innovaciones.

Figura 1: Tipo de innovación desarrollada (% empresas innovadoras)
Con relación a la protección de las innovaciones, 99 empresas (71,7% del total de empresas innovadoras) respondieron
a la pregunta de si disponen de algún instrumento para proteger las innovaciones. De ellas, el 41,4% indicaron disponer
de alguna forma de protección. La principal forma de protección de las innovaciones es a través de marcas y/o nombres
comerciales, seguido de patentes y/o modelos de utilidad.
Otro aspecto importante es la forma de financiación de la innovación. En la Figura 2 se resumen los tipos de financiación
empleados. La innovación es financiada principalmente con fondos propios y subvenciones públicas, siento los préstamos
de entidades bancarias el instrumento menos utilizado para la financiación.

Figura 2. Financiación de la innovación (% empresas innovadoras)
3.3. Conocimiento y utilización de ayudas financieras públicas a la innovación
Un aspecto novedoso de la encuesta realizada fue preguntar a las empresas agroalimentarias sobre el conocimiento de
las ayudas públicas (subvenciones e incentivos fiscales) a la innovación.
Del total de empresas un 70,7% (138 empresas) declaran conocer las subvenciones a la I+D. De ellas, menos de la mitad,
el 45,5% (61 empresas) declaró solicitar subvenciones. Un 83,6% indicaron conocer la existencia de subvenciones
regionales (51 empresas); el 36% nacionales (22 empresas) y 29,5% de la UE (18 empresas). Al 88,5% de las empresas
que solicitaron subvenciones (54 empresas) le han sido concedido algún tipo de subvención a la I+D.
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Respecto a incentivos fiscales a la I+D, menos de la mitad de la muestra total, el 41,1% (61 empresas) declaró conocerlos
y de ellas, algo más de la mitad, el 50,8% (31 empresas) declaró aplicar incentivos fiscales. Las principales dificultades
que las empresas indican respecto a la aplicación de los incentivos fiscales son la dificultad de aportar datos significativos
(49,2% de las empresas que declaran conocer los incentivos fiscales) y el hecho de que el procedimiento lleva mucho
tiempo (32,8%). Los resultados coinciden con los obtenidos en otros estudios a nivel nacional sobre el el conocimiento
de los incentivos fiscales y su efectividad (Corchuelo y Martínez-Ros, 2008, 2010; Busom et al., 2011) si bien el tamaño
empresarial de la muestra difiere al ser principalmente empresas de menos de 10 trabajadores.
Finalmente, se preguntó a todas las empresas (innovadoras y no innovadoras) sobre las razones por las que utilizar
ayudas financieras públicas. La Figura 3 muestra las respuestas aportadas. La mayoría de las empresas ven la utilidad de
las ayudas financieras públicas en iniciar actividades de innovación, lo cual justificaría la necesidad de incrementar y
hacer más visibles las ayudas financieras públicas, especialmente regionales, para incentivar la actividad innovadora.

Figura 3. Razones por las que utilizar ayudas financieras públicas (% total de empresas)
3.4. Disposición a innovar y asumir riesgos de la innovación
Una pregunta que se planteó es la valoración sobre la Disposición a innovar y asumir riesgos de la innovación. La Figura
4 muestra las respuestas de las empresas agroalimentarias valoradas según una escala de Likert 0-10 (0: escasa
disposición y 10: mucha disposición). La media de las valoraciones en la escala es de 6,2 en el caso de las empresas
innovadoras y 5 en el caso de las no innovadoras. Se observa una menor disposición a innovar en el caso de las empresas
no innovadoras.

Figura 4. Disposición a innovar y asumir riesgos de la innovación (empresas innovadoras y no innovadoras)
Otra pregunta que se planteó, relacionada con la anterior, es si las empresas consideraban la innovación como elemento
esencial de competitividad. En la Figura 5 se muestran las respuestas de las empresas diferenciando, de nuevo, entre
empresas innovadoras y no innovadoras. Las valoraciones medias, en este caso, son de 7,4 en el caso de las empresas
innovadoras y 6,9 en el caso de las no innovadoras. Es interesante destacar que, aunque en el caso de las empresas no
innovadoras hay una escasa disposición a innovar, sin embargo, consideran la innovación como aspecto esencial de
competitividad.
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Figura 5. Valoración de la innovación como elemento esencial de competitividad (empresas innovadoras y no
innovadoras)
La Figura 6 analiza las respuestas a las dos preguntas anteriores diferenciando entre empresas innovadoras y no
innovadoras.

Figura 6. Disposición a innovar y competitividad
En el caso de las empresas innovadoras, la disposición a innovar es elevada, así como la consideración de la innovación
como elemento esencial de competitividad. En el caso de las empresas no innovadoras, se observa que, si bien la
disposición a innovar es más baja, las empresas consideran la innovación como elemento esencial de competitividad.
Sería interesante analizar qué factores o barreras llevan a las empresas, especialmente no innovadoras, a no estar
dispuestas a innovar pese a que la consideran un elemento importante para aumentar su competitividad.
3.5. Objetivos e importancia de la innovación´
Se han incluido en el cuestionario una serie de preguntas que sirven para analizar la valoración de la importancia que las
empresas innovadoras conceden a la realización de actividades de innovación. Las preguntas se plantearon para todas
las empresas de la muestra. Se preguntó sobre 16 objetivos vinculados a razones económicas de diferenciación en los
mercados y en costes, cuestiones medioambientales y sociales. La valoración se realiza según una escala de Likert con
valores 0: Muy poco importante a 10: Muy importante. La Figura 7 muestra las valoraciones medias diferenciando entre
empresas innovadoras y no innovadoras.
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En el caso de las empresas innovadoras, si bien las valoraciones medias son elevadas y superan el 7 de puntuación, las
mayores valoraciones corresponden a conseguir una mayor calidad de bienes y servicios, cumplimiento de requisitos
normativos medioambientales, de salud y seguridad, sustitución de productos y/o procesos anticuados, un menor
impacto ambiental, mejora y salud de los empleados y mantenimiento del empleo. Se concede menor importancia a
menos materiales por unidad producida y aumento del empleo total.
En el caso de las empresas no innovadoras, salvo menos materiales por unidad producida (media: 6,9) las valoraciones
medias son también superiores a 7 si bien más bajas que las de las empresas innovadoras. Las empresas no innovadoras
conceden la mayor importancia (media de 8 o superior a 8) en el cumplimiento de requisitos normativos
medioambientales, de salud y seguridad, mejora y salud de los empleados (en estos dos casos superan a la valoración
media de las empresas innovadoras) y mantenimiento del empleo. En relación a las no innovadoras, son menos valorados
como objetivos de innovación el uso de menos materiales por unidad producida, el aumento del empleo total, la
penetración en nuevos mercados, ofrecer una gama más amplia de bienes y servicios, mayor cuota de mercado y aumento
del empleo cualificado.

Figura 7. Objetivos e importancia de la innovación (empresas innovadoras y no innovadoras)
Notas. Objetivo 1: Ofrecer una gama más amplia de bienes y servicios; Objetivo 2: Sustitución de productos o procesos anticuados; Objetivo 3:
Penetración en nuevo mercados; Objetivo 4: Mayor cuota de mercado; Objetivo 5: Mayor calidad de bienes y servicios; Objetivo 6: Mayor flexibilidad
en la producción o prestación de servicios; Objetivo 7: Mayor capacidad en la producción de bienes y servicios; Objetivo 8: Menores costes laborales
por unidad producida; Objetivo 9: Menores materiales por unidad producida; Objetivo 10: Menor energía por unidad producida; Objetivo 11: Menor
impacto ambiental; Objetivo 12: Mejora y salud de los empleados; Objetivo 13: Cumplimiento de requisitos normativos medioambientales, de salud o
seguridad; Objetivo 14: Aumento del empleo total; Objetivo 15: Aumento del empleo cualificado; Objetivo 16: Mantenimiento del empleo.

Se observa, en general, que la motivación medioambiental y social supera a motivaciones económicas, especialmente en
el caso de las empresas no innovadoras, lo que se podría calificar como innovación socialmente responsable, que se puede
definir como el proceso o resultado de introducir un cambio para una mejora tanto interna como con el entorno y la
sociedad que contribuya con ello al desarrollo sostenible.
3.6. Beneficios de la innovación
Se ha preguntado y analizado sobre los beneficios que reporta la innovación a las empresas que se han incorporado al
cuestionario a través de una serie de preguntas relacionadas con el capital intelectual (CI) que conforman los elementos
intangibles en la empresa. De acuerdo con Kaufman y Schneider (2004), no existe una clasificación genérica de éstos, sino
que existen diferentes planteamientos sobre las categorías a que dan lugar. En general, la clasificación más repetida en
la literatura identifica tres grandes grupos de intangibles. En primer lugar, los vinculados a los recursos humanos (capital
humano), que abarca todos los elementos intangibles asociados al personal de la empresa, tales como su destreza, su
motivación, su experiencia, su compromiso, etc. El segundo grupo está referido a la estructura (capital estructural) que,
según Brooking (1997: 81) “es el esqueleto y el adhesivo de la organización, que fortalece la empresa y crea una relación
estrecha y coherente entre los individuos y sus procesos”. De forma más específica, se puede considerar integrado por el
conjunto de elementos intangibles circunscritos al ámbito interno de la organización. Finalmente, un tercer bloque lo
conforman las relaciones externas de la entidad (capital relacional) que tiene su origen en las relaciones comerciales de
cualquier empresa y queda conformado por el conjunto de elementos intangibles que se derivan de tal actividad. Esto es
los que se conoce como concepción tripartita del capital intelectual (Cañibano et al., 2002).
En la Figura 8 se muestra la valoración media de los beneficios que reporta la innovación en relación al capital humano,
capital estructural y capital relacional, diferenciando entre empresas innovadoras y no innovadoras. En general, la
valoración es superior en el caso de las empresas agroalimentarias innovadoras.
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Figura 8. Beneficios de la innovación (empresas innovadoras y no innovadoras)
Se observa que, en general, las empresas (innovadoras y no innovadoras) valoran muy positivamente estos aspectos para
la organización. En el caso de las empresas innovadoras especialmente los vinculados a la mejora de la imagen y la
reputación de la empresa y la mejora de las relaciones con clientes y proveedores. En el caso de las empresas no
innovadoras, se valora principalmente la mejora de los procedimientos de trabajo. Estos resultados coinciden con
estudios vinculados al capital intelectual (Lev, 2001; Marr y Schiuma, 2001; Cañibano et al., 2002 ; Neely et al., 2002;
Bueno et al., 2004; Gray et al., 2004; Marr. 2004, 2005a, 2005b).
Adicionalmente a los beneficios sobre los que se preguntó en el cuestionario, las empresas indicaron beneficios
adicionales: mejor situación respecto a los competidores; beneficio para el entorno al aportar beneficios económicos,
beneficios ambientales, mayor asentamiento en el mercado y reconocimiento de la calidad que se puede ofrecer;
motivación del personal cualificado por llevar a cabo proyectos de estas características; autoestima, sentirse en la
vanguardia; eficiencia y mayor competitividad en los mercados y más facilidad para las ventas.
3.7. Barreras a la innovación
Un aspecto fundamental en el que se ha incidido a través del cuestionario son las barreras u obstáculos a la innovación
que perciben las empresas extremeñas. Se pregunta a las empresas su percepción ante determinados obstáculos o
barreras indicando que las valoren en una escala de Likert de 0 a 10 (0 significa “no presenta ninguna dificultad” y 10
“Mucha dificultad”). Se consideran 19 barreras a la innovación. Además de la información que reporta la EIT del INE se
incluyen otros factores de obstáculos: 1º. Factores internos a la empresa: problemas en la organización de la empresa,
percepción de riesgo económico elevado y falta de cultura de la innovación; 2º. Factores relacionados con actuaciones

151

públicas: falta de apoyo de las administraciones públicas, insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos y ausencia
de mediadores de la innovación; y 3º. Factores de apropiabilidad: dificultad para proteger las innovaciones y riesgo de
imitación elevado. Especialmente de interés son estos dos últimos factores que constituyen una novedad pues no se
recogen en otras encuestas de innovación. La Figura 9 muestra la media de las valoraciones aportadas sobre las barreras
a la innovación y el grado de dificultad que supone a las empresas, diferenciando entre empresas innovadoras y no
innovadoras. Los mayores obstáculos percibidos por las empresas innovadoras con una valoración media de 7,5 o más
son: costes elevados (8,2) que es la mayor barrera; riesgo económico elevado (7,9); mercados dominados por empresas
establecidas (7,8); y falta de financiación interna, falta de apoyo de las administraciones públicas e incertidumbre
respecto a la demanda (7,5). La barrera o dificultad menos valorada (valoración media inferior a 6) son problemas de
organización de la empresa. En cuanto a las empresas no innovadoras perciben como mayores obstáculos el riesgo
económico elevado (8,3); los costes elevados (8); y la falta de financiación interna e incertidumbre respecto a la demanda
(7,5). Las menores valoraciones (con media menor que 6) corresponden a: problemas de organización de la empresa
(5,8) y que las condiciones del mercado no impliquen la necesidad de innovar (5,9).

Figura 9. Barreras a la innovación (medias: empresas innovadoras y no innovadoras)
Notas. Barrera 1: Falta de financiación interna; Barrera 2: Falta de financiación externa; Barrera 3: Costes elevados; Barrera 4: Falta de personal
cualificado; Barrera 5: Falta de información sobre tecnología; Barrera 6: Falta de información sobre los mercados; Barrera 7: Dificultad para encontrar
cooperación con otras empresas; Barrera 8: Riesgo económico elevado; Barrera 9: Mercados dominados por empresas establecidas; Barrera 10:
Incertidumbre respecto a la demanda; Barrera 11: Insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos; Barrera 12: Falta de apoyo de las administraciones
públicas; Barrera 13: Ausencia de mediadores de la innovación; Barrera 14: Dificultad para proteger las innovaciones; Barrera 15: Riesgo de imitación
elevado; Barrera 16: Falta de demanda de innovación por los clientes; Barrera 17: Las condiciones del mercado no implican la necesidad de innovar;
Barrera 18: Problemas de organización de la empresa; Barrera 19: Falta de cultura de la innovación.

En general, las valoraciones medias son similares en el caso de las empresas innovadoras y no innovadoras, siendo algo
superiores en el caso de las empresas innovadoras, excepto en las barreras: riesgo económico elevado (barrera 8),
ausencia de mediadores de innovación (barrera 13), falta de información sobre tecnología (barrera 5), riesgo de imitación
elevado (barrera 15) y falta de cultura de la innovación (barrera 19).
Adicionalmente a las preguntas planteadas a valorar de acuerdo a la escala, se preguntó que se especificaran otras
barreras u obstáculos para innovar, entre las que se indicaron: la dificultad de obtener permisos por la administración,
la precariedad del mercado, sistemas de ayudas públicas anquilosadas que imposibilitan acceder si no hay un fondo
económico, la falta de incentivo por la dirección, el acceso a mano de obra cualificada o la falta de acuerdo entre socios.
3.8. Demandas sobre actuaciones públicas para incentivar la innovación
Otro aspecto que se analiza son las demandas sobre las actuaciones públicas con el fin de incentivar la innovación. En la
Figura 10 se resumen las respuestas en porcentajes diferenciando entre empresas innovadoras y no innovadoras. Se
observa que, tanto en las empresas agroalimentarias innovadoras como no innovadoras, las mayores demandas son: más
ayudas financieras públicas directas (subvenciones y/o préstamos blandos), asesoramiento personalizado y beneficios
fiscales. En éstos últimos existe una mayor diferencia entre las empresas innovadoras y no innovadoras. En el caso de las
empresas no innovadoras, superan a las innovadoras en la demanda de “asesoramiento personalizado”. Entre otras
demandas que se especificaron están las de: fomentar la cooperación entre empresas del mismo sector, la simplificación
de trámites y agilidad en las resoluciones, y no limitar determinadas partidas de gastos.
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Figura 10. Demandas sobre actuaciones públicas (innovadoras y no innovadoras)
Otras demandas que indicaron las empresas son: simplificar las trabas burocráticas; detectar necesidades del mercado
claras; formación y colaboración pública; líneas de subvenciones regionales a la I+D+i que tiene desviaciones respecto a
las concedidas por CDTI.
4. REFLEXIONES FINALES
Este estudio realiza un análisis descriptivo de la actividad innovadora de las empresas agroalimentarias de Extremadura
a través de un cuestionariodel cual se obtuvieron datos de una muestra representativa de empresas pertenecientes al
sector. Del análisis de los datos se extraen una serie de resultados interesantes que ayudan a realizar un diagnóstico
general de la innovación en la industria agroalimentaria extremeña.
De la muestra con la que se ha trabajado un 70,7% de las empresas declaró haber realizado actividades de innovación en
los dos/tres últimos años. En general, se detecta una relación directa tamaño empresarial e innovación. Algo más de la
mitad de las empresas declara realizar actividades innovadoras de forma continuada. La innovación que se desarrolla es
principalmente tecnológica (de proceso y producto) y la realiza principalmente la empresa. Existe un reducido grado de
cooperación en innovación por parte de las empresas extremeñas, siendo este uno de los principales problemas del tejido
empresarial de la región.
Las empresas valoran principalmente de la innovación la mayor calidad de los bienes y servicios, el cumplimiento de
requisitos normativos medioambientales, de salud y seguridad, la posibilidad de sustitución de productos y/o procesos
antiguos, el menor impacto medioambiental, la mejora y salud de los empleados y el mantenimiento del empleo. Las
principales barreras detectadas a la innovación son de carácter económico: costes, falta de financiación y riesgo
económico elevado y de mercado (incertidumbre respecto a la demanda). Destaca también el elevado grado de dificultad
que detectan a la falta de apoyo por parte de la administración pese a los esfuerzos realizados por ésta en los últimos
años por acercarse a las empresas e incentivar la innovación. La existencia de un mediador de la innovación u otras
figuras podrían disminuir esta percepción de las empresas extremeñas.
Destaca también el escaso conocimiento que hay sobre las ayudas públicas. Un 70,7% de la empresas indicó conocer las
subvenciones a la I+D y menos de la mitad (45,5%) solicitaron algún tipo de subvención. Menor es el conocimiento de los
incentivos fiscales a la I+D (41,1% del total) de las cuales solo el 50,8% los han aplicado. Un mayor conocimiento y
aplicación de las ayudas existentes a nivel tanto regional, como nacional y de la Unión Europea permitiría reducir el coste
de la inversión indicado como principal barrera e incentivar la actividad innovadora. No obstante la escasa utilización de
estos instrumentos las empresas en general valoran las ayudas en aquellos aspectos para los cuales son diseñados:
inducir a las empresas que no innovan a innovar e incrementar el esfuerzo inversor en innovación a través de emprender
nuevos proyectos innovadores
Finalmente, como medidas que favorecerían el impulso de la innovación es interesante destacar que, además de utilizar
de forma adecuada los apoyos de carácter financiero públicos en función a los obstáculos a la innovación que son
revelados por las empresas, las empresas demandan principalmente la necesidad de un asesoramiento personalizado y
mayores jornadas de información. La consideración de todos estos aspectos plantea, desde el punto de vista de las
recomendaciones públicas, la necesidad de potenciar y mejorar los canales de información, de promover la cooperación
de la innovación en la región y de inducir a través de los apoyos financieros necesarios la necesidad de innovar y de
asumir riesgos de las empresas extremeñas que en general son conscientes de la importancia que tiene esta inversión
para la competitividad.
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34 BEYOND-BORDERS THINKING: PROMOTING ECUMENES.
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Abstract: The European Union, as one of the core regions of the world, is coping with the urgent quest of a sustainable
and social-environmental responsible behavior towards a more livable – and maintainable – planet for all. Yet, as a
regional construct the EU remains with individually focused and most often economically based strategies rather than
working on a common ground towards a supportable future of everyone. What needs to be tackled is the mobilization of
a shared grand design for the preservation of each humanity and the environment. We argue that such a prospective (and
acute) approach can only take place when acknowledging spaces of strong socio-cultural encounter beyond cognitive
drawn borders: different ecumenes in action. As a region of great diversity, the EU needs to consider a mutual ground of
understanding for creating a strategy applicable for all, in the middle of a plurality of knowledges and experiences - hence,
a dynamic top-down/bottom-up interaction. This paper is based on a literature review of shared strategies within the
region, whilst focusing on socio-cultural transnational narratives and strategies towards a sustainable region – and
world, enforcing the relevance of different ecumenes at stake.
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Resumo: O conceito de Economia Circular (EC) surgiu associado ao aumento da população e consumo e às consequências
que estes determinaram nos recursos naturais das regiões. A EC centra-se em três princípios “Reduzir, Reutilizar e
Reciclar”, que determinam um modelo de produção que permita a re-entrada dos materiais no ciclo económico (Mendes
et al,2020, cit. Ellen MacArthur Foundation,2012). Neste contexto, o conceito de EC está cada vez mais presente nas
estratégias, planos e documentos desenvolvidos nos contextos europeu, nacional e regional, abrangendo os diversos
setores que constituem o sistema económico. No caso do Algarve, o desenvolvimento da Agenda Regional da Economia
Circular (CCDR-Alg, 2019) marcou a discussão com o intuito de acelerar e estimular a transição da região para uma
economia mais circular e sustentável. A presente comunicação tem como objetivo identificar o perfil de resíduos
produzidos pelos setores do Turismo, do Mar e Agroalimentar na região do Algarve, com vista à identificação de
potenciais oportunidades para a sua reutilização, através de novos modelos de negócio que vão ao encontro da sua
redução e/ou eliminação. No presente trabalho foram desenvolvidos questionários direcionados às empresas dos
referidos setores na região, com os objetivos de identificar: a produção de resíduos (quantidade) e o seu destino; e
caracterizar as práticas adotadas pelas empresas na transição para uma economia circular. Os resultados dos
questionários, mostram a existência de resíduos comuns aos três setores (caso do plástico) que podem potenciar a
constituição de novos negócios, mas existem outros específicos; no Turismo, destacam-se os resíduos orgânicos e
alimentares, bem como os resíduos de embalagens; provenientes do Mar, surgem os resíduos de redes, linhas e
armadilhas de pesca, complementados pelos óleos de motor; no setor Agroalimentar destacam-se os resíduos orgânicos
e cartão. Conclui-se que apesar da importância que a EC detém nas orientações e políticas, a sua efetividade no quadro
dos atores económicos tem de ser potenciada, evidenciando-se a necessidade de reforçar a difusão de novas práticas
entre atores, bem como a criação de incentivos para novos modelos de negócio (CCDR-Alg, 2021).
Palavras-chave: Economia Circular; Estratégia Regional; Turismo; Mar; Agroalimentar; Algarve
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Resumen: La crisis mundial provocada por la pandemia de coronavirus está teniendo un impacto económico, antes
inexistente en la economía mundial. Se trata de una crisis de escala y complejidad histórica que está poniendo a prueba
los sistemas de atención médica, la capacidad fiscal de los gobiernos y la capacidad de muchas organizaciones para hacer
frente a los cambios provocados por el virus y de darle respuesta a los mismos.Como resultado se han modificado los
patrones de producción y consumo de los alimentos, lo que ha afectado directamente al sector agroalimentario. En
Extremadura, región donde se emplaza este estudio, el sector agroalimentario ocupa un papel fundamental en el
desarrollo económico, tanto es así que el peso de sector agrario y sus industrias asociadas es superior a la media a nivel
nacional. Además, en este sector destaca la importancia del cooperativismo agroalimentario y su influencia en la fijación
de la población rural y el desarrollo territorial. En este marco, el objetivo de este estudio es analizar el impacto de la
COVID-19 en las cooperativas agroalimentarias extremeñas. La metodología utilizada es cualiativa a través de un estudio
de casos múltiples adoptando un enfoque exploratorio. Se seleccionaron a 5 cooperativas agroalimentarias extremeñas
para ser estudiadas en base a diversos criterios como la pertenencia a ramas de actividad que desarrollan o producen
productos altamente especializados en la región, diferentes tamaños, facturación y son organizaciones dinámicas e
innovadoras. Las estrevistas semiestructuradas estaban dirigidas a los responsables en materia de gestión de las
compañías seleccionadas y buscan conocer el impacto ocasionado por la pandemia, así como las actuaciones
implementadas en base al nuevo escenario. La codificación de las entrevistas además de otra información secundaria
permite analizar el impacto negativo de la COVID-19 en la actividad de las cooperativas (disminución de la facturación y
disminunción/desplazamiento de la demanda) y las actuaciones llevadas a cabo (aumento de la utilización de las
plataformas de comunicación, cambios en la comercialización de productos y aumento de los protocolos sanitarios). La
principal conclusión del estudio es que el cambio en las condiciones del entorno, así como las características de la difusión
de la pandemia, ha influido en el comportamiento, los procesos, la dinámica y los resultados de las empresas
independientemente del tamaño y la naturaleza del producto. Este estudio pretende contribuir a la aún escasa literatura
existente sobre el impacto de la pandemia en el sector agroalimentario.
Palabras clave: Actuaciones, cooperativas agroalimentarias, COVID-19, Extremadura, impacto.
IMPACT OF COVID-19 ON AGRI-FOOD COOPERATIVES IN EXTREMADURA (SPAIN): MULTIPLE CASE STUDIES
Abstract: The global crisis caused by the coronavirus pandemic is having a previously non-existent economic impact on
the world economy. It is a crisis of historic scale and complexity that is straining health care systems, the fiscal capacity
of governments and the ability of many organizations to cope with and respond to the changes caused by the virus,
resulting in changes in food production and consumption patterns, which has directly affected the agri-food sector. In
Extremadura, the region where this study is located, the agri-food sector plays a fundamental role in economic
development, so much so that the weight of the agricultural sector and its associated industries is higher than the national
average. Furthermore, in this sector, the importance of agri-food cooperatives and their influence on the fixation of the
rural population and territorial development stands out. Within this framework, the objective of this study is to analyze
the impact of COVID-19 on the agri-food cooperatives in Extremadura. The methodology used is qualitative through a
multiple case study adopting an exploratory approach. Five agri-food cooperatives from Extremadura were selected to
be studied based on several criteria such as belonging to branches of activity that develop or produce highly specialized
products in the region, different sizes, turnover and are dynamic and innovative organizations. The semi-structured
interviews were aimed at those responsible for the management of the selected companies and seek to know the impact
caused by the pandemic, as well as the actions implemented based on the new scenario. The coding of the interviews in
addition to other secondary information allows us to analyze the negative impact of COVID-19 on the activity of the
cooperatives (decrease in turnover and decrease/displacement of demand) and the actions carried out (increased use of
communication platforms, changes in the marketing of products and increase in sanitary protocols). The main conclusion
of the study is that the change in environmental conditions, as well as the characteristics of the pandemic spread, has
influenced the behavior, processes, dynamics and results of companies regardless of the size and nature of the product.
This study aims to contribute to the still scarce literature on the impact of the pandemic on the agri-food sector.
Keywords: Actions, agri-food cooperatives, COVID-19, Extremadura, impact.
1. INTRODUCCIÓN
La pandemia de coronavirus está teniendo un impacto económico no existente previamente en la economía mundial.
Según Gjaja et al. (2020) se trata de una crisis de escala y complejidad histórica que está poniendo a prueba los sistemas
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de atención médica, la capacidad fiscal de los gobiernos y la capacidad de muchas organizaciones para hacer frente a los
cambios provocados por el virus y de darle respuesta a los mismos.
En el caso de España, las estrictas medidas de confinamiento vigentes en 2020, así como las restricciones sobre el turismo
internacional, han supuesto una caída histórica del producto interior bruto (PIB). Asimismo, la crisis producida ha
alterado las pautas de producción y consumo de alimentos a nivel mundial, lo cual ha afectado al sector agroalimentario.
El sector agroalimentario agrupa un conjunto de actividades muy heterogéneas que van desde la primera transformación
de materias primas de origen animal y vegetal hasta la producción de productos sofisticados como los alimentos
funcionales. En el sector interactúan toda una serie de variables que influyen muy directamente sobre el bienestar de la
sociedad en su conjunto. Una de sus funciones es dar respuesta a la necesidad de obtener suficientes alimentos para
atender la demanda de los ciudadanos. En este sentido, en la actualidad, el sector agroalimentario, a nivel mundial, se
enfrenta a un reto no contemplado previamente de nuevos patrones de consumo y de percepciones e inquietudes de los
consumidores.
En España, el sector agroalimentario ha sido uno de los menos afectados por la crisis producida por la pandemia. No
obstante, se ha producido una disminución en la producción y las ventas. Asimismo, el cambio en las pautas de consumo
durante el confinamiento y las restricciones comerciales han afectado también al sector (CaixaBank, 2020).
El sector agroalimentario es, asimismo, una de las principales actividades económicas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y desempeña un papel esencial en su desarrollo económico. Su importancia proviene de su naturaleza
estratégica como proveedor de un producto esencial, su comportamiento anticíclico en situaciones de crisis y su carácter
de herramienta para abordar retos importantes de la actualidad que abarcan cambios en los hábitos y preferencias de
los consumidores, cambios sociales y demográficos, y la globalización económica (Corchuelo y Rodríguez, 2016). Un
aspecto a destacar en este sector es la importancia del cooperativismo agroalimentario, que influye en la fijación de la
población rural y el desarrollo territorial.
En este marco, el objetivo de este estudio es analizar el impacto de la COVID-19 en las cooperativas agroalimentarias
extremeñas. Se plantean las siguientes preguntas: ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? y, ¿cuáles son las actuaciones
que ha traído consigo? El análisis se realiza a través de las apreciaciones de responsables de gestión de 5 cooperativas
agroalimentarias extremeñas. Este estudio pretende contribuir a la aún escasa literatura existente sobre el impacto de la
pandemia en el sector agroalimentario (Barcaccia et al., 2020; Patterson et al., 2020; Montanari et al., 2020; Scorza et al.,
2020; Zhang et al., 2020), en este caso referido a una región concreta.
El estudio se organiza como sigue: tras esta introducción y justificación, en la sección 2 se presenta la metodología
utilizada y las características de las cooperativas agroalimentarias entrevistadas. En la sección 3 se resumen los
principales resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones.
2. METODOLOGÍA Y DATOS
En esta sección se explica la metodología y el diseño de la investigación. A continuación, se describen las principales
características de los datos.
2.1. Diseño de la investigación
Se utiliza una metodología cualitativa a partir de un estudio de casos múltiples. Se emplea un enfoque exploratorio, de
acuerdo a las fases establecidas por Yin (1989). Esta metodologia es adecuada al objetivo del estudio. En Tell et al. (2016)
se realizó una revisión de literatura analizando 505 artículos y obtuvieron que los estudios del sector agroalimentario
son principalmente estudios empíricos y cualitativos centrados en una o pocas empresas (estudios de casos).
Una actividad previa a nuestro estudio fue la elaboración de un informe / directorio de las empresas agroalimentarias de
Extremadura. La información necesaria para la elaboración de este informe se ha obtenido del cruce y análisis de diversas
bases de datos (Instituto Nacional de Estadística, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y SABI). Consideramos
la población de las empresas agroalimentarias extremeñas en la clasificación nacional de actividades económicas (NCEA)
código 10 (Industria Agroalimentaria), 11 (Bebidas) y 12 (Tabaco). Finalmente el informe contiene un total de 734
empresas agroalimentarias de diferentes formas y tamaños legales, de las cuales se seleccionaron las organizaciones que
componen la muestra del estudio en base a diversos criterios como la pertenencia a ramas de actividad que desarrollan
o producen productos altamente especializados en la región (p. Ej., Tomate, aceite o vino); diferentes tamaños y formas
legales (por ejemplo, cooperativas agroalimentarias que tienen gran importancia en el sector) y son organizaciones
dinámicas e innovadoras. Se realizaron entrevistas en profundidad a los responsables de las 5 cooperativas
agroalimentarias extremeñas seleccionadas y se plantearon cuestiones relacionadas con el impacto del COVID-19 en sus
actividades. Específicamente, se les preguntó: ¿Cuáles son las consecuencias de la pandemia? ¿Qué acciones se están
llevando a cabo? Posteriormente, se analizaron las respuestas proporcionadas por los entrevistados.
Para analizar e interpretar la información, se grabaron las entrevistas, se transcribieron y se enriqueció con información
secundaria de tipo descriptiva y de caracterización de cada una de las cooperativas estudiadas. Luego, todos los datos
obtenidos se codificaron mediante un software informático específico para estudios de investigación basados en
metodología cualitativa, WebQDA. Además del análisis en códigos libres, este programa permitió realizar tablas de coocurrencias y analizar la frecuencia de las 20 palabras más utilizadas por los entrevistados.
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La Tabla 1 muestra información de las entrevistas (empresas, persona entrevistada, género, modalidad de la entrevista,
fecha y duración). La numeración de las empresas corresponde al orden en que se realizaron las entrevistas. Debido a la
situación de la pandemia, se realizaron a través de zoom y abarca el período de junio de 2020 a enero de 2021. La
numeración de las empresas corresponde al orden en que se realizaron las entrevistas.
Tabla 1. Información de las entrevistas
Cooperativa
Entrevistado
1
CEO1
2
CEO
3
CEO
4
CEO
5
Directora Calidad e I+D+i
1CEO: Chief Executive Officer (director ejecutivo).

Género
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Modalidad
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Fecha
18/06/2020
06/07/2020
15/10/20
12/01/21
26/04/21

Duración
60 minutos
75 minutos
55 minutos
75 minutos
80 minutos

2.2. Características de las cooperativas entrevistadas
En esta sección se recoge información descriptiva de las 5 cooperativas que fueron entrevistadas. La Tabla 2 muestra una
breve descripción de cada una de las cooperativas que han participado en el estudio de investigación.
Tabla 2. Descripción de las cooperativas
Cooperativa 1: Fabricación de bebidas
La empresa 1 es una sociedad de transformación agraria (SAT). Fue fundada en 1982, y está ubicada en Almendralejo (Badajoz). Es
una empresa familiar, con una tradición de más de cinco generaciones en el cultivo y elaboración de vinos. Diez empleados trabajan
en la bodega. Los vinos que elaboran son tintos, blancos y semidulces. En los últimos años han comenzado a elaborar vino espumoso
(cava), y para ello construyeron una segunda bodega en 2019. La organización también ha diversificado sus actividades y cuenta
con un restaurante dentro de las instalaciones de la bodega, ofrecen degustaciones, maridajes , eventos y visitas guiadas.
Comercializan sus productos a nivel nacional e internacional a mercados como Estados Unidos o Japón.
Cooperativa 2: Fabricación de productos para alimentación animal
La empresa 2 es una sociedad de transformación agraria (SAT), ubicada en Don Benito (Badajoz). Fue fundada en 1985 y su principal
actividad es la fabricación de productos para la alimentación animal, aunque en los últimos años ha diversificado su actividad,
trabajando con productos como tomate, aceite, arroz, piensos compuestos, semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios. Tienen
cinco centros de producción y también son accionistas de varias empresas agropecuarias de la región. Comercializan sus productos
a nivel regional y nacional, y también en Italia y Portugal. Es una empresa de referencia dentro de las cooperativas agrarias de
Extremadura y España. La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), en su informe anual, la clasifica como
no. 67 del total de 722 cooperativas agroalimentarias nacionales, con 68.000.000 de euros de facturación y 70 empleados.
Cooperativa 3: Procesado y conservación de frutas y hortalizas
La empresa 3 es una cooperativa de segundo grado que integra otras 16 cooperativas de primer grado de la zona norte de
Extremadura. Esta empresa comercializa productos de sus cooperativas asociadas (cerezas, castañas, higos secos, ciruelas y
berries), comercializa otros productos procesados en los que subcontrata su producción y realiza transformación en las actividades
de destilería y almazara. Fue fundada en 1986 en Valdeastillas (Cáceres) y actualmente produce más de 20.000 toneladas de
productos; La empresa trabaja con 3500 agricultores y tiene 110 empleados permanentes 900, más de los cuales se agregan durante
la temporada alta. Esta empresa es líder en el canal retail, especialmente con su producto estrella, la cereza. Sus clientes son grandes
cadenas de hipermercados y supermercados. También realizan comercio exterior, exportando del 50 al 60% de su producción.
Cooperativa 4: Procesado y conservación de frutas y hortalizas
La empresa 4 es una cooperativa extremeña que integra a 45 socios y se dedica a la transformación y comercialización de ajos
frescos enteros, en pasta y dientes de ajo pelados. Fue constituida en 2003 y está ubicada en Aceuchal (Badajoz), donde trabajan
seis empleados fijos y 74 temporales. Es una empresa líder en la comercialización de ajo a nivel nacional e internacional. Produce
más de 5000 toneladas de ajo al año y factura entre 6 000 000 y 10 000 000 EUR al año. Desde 2012, comercializan sus productos
en Brasil, América del Norte, Canadá y países europeos. Como resultado, han experimentado un crecimiento continuo que alcanzó
el 10% en 2020.
Cooperativa 5: Comercio al por mayor de animales vivos
La empresa 5 es una sociedad cooperativa constituida como tal, en el año 2.017 por la unión de dos cooperativas de segundo grado.
Entre ambas integran a ocho entidades de base repartidas entre las provincias de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla,
Huelva y Cádiz. El grupo resultante cuenta con unos 70 trabajadores, un censo aproximado de 815.000 ovejas y unos 1.600 socios
y disponen de tres centros de trabajo ubicados en Villanueva de la Serena, Trujillo y Madrid (Merca Madrid). Su actividad se centra
en la producción y comercialización de cordero vivo o en canal y está considerada la cooperativa de mayor volumen en cordero de
Europa, con unas ventas superiores a 800.000 cabezas de ganado ovino.

En la Tabla 3 se muestran las características de las cooperativas agroalimentarias entrevistadas indicando su actividad,
el número de empleados, volumen de facturación, si es exportadora o no, la fase de la cadena de suministro en la que
opera la empresa y el mercado al que se dirige.
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Tabla 3. Características de las cooperativas entrevistadas
Cooperativa

Empleados

Facturación

Exporta

1

Actividad
CNAE20092
110

10

1.000.0012.000.000€

Sí

2

109

70

>10.000.000€

Sí

3

103

110

>10.000.000€

Sí

4

103

6

6.000.00110.000.000€

Sí

5

4623

73

>10.000.000€

Sí

Fase
cadena
suministro
Producción
Transformación
Comercialización
Producción
Transformación
Comercialización
Producción
Transformación
Comercialización
Producción
Transformación
Comercialización
Comercialización

Canal destino
Canal Horeca
Industrias
transformadoras
Cliente Final
Canal Horeca
Mercado retail
Canal Horeca
Mercado retail
Industrias
transformadoras
Canal Horeca

Actividad CNAE2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas): 103: Procesado y conservación de frutas y hortalizas; 109: Fabricación de
productos para la alimentación animal; 110: Fabricación de bebidas; 4623: Comercio al por mayor de animales vivos.
2

De la muestra resultante, 2 cooperativas pertenecen al grupo de clasificación de actividad “Procesado y conservación de
frutas y hortalizas”. En relación con el tamaño, una cooperativa es microempresa ya que cuenta con menos de 10
trabajadores, una cooperativa es pequeña (cuanta con 10 trabajadores) y 3 son empresas medianas que superan los 50
empleados. Todas las cooperativas superan el millón de euros de facturación y además realizan actividades de comercio
exterior. En cuanto a la fase de cadena de suministro el 80% de las organizaciones de la muestra realiza toda la cadena
de valor del producto y en general, todas las cooperativas se dirigen al canal de destino Horeca (hoteles, restaurantes y
cafeterías).
3. RESULTADOS
El análisis de la información de las entrevistas así como de otra información secundaria permitió extraer los principales
resultados sobre el impacto de la COVID-19 en las cooperativas agroalimentarias extremeñas de la muestra. La
codificación de los resultados a través del software informático WebQDA permitió determinar las palabras que aparecían
con mayor frecuencia. En la investigación, se tomaron 20 palabras como límite y luego las respuestas se volvieron a
codificar en función de los resultados de las frecuencias de palabras. En base a los resultados, se determinó que los
términos “afectados” y “acciones” tuvieron una representación notable en la muestra. Por ello, se analiza el impacto
(negativo y positivo) que ha tenido la pandemia en las empresas, así como las acciones y principales cambios que se están
llevando a cabo para paliar, en particular, las consecuencias negativas.
En primer lugar, y en relación al impacto que la COVID-19 ha supuesto en las cooperativas, por una parte, en general, se
puso de manifiesto la existencia de resultados negativos en términos de volúmen de negocio y ventas. La disminución de
la facturación estuvo producida, no solamente por los cambios en las conductas de consumo, sino también por las
condiciones de confinamiento impuestas por las autoridades sanitarias.
En este sentido, las restricciones impuestas en la hostelería por parte de la Junta de Extremadura, ha llevado a la
disminución de la demanda de productos dirigidos a restauración.
CEO (Cooperativa 3): “[…] en los berries, nosotros tenemos grosella. De este producto tenemos muy poca cantidad. Está muy
orientado para consumirlo y utilizarlo en postres; hemos tenido algún cliente que lo vendía directamente a la hostelería y
este año no ha vendido nada”.
Asimismo, los productos asociados a celebraciones y eventos han experimentado una disminución en el consumo. Por el
contrario, los vinos “tranquilos” han experimentado un aumento de la demanda.
CEO (Cooperativa 1): “El vino que más ha sufrido con esta crisis del coronavirus ha sido el espumoso. Desgraciadamente no
había motivos para celebrar…”.
La reducción de la demanda dirigida al canal HORECA se ha visto compensada, en parte, por el desplazamiento de la
demanda al consumo en casa.
CEO (Cooperativa 4): “A nosotros, en principio, casi nos benefició la situación del coronavirus ya que en parte se está
desplazando la demanda de nuestros productos […].En el caso del diente de ajo pelado, el consumidor final no lo utiliza
porque está dirigido a la hostelería e industria, y la hostelería ha cerrado, así que bajó su consumo. También es cierto que si
baja el consumo en hostelería aumenta el consumo en los hogares, aunque no en la misma proporción, ahora ha crecido la
demanda de ajo fresco”.
Las consecuencias derivadas del COVID-19 han impulsado a las empresas a emprender acciones para reducir riesgos y
adecuar sus actividades industriales a la nueva situación. Una de ellas es el aumento de la utilización de plataformas de
comunicación y las videoconferencias.
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Directora del departamento de I+D+i y Calidad (Cooperativa 5): “Antes de la pandemia para cualquier cosa nos reuníamos
y hacíamos trescientos y mil km para una reunión que duraba diez minutos. Ahora ya con Zoom o cualquier plataforma de
comunicación, nadie se plantea ir a Madrid o se plantea ir a cualquier lado del mundo a tener una reunión de veinte minutos".
Asimismo, se observan cambios en la comercialización con la creación y modernización de páginas web y plataformas de
venta de las empresas.
CEO (Cooperativa 4): “Se está fomentando la digitalización. Seguimos trabajando a través de WhatsApp, que es una
herramienta muy útil para hacer videollamadas, enviar fotos… además, todo el mundo la conoce y la usa”.
Finalmente, las empresas pertenecientes al sector agroalimentario trabajan, en general, con altos estándares de calidad,
higiene y seguridad alimentaria. La situación producida por la pandemia ha supuesto adoptar protocolos aún más
exigentes, así como modificaciones en las actividades y la organización del trabajo.
CEO (Cooperativa 3): ““Quizás donde nos haya afectado más esta situación ha sido a nivel de costes en la planta. Hemos
tenido que invertir mucho dinero para adaptar e implantar protocolos de actuación a nuestros trabajadores. Tened en
cuenta que en campaña podemos llegar a ser 1000 trabajadores y en esta situación de alarma sanitaria hemos tenido que
poner muchos medios materiales como geles hidroalcohólicos, mascarillas, cambios de mesas en los comedores, nuevos
controles de temperatura, espaciando las áreas de entradas de la central […] antes teníamos 5 líneas y los trabajadores
estaban entrando a la vez. Ahora según nuestros protocolos, cada línea tiene que ir entrando con media hora de diferencia
a la anterior”.
4. CONCLUSIONES
La crisis sanitaria producida por la COVID-19 está teniendo consecuencias importantes sobre la economía en su conjunto
y en los sectores y ramas de la actividad económica mundial. La industria agroalimentaria pertenece a un sector esencial
y estratégico en la economía extremeña, y si bien la pandemia ha tenido consecuencias negativas en algunos aspectos, se
están desarrollando una serie de actuaciones que hacen que el impacto no se haya manifestado con la misma magnitud
que en otros sectores.
Este estudio analiza el impacto de la pandemia en las cooperativas agroalimentarias extremeñas. Este se manifiesta
especialmente en la disminución de la facturación y las ventas de determinados productos, así como el desplazamiento
de la demanda hacia otros productos ocasionado por cambios en los hábitos de consumo. Estos efectos han acelerado
ciertas actuaciones que tratan de paliar los efectos negativos y están orientados a una adaptación a la nueva situación.
Las actuaciones conllevan el aumento del uso de la tecnología y la digitalización, tanto para reuniones como en las
actividades de comercialización, la modificación de actividades y organización del trabajo y la introducción de protocolos
higiénicos adicionales en los centros de trabajo que permitan garantizar la seguridad de sus trabajadores y evitar
contagios.
Finalmente, y como principal conclusión, el cambio en las condiciones del entorno, junto con las características de
propagación de la pandemia, han impactado en las estrategias, comportamientos, procesos, dinámicas y resultados de las
organizaciones independientemente de su tamaño y la naturaleza de su entorno. producto o servicio. Aunque era de
esperar, la resistencia mostrada por el sector agroalimentario es notable, a pesar de la destrucción generalizada de
empleo y productividad que ha provocado la pandemia en España. Este resultado es consistente con lo indicado en el
informe de Mckinsey & Company, en el que las empresas agroalimentarias extremeñas están experimentando cambios
en los modelos operativos y prioridades funcionales de sus negocios (Mckinsey & Company, 2020). Hay ciertos aspectos
que, si bien ya se estaban adoptando medidas para ponerlos en práctica, se han acelerado, como la comunicación virtual,
el teletrabajo y la digitalización, siendo este último aspecto fundamental para ganar competitividad.
Esta investigación tiene dos implicaciones relevantes. Por un lado, pretender ser de utilidad para los responsables de las
empresas agroalimentarias a través de las acciones y cambios que se están llevando a cabo de forma acelerada para paliar
los efectos de la crisis en el sector, no solo en la estrategia y técnica de producción y relación con el proveedor, sino
también como resultado del cambio en el comportamiento de los consumidores. Adicionalmente, también se pretende
ser una guía para las administraciones públicas, especialmente el gobierno regional, para la incorporación de medidas
que puedan aliviar las consecuencias negativas en el sector y ayudar a superar los cambios y a la adaptación de las
empresas. El objetivo principal de estas medidas es el desarrollo de políticas públicas que ayuden a prevenir y mitigar
las dificultades que tienen las organizaciones empresariales en crisis similares a la ocasionada por la pandemia de la
COVID-19.
Sin embargo, nuestra investigación tiene algunas limitaciones. En primer lugar, y tal y como recomienda la metodología
estudio de caso, las entrevistas deben realizarse en la sede de las empresas para promover el intercambio de información
entre ambas partes. Sin embargo, las restricciones a la movilidad como consecuencia del estado de alarma decretado por
el Gobierno español en marzo de 2020 ocasionaron que todas las entrevistas se realizasen por videoconferencia a través
de la herramienta de comunicación online Zoom. Adicionalmente, otra limitación es la escasa literatura sobre el efecto
del COVID-19 en el sector agroalimentario en particular y su comparación con otros países y regiones, lo que no nos
permite hacer comparaciones con otros países y regiones, aunque esto también es la principal novedad de este estudio.
Las futuras líneas de investigación se centrarán en ampliar la muestra de empresas. También se pretende acompañar el
estudio cualitativo con uno de tipo cuantitativo. Finalmente, sería de interés explorar y ampliar los efectos obtenidos de
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estos impactos positivos y negativos sobre otras variables, especialmente en materia de sostenibilidad (ODS 11),
consumo y producción responsables (ODS 12) y emprendimiento, innovación y creación de valor (ODS 9). ) en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019).
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Abstract: What is Cultural Planning? Cultural Planning is a smart relation between Anthropology and Planning. On the
Anthropological part, culture is the big issue. Culture is in the centre as the main resource. But culture is also the envelope:
of planning. And, moreover, culture is the real aim of planning. Saying this is just about saying all although culture is the
least simple issue. What are we talking about when we talk about culture? Diversity should be the answer. Culture is
moreover pluralities and dynamics. On the Planning part, planning culture raises always several questions. But by
conceiving culture as diversity, Planning culture means to create/find a pool of diversity to enhance planning: to promote
planning as a open process in which diversity is present and to aim for diversity. That is what Cultural Planning should
be about and that is still a gap in our learning processes, day-by-day actions as well as policies.
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Resumen: In Spain there are quite a few precedents of strategies against depopulation from sub-central administrations,
some of them dating back several decades. But it is not until the Conference of Presidents in January 2017 when it
becomes a central issue on the political agenda as it is the national government who assumes its leadership. Since then,
there has been a continuous presentation of plans, guidelines and documents of various kinds by different agents.
This paper analyzes the proposals elaborated in the last legislature because two profound changes have taken place in
the political context in which the concrete measures are configured, especially those of a territorial nature. On the one
hand, an association of voters based on this "cleavage" obtained a seat in one of the smallest constituencies of the State,
Teruel, and destabilized the political map; and, secondly, an unprecedented health crisis occurred, which implied a
serious economic depression and a change in the way of doing politics, especially in how to approach the recovery of the
country and its territories, including the peripheral rural ones.
The approaches of Economic Policy and Local Development, together with the specific literature on depopulation and
rural development, provide contents and methods to evaluate the relevance of these proposals recently presented by the
Government of Spain, the last Autonomous Community to pass a specific law in this regard, Castilla-La Mancha, as well
as the measures proposed by pressure groups such as the Empty Spain platform and the SSPA (Southern Sparsely
Populated Areas) network.
Palabras Clave: despoblación, políticas, desarrollo rural, España
Clasificación JEL: J18; R58
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Resumo: O Turismo de Natureza e, em particular, o pedestrianismo, a par com o turismo em territórios de baixa
densidade, têm vindo a ganhar cada vez mais notoriedade ao longo dos últimos anos, com destaque para a procura mais
elevada no contexto pandémico atual. O Estrela Geopark Mundial da UNESCO, no sentido de dar conteúdo à sua estratégia
de valorização e salvaguarda do património natural e cultural existente, tem vindo a trabalhar em diferentes ações que
considera proeminentes para a prossecução dos objetivos desta e, sobretudo, para a sustentabilidade do território. O
Turismo e Desenvolvimento Comunitário, enquanto pilar fundamental deste Geopark que integra nove municípios da
serra da Estrela, destaca como seu mais recente projeto a Grande Rota do Estrela Geopark, que visa estruturar de forma
alargada, e numa perspetiva holística, este território, constituindo um recurso turístico de grande relevância para a
região. Esta Grande Rota pretende assumir-se como um elemento inovador, pois na base da sua estratégia estão pensadas
diversas características que não se encontram noutras grandes rotas já existentes. Serão aproximadamente 760 km de
percursos pedestres e cicláveis, interligados, que, de forma integrada e complementar, permitirão a visitação de uma
vasta área do território do Geopark, incluindo 70% dos seus geossítios, e de todas as sedes dos municípios que o integram,
com ligação às principais plataformas intermodais de transportes e a diversos serviços turísticos ao longo de todo o
percurso (alojamento, restauração, entre outros). Pelas suas características, consideramos que este projeto vem
responder a uma necessidade há muito sentida: a inexistência de um instrumento de promoção e desenvolvimento
turístico de todo o território da serra da Estrela, nas mais variadas vertentes, ancorado numa rede de trabalho
intermunicipal deste vasto território classificado pela UNESCO.
Palavras-chave: Estratégia; Grande Rota; Pedestrianismo; Território UNESCO; Turismo
THE GREAT ROUTE OF ESTRELA GEOPARK - A HOLISTIC APPROACH TO SERRA DA ESTRELA TOURISM
Abstract: Nature Tourism and, in particular, hiking, along with tourism in low-density territories, have been gaining
more and more notoriety over the last few years, with an emphasis on the higher demand in the current pandemic
context. Estrela UNESCO Global Geopark, in order to give content to its strategy of valuing and safeguarding the existing
natural and cultural heritage, has been working on different actions that it considers prominent for the pursuit of the its
objectives and, above all, of the territory sustainability. Tourism and Community Development, as a fundamental pillar
of this Geopark that includes nine municipalities in Serra da Estrela, highlights as its most recent project the Great Route
of Estrela Geopark, which aims to broadly structure this territory, in a holistic perspective, constituting a tourist resource
of great relevance for the region. This Great Route intends to assume itself as an innovative element, since at the base of
its strategy several features are thought out that are not found in other large routes that already exist. There will be
approximately 760 km of interconnected pedestrian and cycling routes, which, in an integrated and complementary way,
will allow the visitation of a vast area of the Geopark's territory, including 70% of its geosites, and all the seats of the
municipalities that comprise it, with connection to the main intermodal transport platforms and to various tourist
services along the entire route (accommodation, catering, among others). Due to its characteristics, we believe that this
project responds to a need that has been felt for a long time: the inexistence of an instrument for the promotion and
tourist development of the entire territory of the Serra da Estrela, in the most varied aspects, anchored in an intermunicipal network of this vast territory classified by UNESCO.
Keywords: Great Route; Hiking; UNESCO Territory; Strategy; Tourism
1. O TURISMO NA ESTRATÉGIA DE UM GEOPARK MUNDIAL DA UNESCO - NOTA INTRODUTÓRIA
1.1 O Estrela Geopark Mundial da UNESCO
O Estrela Geopark, classificado como Geopark Mundial da UNESCO a 10 de julho de 2020, é um território com cerca de
2216 km2, que tem na sua base uma estratégia de proteção, valorização e dinamização do património cultural, com
especial ênfase no património geológico, numa perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico,
fomentando o turismo e o desenvolvimento sustentável do território” (AGE, s.d.) em que se encontra inserido.
Este é constituído pelos municípios que não só compreendem, geograficamente, a região da serra da Estrela, mas também
por aqueles que reveem nesta uma forte marca identitária, num total de nove: Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã,
Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia. O território do Estrela Geopark abrange, por
isso, duas comunidades intermunicipais/NUT III:a Região de Coimbra e as Beiras e Serra da Estrela.
O Estrela Geopark é o mais recente Geopark português classificado pela UNESCO, juntando-se, assim, ao conjunto dos
restantes quatro Geoparks detentores da classificação, a nível nacional: Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO,
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premiado em 2006, Arouca Geopark Mundial da UNESCO, galardoado em 2009, Açores Geopark Mundial da UNESCO,
classificado em 2013, e Terras de Cavaleiros Geopark Mundial da UNESCO, condecorado em 2014.
Na base da sua classificação, estão identificados 144 locais de interesse geológico, que no conjunto contam parte da
História natural desta Montanha, constituindo os vértices de uma rede de desenvolvimento territorial, assente nas
relações entre o património geológico e o não geológico.
1.2 O Turismo enquanto eixo estratégico de intervenção territorial
Com vista à prossecução da sua missão e valores, enquanto Geopark Mundial da UNESCO, e à operacionalização das ações
definidas para o horizonte temporal 2018 - 2022, o Estrela Geopark definiu 6 eixos estratégicos que visam alavancar os
objetivos traçados no Plano Estratégico para o período supramencionado:







Ambiente e Sustentabilidade;
Geoconservação e Património Geológico;
Ciência e Investigação;
Educação e Formação;
Promoção, Comunicação e Divulgação;
Turismo e Desenvolvimento Comunitário.

O último eixo estratégico mencionado, que incorpora não só a promoção do desenvolvimento comunitário, como também
a interpretação e valorização turística sustentável, encontra-se associado à concretização e promoção de novos produtos
turísticos, ou o fomento dos já existentes, a partir do potencial endógeno e da diversidade paisagística e patrimonial da
região da serra da Estrela. É neste vetor estratégico que se enquadra a implementação da Grande Rota do Estrela Geopark,
um atrativo turístico distinto e agregador do território onde se encontra inserido.
2. O PEDESTRIANISMO E A EMERGÊNCIA DE NOVOS PRODUTOS TURÍSTICOS
2.1 O Turismo enquanto motor de desenvolvimento regional
O setor do turismo revela-se uma “atividade económica fundamental para a geração de riqueza e emprego em Portugal”
(Turismo em Portugal, 2021), verificando-se, em 2019, o maior valor de dormidas e de receitas turísticas de que há
registo. Apesar da queda histórica, na ordem dos 74%, das chegadas internacionais, registada em 2020 e motivada pela
pandemia COVID-19, o ano de 2021 tem marcado a recuperação da atividade turística, assente principalmente no
mercado interno, ultrapassando, durante o mês de julho, os resultados do período homólogo de 2019 (INE, 2021).
Comumente, o turismo é visto como tendo um impacte económico e de desenvolvimento bastante favorável nas
economias regionais, uma vez que introduz fontes externas de rendimentos e, ao mesmo tempo, produz mudanças ao
nível de custos e outras formas de sustento locais (Rogerson, 2015). Os impactes regionais são, geralmente, medidos
através dos seus efeitos diretos (alojamento, restauração, transportes, serviços culturais, serviços de lazer e
entretenimento, produção e distribuição de viagens e serviços de informação), indiretos (distribuidores, fornecedores e
investimento público) e ainda induzidos, relacionados com as despesas indiretas dos beneficiários da indústria do
turismo (Vellas, 2011).
No espaço rural, ou de baixa densidade, o turismo tem vindo a ganhar espaço, ao longo das últimas décadas, no
delineamento de propostas de desenvolvimento com vista a solucionar a crise que afeta grande parte deste meio (Ribeiro
& Vareiro, 2007). No entanto, surgem questões relacionadas com a sustentabilidade do mesmo, ou seja, com a pesagem
dos benefícios em função de possíveis problemas sociais, económicos e ambientais que acarreta, entre os quais a
degradação ambiental, a descaracterização da cultura local, o aumento do trânsito de turistas e do custo de vida das
comunidades residentes, bem como do preço dos terrenos (Dreher & Kraisch, 2009).
Pela importância que este detém no desenvolvimento comunitário, bem como, cada vez mais, na retoma da economia
pós-pandemia, a potenciação económica e conservação do património cultural e rural constitui um dos eixos estratégicos
de atuação definidos pela Estratégia Turismo 2027, elaborada pelo Turismo de Portugal. Neste eixo, são priorizadas,
como linhas de atuação, o “desenvolvimento do turismo de natureza e em espaço rural através de projetos de valorização
económica e de uma gestão ativa do património natural e rural” (Turismo de Portugal, 2017), onde é realçada a
intervenção dos Geoparks Mundiais da UNESCO, e ainda a implementação de “infraestruturas e serviços de apoio ao
turismo de natureza e/ou ao turismo em espaço rural, sinalética e elementos de interpretação turístico-ambiental”
(Turismo de Portugal, 2017). É exatamente neste enquadramento que nasce a Grande Rota dos Estrela Geopark.
2.2 A importância do networking em territórios de baixa densidade populacional
Apesar da inexistência de um critério de classificação único para a densidade populacional de um território, o mais
completo, atualmente, é o utilizado na regulamentação do Quadro Portugal 2020, onde se adota uma “abordagem
multicritério que considera a densidade populacional, a demografia, o povoamento, as características físicas do território,
as características socioeconómicas e acessibilidades” (CIC Portugal 2020, 2015: 1). De acordo com esta abordagem, os
territórios definidos como sendo de baixa densidade populacional representam, atualmente, quase 48% dos municípios
portugueses, sendo que a esmagadora maioria se localiza nas regiões do interior.
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A este tipo de territórios, encontra-se associada uma multiplicidade de problemas estruturais e desafios significativos
em termos do seu próprio desenvolvimento futuro. População com baixas qualificações, envelhecimento demográfico,
predominância da agricultura como atividade económica (associada a baixa produtividade e falta de competitividade
externa), climas severos, infraestruturas inadequadas, afastamento em relação a grandes centros urbanos e indústria
com escala de produção praticamente irrelevante (Mota, 2019) são elencados como as características que desfavorecem
a baixa densidade populacional no panorama da competitividade regional portuguesa.
Pelo exposto, este tipo de territórios, predominantemente rurais, revelaram-se, ao longo dos últimos anos, “uma presa
fácil de um conjunto de políticas públicas mal concebidas e de intervenções pouco eficazes” (Reis, 2014), que
condicionaram o seu nível de desenvolvimento e a capacidade de se equipararem à restante mancha territorial
portuguesa, ao nível da sua estrutura populacional e económica. No entanto, representam locais que preservam
paisagens ainda pouco antropizadas, marcadas pela tranquilidade, paisagens inigualáveis e silêncio, fruto também da
escassa população, do seu isolamento e distância (Carmo & Rêgo, 2020).
Neste contexto, a necessidade de cooperação e a criação de redes de trabalho, tanto internas como externas, com a
capacidade de promover a interação entre os variados stakeholders turísticos, é vista como uma das soluções para
implementar políticas de salvaguarda territorial (Lourenço, 2011). Representam alguns exemplos de sucesso, a abranger
parte do território do Estrela Geopark, os casos dos consórcios, inseridos nos Programas de Valorização Económica dos
Recursos Endógenos (PROVERE), Aldeias Históricas de Portugal e Termas do Centro, e ainda a Rede de Aldeias de
Montanha.
2.3 O pedestrianismo na serra da Estrela
Os territórios de montanha assumem-se como polos dinamizadores de um conjunto bastante diversificado de atividades
turísticas, seja pelas suas caraterísticas territoriais únicas - “cenários de extrema beleza cénica, traços biofísicos
excecionais, diversidade, isolamento e autenticidade natural e cultural” (Borges & Lima, 2006) - ou por se destacarem da
concorrência, a nível da oferta turística, pela entrega de experiências de verdadeira qualidade (Zwan, 2016).
Ao longo das últimas décadas, foi-se procedendo a uma “(re)descoberta e difusão dos valores ecoculturais e das
potencialidades lúdicas [...] associadas à montanha” (Fernandes, 2009), nomeadamente as desportivas, onde ganham
relevância atividades que estão inerentes à contemplação do meio ambiente e dos recursos naturais e paisagísticos que
a região tem para a oferecer. Da lista fazem parte trekking, pedestrianismo ou hiking, escalada, montanhismo, rapel,
parapente, canoagem, entre outros, inserindo-se estes numa vertente do turismo de montanha que sobressai na ausência
do elemento neve, bastante associado à forte sazonalidade do turismo de inverno, típico de climas como o da serra da
Estrela (Costa, 2015).
Dentro dos tipos de atividades desportivas que apontam o perfil de turista mais adequado para o tipo de turismo a
implementar na região da Serra da Estrela, o pedestrianismo aparece no pódio das preferências, com 67% das mesmas,
apenas antecedido pelo Turismo de Natureza e Turismo de Aventura (Costa, 2015). Esta realidade denota a importância
crescente desta vertente turística no panorama do território e na dissociação do elemento neve enquanto principal
atração, permitindo uma maior diversificação da oferta e, consequentemente, da procura.
2.4 A estruturação de novos produtos turísticos
Os produtos turísticos caracterizam-se como sendo complexos e multifacetados, pelo que necessitam de existir em
simultâneo com o território e de representar experiências com relevância suficiente para se tornarem memoráveis
(Pinto, 2013). Os territórios de baixa densidade populacional, por se tratarem de regiões pouco massificadas, do ponto
de vista turístico, e configurarem novas escolhas geográficas (Carvalho, 2009), têm-se revelado importantes nas
tendências de procura e oferta turística dos últimos anos.
Neste contexto de diversificação do mercado turístico e de conquista de novas experiências, as rotas têm sido
consideradas das práticas turísticas mais procuradas, ao oferecerem, simultaneamente, temáticas de interesse e
facilitação no acesso a atrações e locais aos turistas (Maia & Baptista, 2011). As rotas turísticas, ao interligarem não só os
territórios abrangidos pelas mesmas, mas também os visitantes com o meio natural e/ou cultural em que se inserem,
permitem tanto reforçar o sentimento de unidade dentro da diversidade das regiões, como promover a coesão territorial,
social e o desenvolvimento regional (Cravidão & Nossa, 2017). Estas estruturas, de baixo impacte, têm contribuído para
uma maior afirmação turística de alguns territórios que, de outro modo, não a conseguiriam alcançar.
3. A GRANDE ROTA DO ESTRELA GEOPARK
3.1 Apresentação geral
A Grande Rota do Estrela Geopark é constituída por um percurso pedestre de longa distância, estruturado em rede,
sinalizado e homologado, e por um percurso ciclável de traçado independente, linear, não sinalizado nem homologado,
com orientação exclusivamente por GPS. A sua criação apresenta como principais objetivos o envolvimento, em torno de
um recurso turístico como uma Grande Rota (GR), os nove municípios integrantes do território do Estrela Geopark e
potenciar a visitação ao património cultural e natural, principalmente geológico, presente no mesmo. Pretende,
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simultaneamente, impactar a estruturação do produto turístico que é a serra da Estrela, criando dinâmicas de maior
procura por Turismo de Natureza e pedestrianismo, tipos de turismo de baixo impacte, indo ao encontro da missão não
só do Estrela Geopark, como de todos os Geoparks Mundiais da UNESCO.
O traçado pedestre apresenta cerca de 400 km de percursos em rede e sinalizados no terreno. Trata-se de um percurso
modelar, existindo a hipótese de ser iniciado ou terminado em qualquer uma das sedes dos nove municípios do território,
e revela-se adequado a praticantes de todos os níveis de dificuldade. Possui um traçado principal circular, três variantes
e seis derivações. As variantes assumem as denominações de Mondego (aproveitando o projeto já existente dos
Passadiços do Mondego, por parte da Câmara Municipal da Guarda), Planalto Central e Zêzere (onde coincide com parte
do traçado da GR33 - Grande Rota do Zêzere). As derivações permitem fazer a ligação da Grande Rota do Estrela Geopark
às várias sedes de municípios, possibilitando a ideia de percurso modelar e impulsionando a visita ao território através
de transporte público, principalmente comboio. Cada percurso pode ser realizado em ambos os sentidos, à semelhança
de qualquer Pequena Rota (PR) ou Grande Rota (GR), e as etapas compreendem uma distância entre 9 e 23 km, apoiandose em localidades com oferta de serviços turísticos. O percurso base apresenta um formato circular e encontra-se dividido
em 16 etapas sugeridas, com uma média de 15 km, modelares, providas de serviços de apoio e articuladas com outros
percursos existentes, um dos grandes objetivos desta rota.
Já o traçado ciclável, também denominado de Rota Bikepacking, apresenta uma extensão de 380 km, em formato linear,
sendo que o traçado permite manter o carácter de travessia do território, ao mesmo tempo que permite percorrê-lo de
forma alargada e passar por todos os municípios do Estrela Geopark. Este não se encontra sinalizado, pela que a
orientação deverá ser feita estritamente por GPS. O percurso será, por vezes, coincidente com os traçados da rota
pedestre, partilhando também os seus suportes informativos, de forma a prestar uma melhor experiência ao visitante. A
Rota Bikepacking encontra-se desenhada para funcionar em perfeita articulação com as acessibilidades ferroviárias do
território, mas, pela própria caracterização do percurso e nível de dificuldade mais elevado, encontra-se dirigida a um
público-alvo mais restrito. As etapas são sugeridas com base na oferta de camping e o traçado desta rota descreve uma
espiral ascendente que se inicia na Guarda e contorna a montanha, adentrando-se pelo maciço montanhoso e culminando
no Planalto da Torre, a 1993 metros de altitude.
O traçado geral da Grande Rota do Estrela Geopark é coincidente com traçados já existentes de Pequenas Rotas, a nível
municipal, e outras Grandes Rotas, além da GR33: é ainda coincidente com a GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas
de Portugal e a GR51 - Grande Rota do Alva, promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. A Grande
Rota do Estrela Geopark pretende ser homologada como GR99, pelo simbolismo que o número 9 possui no território: a
rota surge com a intenção de unir os 9 municípios, possui 9 pontos de entrada e pode ser percorrida de uma forma
interligada, complementar e sustentável.
3.2 Metodologias de implementação do projeto
O processo de criação da Grande Rota do Estrela Geopark obedece à passagem por várias fases. Neste momento, o projeto
encontra-se na fase de Estudo Prévio, tendo sido já apresentado oficialmente. O processo de homologação também já foi
iniciado junto da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, através de reunião prévia. Este irá decorrer em
diferentes fases ao longo de todo o projeto. Numa primeira reunião, o Estrela Geopark deu a conhecer o mesmo, bem
como as suas intenções, à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, tendo ficado definidos todos os passos
processuais seguintes. Com o início do processo, o Estrela Geopark solicitou a atribuição de um número de matrícula para
a Grande Rota e foram formalizadas as intenções de criação de uma Grande Rota pedestre, sinalizada e homologada, de
acordo com os regulamentos da FCMP.
Passada a fase de Consulta Pública e integração dos contributos recolhidos, o Estrela Geopark enviará à FCMP o
documento de Estudo Prévio, de forma a dar seguimento ao processo. No documento, constam todos os elementos
necessários para o processo de homologação, sendo que apenas após a validação deste pela FCMP é que poderá ser dado
início à fase de implementação da sinalética no terreno, cumprindo os critérios definidos em regulamento próprio. Depois
de implementada a sinalética no terreno, será solicitada a vistoria técnica por parte da FCMP, resultando esta no relatório
e respetivo parecer sobre a homologação da Grande Rota. Este processo foi iniciado no primeiro trimestre de 2021 e irá
decorrer até à validação final, prevista para o último trimestre de 2022.
O Projeto de Implementação trata-se do documento técnico que resume e define um conjunto de trabalhos a realizar,
bem como a quantidade e localização de toda a sinalética a implementar. Neste documento irão constar o número de
sinalética e estruturas a adquirir e as instruções concretas para a sua implementação. Para a criação deste, foram
efetuados trabalhos de campo com elevado rigor e detalhe, definindo previamente a localização, tipologia e suporte
(natural ou artificial) em que será implementada cada marcação pintada, baliza de orientação, seta direcional e painel
informativo ou interpretativo. O Projeto de Implementação será elaborado, previsivelmente, durante o segundo semestre
de 2021.
No seguimento da elaboração do Projeto de Implementação e após a obtenção de todas as autorizações necessárias, será
dado início à implementação da sinalética e estruturas de apoio. Alguns dos trabalhos serão realizados pela equipa
técnica do Estrela Geopark, enquanto que os trabalhos mais especializados serão contratualizados externamente. Será
privilegiada a implementação de sinalética pintada em suportes naturais ou artificiais existentes sempre que possível, de
modo a reduzir custos de implementação, o impacte paisagístico e a pegada ecológica do projeto. O Estrela Geopark
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procurará as melhores soluções para compatibilização e aproveitamento da sinalização e estruturas já implementadas
nos percursos existentes, sejam eles pedestres ou cicláveis, de Grande ou de Pequena Rota. Esta fase terminará, de acordo
com o previsto, no outono de 2022.
A ativação da Grande Rota terá um processo contínuo de comunicação, dando a conhecer à comunidade os seus
desenvolvimentos. Assim, o Estrela Geopark pretende organizar alguns eventos associados à implementação do projeto,
promovendo a interação com a comunidade. Na fase inaugural da Grande Rota, ocorrerá uma comunicação mais efetiva,
associada à organização de diversos eventos, cujo objetivo é dar a conhecê-la, no terreno, à comunidade. Neste contexto,
pretendemos dar continuidade ao trabalho que tem sido feito com os parceiros e serviços locais, promovendo a sua
capacitação para o Turismo de Natureza e a criação de produtos turísticos que visam o desenvolvimento da atratividade
do destino Estrela Geopark Mundial da UNESCO. Apesar do esforço mais significativo que irá ser mantido durante estas
fases iniciais, a equipa pretende desenvolver uma ação contínua ao longo do tempo, de modo a alavancar o enorme
potencial deste projeto para o desenvolvimento do território.
Desde o início do projeto que o Estrela Geopark se encontra a desenvolver uma Estratégia de Gestão para Grande Rota.
Esta encontra-se subdividida nas componentes Ativação, Comunicação, Monitorização e Manutenção. O objetivo desta
estratégia é manter um conhecimento real do estado da Grande Rota em cada momento, da sua frequência de utilização,
do feedback dos utilizadores e dos serviços parceiros. Pretende ainda facilitar a implementação de processos de
monitorização e manutenção preventiva, evitando, sempre que possível, as falhas recorrentes apontadas em projetos
similares. A manutenção futura desta Grande Rota é uma das principais preocupações do Estrela Geopark, facto que tem
condicionado algumas das escolhas atuais.
3.3 Rede de Percursos da GR99
A Rota Pedestre encontra em si, como já referido anteriormente, o percurso base circular, ao qual acrescem as três
variantes e as seis derivações. Apesar de ser o percurso base o que maior percentagem da Grande Rota ocupa, são as
variantes e as derivações que desempenham o papel de homogeneizar, ao máximo, os percursos existentes, assim como
ligar a GR a serviços turísticos essenciais, desde o início ao fim, e permitir a visitação a grande parte dos geossítios e a
localidades e aldeias mais remotas, sem nunca ser preciso sair do traçado da mesma.
Com a ficha técnica da Rota Bikepacking ainda em elaboração, o Quadros 1, 2 e 3 focam a Grande Rota Pedestre e
apresentam, respetivamente, uma síntese da ficha técnica das várias etapas do Percurso Base da Rota Pedestre, a síntese
da ficha técnica das derivações e a síntese da ficha técnica das três variantes.
Quadro 1: Síntese da Ficha Técnica das Etapas do Percurso Base da Rota Pedestre
Etapa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14

Local de Início Local de Fim
Manteigas
Folgosinho
Folgosinho
Gouveia
Gouveia - Fornos
de Algodres
Fornos
de
Algodres - Vila
Chã
Vila
Chã
Celorico da Beira
Celorico da Beira
- Porto da Carne
Porto da Carne Trinta

Duração
5h 15’

Distância
Horizontal
16,3 Km

Pontos de Interesse (excluindo locais de início e fim de etapa)

3h 50’

13,4 Km

5h 40’

23,3 Km

3h 15’

10,0 Km

Parque Ecológico de Gouveia; CERVAS; Minas do Castelejo e Canto do
Lagar.
Algodres; Miradouro do Comborço.

4h 40’

17,9 Km

Tor do Castro de Santiago; Ribeira da Muxagata; Penedo do Sino.

3h 20’

15,2 Km

Praia Fluvial da Ratoeira.

5h 00’

17,4 Km

Trinta - Valhelhas
Valhelhas
Verdelhos
Verdelhos
Penhas da Saúde

3h 50’
2h 15’

15,3 Km
9,0 Km

Praia Fluvial da Aldeia Viçosa; Passadiços do Mondego; Marmitas de
Gigante de Vila Soeira; Escombreiras do Alto Mondego; Meandros do
Alto Mondego.
Museu de Tecelagem dos Meios; Eiras; Alto de Famalicão.
Praia Fluvial de Valhelhas; Rio Zêzere; Ribeira de Beijames.

6h 20’

18,3 Km

Penhas da Saúde Loriga
Loriga - Vide
Vide - Ponte das
Três Entradas
Ponte das Três
Entradas
Sandomil

6h 20’

18,3 Km

5h 15’
4h 10’

16,1 Km
13,6 Km

4h 05’

13,8 Km

Cruz das Jugadas; Covão da Ponte; Casais de Folgosinho; Monte de São
Tiago; Calçada dos Galhardos.
Mata da Câmara; Casa da Luz.

Praia Fluvial de Verdelhos; Praia Fluvial da Barragem de Verdelhos;
Contacto Litológico do Vale de Beijames; Monólito do Aguilhão;
Cascalheiras do Vale de Beijames; Paisagem Granítica do Covão do
Teixo; Planalto do Curral do Vento.
Lagoa do Viriato; Nave de Santo António; Circo Glaciário do Covão do
Ferro; Covão do Boi; Planalto da Torre; Vale Glaciário de Loriga.
Aldeia de Cabeça; Poço da Broca do Muro.
Praia Fluvial de Alvoco das Várzeas; Aldeia das Dez; Miradouro do
Penedo da Saudade.
Nascente Termal das Caldas de São Paulo; Parque de Campismo de São
Gião.
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15

Sandomil
Sabugueiro
Sabugueiro
Manteigas

16

-

7h 15’

22,9 Km

-

7h 20’

21,0 Km

Central Hidroelétrica de Ponte de Jugais; Cascatas da Caniça; Senhora do
Desterro; Museu Natural da Eletricidade.
Vale do Rossim; Fragões das Penhas Douradas; Nave da Mestra; Vale
Glaciário do Zêzere.

Fonte: Azevedo et. al (2021).

Quadro 2: Síntese da Ficha Técnica das Derivações
Derivação

Local de Início - Local de Fim

Duração

Guarda Norte

Calçada do Tintinolho – Praia
Fluvial de Aldeia Viçosa
Guarda – Vila Soeiro
Belmonte – Praia Fluvial de
Valhelhas
Covilhã – Penhas da Saúde
Oliveira do Hospital – São
Sebastião da Feira
Seia – Senhora do Desterro

Guarda Sul
Belmonte
Covilhã
Oliveira
Hospital
Seia

do

2h 30’

Distância
Horizontal
5,8 Km

Pontos de Interesse (excluindo locais de
início e fim de etapa)
---

3h 10’

10,1 Km

2h 30’

10,6 Km

Barragem do Caldeirão; Miradouro do
Mocho Real; Passadiços do Mondego.
Ponte Filipina de Valhelhas.

3h 45’
2h 10’

9,9 Km
8,1 Km

Varanda dos Carqueijais; Pedra do Urso.
---

1h 45’

5,2 Km

Cabeça da Velha.

Fonte: Azevedo et. al (2021).

Quadro 3: Síntese da Ficha Técnica das Variantes
Variante
Zêzere
Mondego
Planalto

Local de Início Local de Fim
Valhelhas – Nave de
Santo António

Duração
9h 40’

Distância
Horizontal
30,6 Km

Trinta – Covão da
Ponte
Videmonte – Vale do
Rossim
Nave da Mestra –
Garganta de Loriga

8h 50’

29,1 Km

8h 30’

28,2 Km

2h 00’

6,3 Km

Pontos de Interesse (excluindo locais de início e fim de
etapa)
Skiparque; Manteigas; Nascente Termal das Caldas de
Manteigas; Vale Glaciário do Zêzere; Covões da Ametade e da
Albergaria.
Passadiços do Mondego; Videmonte; Praia Fluvial de
Videmonte; Quinta da Taberna; Casais de Folgosinho.
Necrópole Rupestre do Souta da Caravela; Cabeça do Faraó;
Monte de São Tiago.
Vale Glaciário de Loriga.

Fonte: Azevedo et. al (2021).

3.4 Plano de Gestão e Sustentabilidade da GR
O sucesso da Grande Rota do Estrela Geopark, enquanto ferramenta e recurso para o território, tem como condição
incontornável a colocação em prática de uma intensa estratégia de divulgação e promoção do recurso, em especial nos
meses seguintes ao lançamento, para dá-lo a conhecer a todos os potenciais utilizadores. A estratégia preparada para
este objetivo apoia-se nos seguintes meios de comunicação:








Website e redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn) do Estrela Geopark;
Publicidade física nas Portas do Geopark e nos postos de turismo dos municípios envolvidos;
Rede de Parceiros do Estrela Geopark, através dos seus websites e respetivas redes sociais;
Canais de comunicação dos municípios;
Divulgação nos meios de comunicação locais (imprensa escrita, rádio, televisão, entre outros);
Evento de inauguração da Grande Rota do Estrela Geopark;
Divulgação no Guia de Utilização Interativa Aplicado (GUIA) ao Turismo do Estrela Geopark Mundial da UNESCO,
um portal web e aplicação móvel que engloba todos os recursos materiais, imateriais e superestruturas
existentes no território.

Após a implementação e homologação da Grande Rota, é necessário a dinamização desta, através da criação de um
conjunto de eventos e atividades de ativação. Está definida uma calendarização de eventos que serão realizados
periodicamente, de modo a alavancar a Grande Rota do Estrela Geopark, de uma forma progressiva e sustentável. Estes
eventos poderão ser de periodicidade mensal ou anual. No entanto, numa primeira fase, será apenas criado um evento
de inauguração simbólico que marque o “ponto de partida”, de modo a oficializar a sua utilização.
O plano de atividades reflete, paralelamente, uma estratégia de ativação e manutenção, reunindo um conjunto de
intenções para os dois anos iniciais do projeto. Este será dinamizado através de ações e eventos, anuais ou mensais, que
irão permitir a divulgação e atração de utilizadores para a GR e, consequentemente, para o território do Estrela Geopark.
Eis as atividades previstas para um horizonte temporal de 2 anos:






Caminhadas interpretativas;
Travessia Bikepacking;
Criação de um passaporte para as duas vertentes da rota;
Criação de segmentos na plataforma STRAVA;
Parcerias com eventos decorrentes no território.
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Uma vez que se trata de uma Grande Rota de elevada quilometragem, num território tão vasto como é o do Estrela
Geopark, é essencial perceber o seu funcionamento e utilidade. Para isso, estão a ser desenvolvidas estratégias de
monitorização e manutenção, que passam pelo feedback dos utilizadores. Através de uma plataforma destinada para o
efeito, estes podem, através de avaliações e recomendações, reportar a sua experiência. Outra forma de monitorizar será
através de contadores de passagem, a serem colocados em locais estratégicos, permitindo efetuar o registo de utilização,
elaborar estatísticas e avaliar a capacidade de carga. Este sistema também irá contribuir para a proteção e conservação
de algumas áreas sensíveis em relação à biodiversidade, de modo a perceber os impactes no território. Também serão
realizadas ações diretas de monitorização, através dos parceiros do Estrela Geopark, onde estes poderão proceder à
adoção de troços da Grande Rota que atravessem o respetivo local de ação.
Para garantir a manutenção da Grande Rota, uma das estratégias passa pela parceria/protocolo com os municípios e
juntas de freguesias, assegurando um conjunto de intervenções de limpeza e reparação periódicas, e dotando a rede das
melhores condições de segurança e proteção. Além dos aspetos mencionados anteriormente, é intenção do Estrela
Geopark que também os visitantes se sintam responsabilizados por esta Grande Rota, ajudando a mantê-la limpa e
deixando-a acessível. Quando os mesmos verificarem que há problemas, devem ter hipótese de notificar o Estrela
Geopark sobre eventuais troços danificados. Deverão ter ainda a oportunidade de integrarem programas de voluntariado,
a serem criados em colaboração com diferentes instituições.
3.5 A importância da GR no desenvolvimento turístico do Estrela Geopark
A implementação da Grande Rota do Estrela Geopark traz consigo um grande contributo para o desenvolvimento turístico
e comunitário do território, em todas as vertentes que o conceito de sustentabilidade envolve: social, económica e
ambiental.
Em primeiro lugar, os utilizadores encontram uma grande facilidade no uso do transporte público, principalmente
através dos acessos ferroviários, para se movimentarem no território abrangido pela Grande Rota. A promoção do uso
de meios de transporte coletivo facilita a visitação da região e incentiva um tipo de turismo que se pretende sustentado,
sustentável e integrador das diferentes territorialidades, combatendo, entre outros aspetos, a degradação ambiental, um
dos problemas associados ao aumento dos fluxos turísticos em territórios rurais preconizado por Dreher & Kraisch
(2009). Da mesma forma, o traçado da Rota Bikepacking foi já definido de modo a evitar um grande fluxo de bicicletas
nas zonas de maior sensibilidade ecológica do Parque Natural da Serra da Estrela, sob a tutela do Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas.
Ao mesmo tempo, a sua criação procede a uma lógica de integração de percursos já existentes, havendo lugar para o
aproveitamento da sinalética já implementada e manutenção da imagem das rotas já estruturadas. O pedestrianismo, o
Turismo de Natureza e o Turismo de Aventura [os três tipos de turismo com mais potencialidades de crescimento na
serra da Estrela, de acordo com Costa (2015)] são, assim, enaltecidos de uma forma sem precedentes no território,
permitindo que esta rede de percursos coincidentes e complementares mantenha a identidade dos já existentes e
acrescente valor à GR a ser implementada.
Os locais de passagem abrangidos pela Grande Rota permitem também a criação de uma experiência turística
diferenciada, através do contacto com o património natural (principalmente geológico) e com as vivências das
populações locais da região da Serra da Estrela. Promove-se, assim, o contacto dos turistas com a autenticidade natural
e cultural da região, característica distintiva dos territórios de montanha, como defendido por Borges & Lima (2006), e a
criação de experiências memoráveis e de verdadeira qualidade, realidade sustentada por Zwan (2016) e Pinto (2013).
Além da interligação dos percursos já existentes, a implementação da futura GR99 simboliza também a interligação dos
municípios, paisagens, locais de interesse geológico e contribui para um olhar mais holístico e integrador do território,
promovendo a coesão territorial, social e o desenvolvimento regional, afirmado por Cravidão & Nossa (2017), como
elemento diferenciador das rotas turísticas.
A Grande Rota do Estrela Geopark atua, assim, como ativo importante para a complementaridade da oferta turística do
território, de modo a centrar o turismo da Serra da Estrela naquilo que são os ativos naturais do território, na identidade
da própria marca e no melhor que esta tem para oferecer, funcionando ainda como um fator disseminador de informação
e comunicação, quer física (painéis interpretativos, placas informativas) quer digital.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aproveitando as tendências de crescimento da procura por Turismo de Natureza, pedestrianismo e destinos turísticos
de baixa densidade, já em vigor há largos anos e acentuadas em contexto pandémico, a Grande Rota do Estrela Geopark
parece encontrar o timing certo para a sua implementação e desenvolvimento. De facto, esta tem todas as condições para
se revelar um dos maiores projetos turísticos do território e um elemento bastante importante de agregação de toda a
região, ao interligar as comunidades locais, os visitantes e todo o património cultural e natural, com uma maior ênfase no
geológico.
Decorrido todo o processo de implementação, a região da Serra da Estrela poderá encontrar na Grande Rota do Estrela
Geopark um importante recurso turístico que se espera conseguir diversificar, atualmente ancorada no elemento neve,
enquanto principal atrativo turístico regional na atualidade, o qual acarreta consequências económicas, sociais e
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ambientais, devido à sua elevada sazonalidade e que, de algum modo, tem limitado a emergência de outros produtos na
Estrela.
Em suma, a Grande Rota do Estrela Geopark pretende, desta forma, estabelecer-se como um recurso turístico encarado
por uma abordagem holística e agregadora, à semelhança do que é a missão do próprio Estrela Geopark: apelar à
preservação e valorização do património natural e cultural do conjunto dos nove municípios; aproximar as comunidades
locais, bem como modos de vida, costumes e tradições, dos turistas que os queiram conhecer; preservar a autenticidade
dos locais visitados e das experiências proporcionadas aos visitantes e conferir uma forma sustentável, nas mais variadas
vertentes, de preservar o território, e o que mais de autêntico este tem para oferecer, para as próximas gerações.
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40 PANDEMIC AND INSTITUTIONAL RESILIENCE. IMPACTS
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SOCIAL SUPPORT IN THE LISBON METROPOLITAN AREA
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Abstract: One year after the first lockdown in Portugal due to the Covid-19 pandemic, we surveyed the metropolitan
organisations on the impacts felt, the responses developed and the perception about the "new " future.
If these public organisations and non-governmental organisations are understood as a backbone that supports the social
and economic structure of a territory, then their behaviour will give us an idea not only of the "earthquake" caused by
the pandemic, but also of their ability to respond to it by dampening the potentially overwhelming effects of this public
health problem.
Thus, it was understood here that these entities, acting in interrelation, in the metropolitan context, are also pillars of the
public health system in its prevention, response and recovery aspects.
The outcomes of the survey launched to more than a hundred entities showed substantial and widespread impacts on
their mission, internal operation and governance, but with direct correspondence in the degree of agility, adaptability
and innovation that shaped the responses.
This oral presentation then aims to bring new knowledge on how the metropolitan socio-institutional system was shaped
during March 2020 to March 2021 in Lisbon, Portugal.
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ECONÓMICOS DO PROJETO REBUILD17
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2LREC

beatrizmartins0@hotmail.com*; jcflopes@iseg.ulisboa.pt; franciso.s.fernandes@azores.gov.pt;
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Resumo: O problema das alterações climáticas tem ganho relevância ao longo dos anos devido aos seus efeitos nocivos
na atmosfera e ecossistemas. Cada vez mais, organismos governamentais e não governamentais têm tomado importantes
medidas no combate a este fenómeno, designadamente a União Europeia, que com o Pacto Ecológico Europeu pretende
tornar a Europa no primeiro continente com impacto neutro no clima. Para atingir este objetivo, a maior fatia dos meios
financeiros disponíveis, quer no PRR, quer no QFP 2021-2027, é dedicada à chamada “transição verde”. Este
compromisso mostra o empenho europeu na questão climática e justifica o surgimento de diversos programas nesta área,
nos últimos anos. É neste contexto que se situa o projeto Rebuild17: um projeto que aposta na implementação de um
modelo de economia circular no setor da construção civil da Região Autónoma dos Açores. Tendo em conta que este é um
dos setores que produz mais resíduos, a aposta na circularidade dos materiais, prolongando o ciclo de vida dos resíduos,
não só resultará numa menor depleção e deterioração do meio ambiente, como também terá efeitos económicos
positivos. O objetivo desta comunicação é apresentar o projeto Rebuild17 e fazer uma análise prospetiva dos seus
impactos económicos, diretos (no próprio setor) e induzidos (nos outros setores e na região).
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42 ASSESSING SPATIAL INEQUALITIES IN URBAN QUALITY OF
LIFE - EMPIRICAL EVIDENCES FROM ANALYSIS IN ATHENS,
GREECE
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Department of Geography, Harokopio University, Kallithea, 17671, Greece
afaka@hua.gr; kalogeropoulos@hua.gr*; maloutas@hua.gr; xalkias@hua.gr
Abstract: In the era of continuous urbanization and under the pressure of environmental degradation, the quality of life
(QoL) in cities constantly attracts the interest of researchers from various scientific fields. The evaluation of the urban
context, in terms of quality of life, is not limited just to assessing built and natural features, but is also related to
socioeconomic and housing conditions, as well as the available amenities. This study aims to evaluate and map the urban
quality of life in Athens' greater area, Greece, by implementing a GIS-based multicriteria analysis. The study area is one
of the most extended urban areas in Southern Europe, characterized by significant spatial inequalities in population
composition and both physical and social environment. Recent socioeconomic, and health crises seem to enhance these
inequalities. The urban quality of life was assessed by criteria related to the built and natural environment, the
socioeconomic environment, housing conditions, infrastructure and services, and cultural and recreational facilities.
After the synthesis of all these estimators the urban QoL map of the study area was created. Spatial autocorrelation
analysis of the output map revealed significant spatial clustering of low levels of QoL in the western parts of the study
area, affecting almost 1/3 of the population in the study area. These results were validated after recording the residents'
perception on the quality of life in Athens. The advantages, assumptions and limitations of the proposed approach are
also discussed, providing the background to enrich the existing literature on urban QoL research. The findings of the
research could lead to more effective decision-making in urban planning and setting targets to improve the urban quality
of life in underprivileged areas.
Keywords: Athens, GIS, Greece, multicriteria analysis, quality of life.
Funding: This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the
Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020» in the context
of the project “Assessment and Mapping of Quality of Life in Athens Metropolitan Area” (MIS 5049025)."
1. INTRODUCTION
Quality of Life (QoL), as an estimator of well-being, is a concept that has been studied by various researched areas such
as social science, psychology, environment, geography etc. (Farquhar, 1995; Schalock, 2000). In recent decades, a lot of
research has been conducted to assess QoL, focusing in QoL of urban areas (Rinner, 2007; Das, 2008; Psatha et al., 2011;
Cabello Eras et al., 2014; Najafpour et al., 2014; Feneri et al., 2015; Peach & Petach, 2016; Biagi et al., 2018; Garau & Pavan,
2018).
Modern cities have an important role in the economic and regional development as they concentrate high population, are
centers of innovation and technology, offer jobs and higher education services, etc. At the same time, urban areas face
problems such as social inequalities, environmental degradation, crime, etc. (European Commission, 2016). Hence,
assessment of Urban QoL (UQoL) bargains applications in various fields of intervention, such as urban geography and
urban planning, paying attention to the spatial aspect of QoL and on issues related to crime, poverty, socioeconomic
inequalities, built and natural environment degradation, etc. (Najafpour et al., 2014; Murgaš & Klobučník, 2016; Peach &
Petach, 2016; Weziak-Białowolska, 2016; Kazemzadeh-Zow et al., 2018; Vukmirovic et al., 2019).
UQoL assessment can evaluate the spatial inequalities that exist in many cities worldwide (Martinez, 2009) presupposing
the use of a variety of indicators and data evaluation (Moro, 2008; Faka, 2020). Many researchers have evaluated UQoL
by exploring the differences between social indicators (Kladivo & Halas, 2012; Faka, 2020). The measurement of QoL in
the urban environment cooperates a set of factors that compose the living environment, including all aspects of the
physical environment, as well as the socioeconomic conditions (Sirgy & Cornwell, 2002; Witten et al., 2003; Cramer et al.,
2004; Apparicio et al., 2008; Rose et al., 2009; Najafpour et al., 2014; Linares et al., 2016; Weziak-Bialowolska, 2016;
Winters & Li, 2017; Eurofound, 2017).
Geospatial analysis of QoL has a significant role in geography and urban planning.spatial metrics and spatial analysis
have been used for identifying homogeneities/heterogeneities of QoL in space. In Germany an exploratory spatial data
analysis was contacted for West German labo rmarkets to achieve a description of the spatial distribution of QoL across
the study area, discover spatial clusters and various spatial regimes, and identify outliers. (Rusche, 2009). Exploratory
spatial data analysis was used also to measure the spatiotemporal dynamic of QoL of residents in Northeast China,
providing measures of both local and global autocorrelation to characterize the spatial distribution of a set of values
(Cheng et al., 2016). Such tools have been provided by Anselin (Anselin, 1988; Anselin, 1995; Anselin, 1996; Anselin,
1999; Anselin, 2005) and Anselin and Getis (1992).
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Nevertheless, in Greece the research on the geography of QoL is limited (Feneri et al., 2015; Faka, 2020). This study aims
to evaluate and map UQoL in Athens greater area, Greece, implementing a GIS-based spatial multicriteria analysis. UQoL
was assessed by composite criteria related to the built and natural environment, the socio-economic environment, the
housing conditions, the infrastructure and services, and the cultural and recreational facilities. Each criterion is composed
of a set of variables that are estimators for the specific criterion. Corresponding criteria and indicators have occasionally
been proposed and implemented to evaluate UQoL in various cities around the world (Mizgajski et al., 2014; Ivaldi et al.,
2014; Feneri et al., 2015; Linares et al., 2016; Peach & Petach, 2016). To better understand the spatial dimension of UQoL,
an exploratory analysis was conducted by applying spatial autocorrelation index (Anselin, 1995) and identifying spatial
clusters and outliers. The validation of the results was based on the residents' perception of the UQoL in each
municipality.
2. MATERIALS AND METHODS
UQoL was evaluated using GIS and combining spatial and statistical data. Overall UQoL was assessed by six composite
criteria and each criterion was evaluated by a set of variables (Figures 1, 2 and 3). The criteria were based on the six basic
domains of UQoL, including natural and built environment, socioeconomic environment, housing conditions, access to
public services infrastructures, and access to cultural and recreational facilities.
Socioeconomic status, directly linked to QoL (Eurofound, 2013), was estimated by unemployment rate, higher educated
population (International Standard Classification of Education - ISCED level 5 to 8, according to UNESCO’s classification
standard for educational level (UNESCO, 2012), illiterate population (ISCED level 0), and mean income (Figure 1). All
variables are associated with conditions affecting directly QoL such as increased material deprivation, difficulties in
satisfying basic needs and making ends meet (Rose et al., 2009; UNESCO, 2012; Eurofound, 2013; OECD, 2013, 2017).
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Figure 1: Flowchart of evaluating the criteria of socioeconomic environment and housing conditions
The criterion of housing conditions was evaluated by factors that have great impact on individual’s everyday life and are
related to the quality of the building and the sufficient housing space (Najafpour et al., 2014; Eurofound, 2017; Linares et
al., 2016). Thus, population living in houses without basic facilities (heating, WC, bathroom, kitchen), in detached houses,
in newly built units (during the last five years) and housing space (m2) per person were used to estimate the criterion of
housing conditions (Figure 1). All these variables were related to statistical data that were geocoded and aggregated at
municipality level (Figure 1).
Built and natural environment have a great impact on both physical and mental health (European Environment Agency,
2009; Pukeliene & Starkauskiene, 2011). Population density and percentage of open spaces, were used to evaluate the
characteristics of built environment, as long as QoL tends to be higher in less densely populated areas combined with
open spaces (Cramer et al., 2004; Winters & Li, 2017).
The criterion of natural environment was estimated based on sources of noise and air pollution, two major problems in
urban environments (Science for Environment Policy, 2018), using the mean distance to industrial units (Euclidean
distance), the density of high-traffic roads and highways, and the percentage of green urban areas (Figure 2).

Figure 2: Flowchart of evaluating the criteria of built and natural environment
The criterion of public services and facilities was evaluated by the mean time to access hospitals and sports facilities, as
well as the index of schools per 10,000 population (Figure 3). Accessibility to such essential facilities and public services
is a strong predictor of QoL, affecting health, economic prosperity and finally overall QoL (Sirgy & Cornwell, 2002; Witten
et al., 2003; Apparicio et al., 2008; Weziak-Bialowolska, 2016; Eurofound, 2017). In the same way, access to social meeting
places, such as recreational and cultural facilities, affect positively individuals’ well-being, contributing to balanced
mental health (Oldenburg, 1997; Lloyd & Auld, 2002; Beggs & Elkins, 2010; Marans & Kweon, 2011; Terzi et al., 2015).
To evaluate average time access to hospitals, sports facilities and recreational and cultural facilities, including theaters,
cinemas, archaeological sites, museums, and libraries etc., cost distance analysis was performed
(https://resources.arcgis.com/en/help). In cost distance analysis, the least accumulative time cost for each point of
interest was calculated, based on the mean speed a vehicle travel in the urban road network (60 km/h) for the hospitals,
and the mean pedestrian speed (4 km/h) for all other points of interest. Finally, the mean access time to public services
and infrastructures, and to cultural and recreational facilities, was calculated for every municipality (Figure 3).
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Figure 3: Flowchart of evaluating the criteria of public services and infrastructures, and cultural and recreational
facilities
The values of all variables were reclassified to a common ordinal scale of five categories using Natural Breaks method
(Jenks, 1977), according to which UQoL ranks from very low (category 1) to very high level (category 5). Each composite
criterion was defined by the mean of the variables that compose it, and overall UQoL defined by the mean of the composite
criteria (Figure 4).
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Figure 4: Flowchart of evaluating and mapping overall UQoL
Spatial autocorrelation was performed implementing local Moran’s I index (Anselin, 1995) to identify local clusters and
local spatial outliers. Local Moran’s I evaluates the local spatial autocorrelation between neighboring spatial units,
providing a cluster map where geographical units with similar values cluster spatially, and a significance map revealing
the
statistical
significance
of
the
se
autocorrelation
values
(https://geodacenter.github.io/workbook/6a_local_auto/lab6a.html). The local spatial autocorrelation types can be
distinguished at High-High (high-value unit surrounded by units with similarly high value) and Low-Low (low-value unit
surrounded by units with similarly low value) spatial clusters, and High-Low (high-value surrounded mainly by low
values) and Low-High (low value is surrounded mainly by high values) spatial outliers.
The validation of the results was based on the residents' perception of the UQoL in each municipality. Using
questionnaires, residents were asked to rate from 1 (very low) to 5 (very high) the geographical environment and UQoL
of their residence area. The questionnaire contained closed-ended questions regarding the score of QoL criteria, the
factors valuing them, as well as overall UQoL. The mean value of overall UQoL scored in each municipality was mapped
to validate the results of the proposed methodology.
Mapping all criteria and overall UQoL demonstrated UQoL levels among municipalities of Athens greater area. Spatial
analysis and mapping were performed using the ArcGIS version 10.2 (ESRI Inc., Redlands, California, USA) software.
Spatial autocorrelation was performed using GeoDa 1.16.0.12.
3. RESULTS
Figure 5 illustrates the results for each composite criterion and the final map of overall UQoL.
For the built environment, high levels of UQoL are revealed in the perimeter of the study area, whereas in natural
environment there is no clear spatial pattern. The socioeconomic environment reveals a conceivable line that separates
the study area into two major clusters. The west sector, characterized by degraded socioeconomic environment and the
north-eastern and southern sector with high/very high socioeconomic conditions. The housing conditions are
particularly degraded in municipalities around the center of the greater Athens area and are gradually improving as we
move to the suburbs. The criteria of public services and infrastructures, and cultural and recreational facilities indicate
higher levels of UQoL around the center of the study area as most of the services and cultural facilities are located in the
Municipality of Athens (center of the study area).
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Overall UQoL, indicates the division of the study area by an axis with northeast-southwest direction. On the one side of
this axis, the northern, eastern and southern regions, present mainly high/very high levels of UQoL, while the western
part of Athens greater area low/very low levels prevail.

Figure 5: Mapping the composite criteria of (a) built environment, (b) natural environment, (c) socioeconomic
environment, (d) public services and infrastructures, (e) housing conditions, (f) cultural and recreational facilities, and
(g) overall UQoL in Athens greater area municipalities
The final output of the proposed methodology was validated based on the residents’ perception on overall UQoL (Figure
6a), revealing the division of the study area by a northeast-southwest axis as well. Comparing the estimated UQoL levels
across municipalities of Athens greater area to the final score the residents attributed to each municipality (Figure 6b),
most of the spatial units have been rated at the same QoL level, except of a limited number that are classified to the right
higher or lower category, whereas only one municipality seems to have more than one category difference.
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Figure 6: (a) Score of overall UQoL across the municipalities of Athens greater area, according to the residents'
perception, (b) difference map between the UQoL of the proposed methodology and the UQoL of the residents' perception
Spatial autocorrelation outputs are presented in Figure 7, revealing a typical example of spatial clustering (Figure 7a).
Almost 25% of the municipalities belong to the Low-Low type and another 20% of the municipalities belong to the HighHigh type. Analyzing this pattern, the Low-Low cluster is located in the western part of Athens greater area, which are
the most degraded municipalities in the area, while the High-High cluster is located in the northern-eastern part of the
Athens greater area. These municipalities are the most privileged, as far as living standards are concerned.

Figure 7: Spatial autocorrelation results implementing Local Moran’s I (a) cluster map, (b) significance map
4. DISCUSSION - CONCLUSIONS
UQoL mapping revealed different zones among the municipalities of Athens greater area that seems to attribute various
socioeconomic factors. In the western study area, where the disadvantageous municipalities in terms of QoL are located,
lower socioeconomic strata are highly concentrated. On the other hand, the residents in north-eastern and south-eastern
study area, in municipalities governed by higher overall UQoL, are characterized by higher educational and economic
level (Chalkias et al., 2013). These clusters were also identified by the exploratory analysis, verifying the first law of
Geography "everything is related to everything else, but near things are more related than distant things" (Tobler, 1970).
The north-eastern vs south-western spatial division of the study area is also evident in the housing conditions criterion.
The living conditions of underprivileged people are associated with factors linked to lower levels of QoL, such as poorer
housing quality and insufficient space (Sirgy & Cornwell, 2002; Linares et al., 2016; Eurofound, 2017). Geographers, social
researchers and urban planners have analyzed the identified geographical inequalities in Athens greater area
(Emmanuel, 2004; Maloutas, 2004). The urban development model of the area was based on simultaneous expansion
and intensification (Arapoglou et al., 2021), as part of the Greek post-war model of economic accumulation. This model
lacked of long-term development strategy, leading to the prevalence of short-term economic growth criteria, which in
turn undermined socially rational and at the same time sustainable urban development (Karadimitriou et al., 2021).
Another geographical division is noticed between the central municipalities of Athens greater area and the more distant
ones, regarding the built and natural environment criteria and the public services and recreational facilities. Low
population density, extended open spaces and green urban areas, prevail in the more distant municipalities,
characterized though by limited proximity to hospitals and sports facilities which are significant predictors of QoL
(Apparicio et al., 2008; Kazemzadeh-Zow et al., 2018). On the contrary, central municipalities benefit from direct access
to various infrastructures (Lloyd & Auld, 2002; Eurofound, 2013; Weziak-Bialowolska 2016; Kazemzadeh-Zow et al.,
2018), whereas high population density, proximity to industrial units and high density of high-traffic roads cost to overall
UQoL.
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The results of this study could contribute to better decision making on developing targeted actions to upgrade UQoL,
based on each municipality’s drawbacks on the QoL-related criteria. Specifically, financial resources could be available
to dwelling repair or renovation programs in municipalities where housing buildings of low quality are concentrated,
and urban planning interventions could take place in areas with poor built and natural environment. Regarding the
western municipalities characterized by low socioeconomic environment, social and long-term economic policies could
be prioritized, while the enhancement of public services and recreational facilities at the most distant municipalities seem
necessary to improve overall UQoL.
Beyond exploiting the findings of this study, the proposed methodology integrates a set of strong points related to the
design and the implementation. The GIS-based assessment of UQoL enabled the construction of secondary variables
through spatial data; an asset for local- level analysis that statistical data are not always available. In this way, the
methodology implementation difficulties in other case studies with limited available data, could be overcome by
replacing or constructing other UQoL-related indicators. GIS also allowed the criteria and overall UQoL mapping (Shyy
et al., 2007; Ram Mohan Rao et al., 2012; Faka, 2020), demonstrating the benefits and drawbacks of the spatial units in
each criterion and facilitating the identification of UQoL hot or cold spots (Martinez, 2009). The Natural Breaks method
highlighted these inequalities among the spatial units. However, the classes thresholds were based on the values variance
(Jenks, 1977) of the specific study area. Therefore, the values classification defined by this method vary from case study
to case study.
The validation of the results, according to the residents’ perception on overall UQoL, revealed that the proposed
methodology can provide an acceptable QoL assessment at the urban environment. However, differences on a limited
number of municipalities and the moderate level in which several spatial units are classified, highlight the need to explore
UQoL inequalities within municipalities by implementing more exhaustive datasets and detailed information.
Furthermore,
To conclude, mapping UQoL is a functional tool for the stakeholders to develop future strategies and design general
objectives, focusing at the improvement of UQoL. In future work, the methodology can be implemented at neighborhood
level to identify spatial inequalities within municipalities, and overtime periods to identify UQoL trends.
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Resumo: As ilhas oceânicas são o lar de ecossistemas especiais e sensíveis que distribuem bens e serviços gratuitamente,
garantindo qualidade de vida aos humanos e regulando os aspectos ambientais nas escalas local, regional e global, como
as condições de biodiversidade ou clima. A integridade da biodiversidade, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de
extinção, se apresenta vasta nesses ambientes e está sujeita a grandes pressões e vulnerabilidades, em grande parte
devido às suas limitações territoriais. Este trabalho tem como objetivo discutir como os modelos de governança de ilhas
oceânicas, particularmente em relação às Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), impactam a conservação dos serviços
ecossistêmicos nessas áreas e como os diferentes conjuntos de atores podem contribuir para melhor gerenciá-los. Foi
realizada uma revisão sistemática da literatura, com base em artigos científicos, extraídos de bases de dados relevantes.
Foram coletados 36 artigos, dos quais 16 foram analisados detalhadamente. Também foi feita uma revisão da legislação
internacional pertinente ao tema, como leis e decretos sobre a governança dos ecossistemas, bem como normas e regras
que regem o manejo de ambientes insulares e AMPs, para dar corpo à discussão. Aspectos sociopolíticos, culturais,
ambientais e institucionais que compõem a governança das ilhas oceânicas foram considerados como principais
categorias de análise, de forma dedutiva e indutiva, nesta revisão. A análise realizada permitiu discutir elementos
importantes sobre como a governança em ilhas oceânicas pode influenciar a conservação de seus serviços ecossistêmicos.
Este estudo conclui que as ilhas oceânicas geralmente estão sob proteção por meio de alguma ferramenta de conservação,
no entanto, são vulneráveis a diversas externalidades e às fragilidades de seus próprios modelos de governança. Dessa
forma, é necessário entender mais profundamente os contextos, atores e principais desafios da governança, a fim de
buscar propostas para reduzir conflitos e melhorar a gestão dos serviços ecossistêmicos. No geral, o estudo discute como
as ferramentas de governança ambiental e de sustentabilidade das ilhas oceânicas estão alinhadas com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação Climática) 14 (Vida Abaixo da
Água) e 15 (Vida na Terra) da Agenda 2030. Especificamente, acrescenta esforços para o cumprimento das seguintes
metas dos ODS: 11.4 Fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo; 13.3
Melhorar a educação, aumentar a consciência humana e institucional e a capacidade de mitigação, adaptação, redução de
impacto e alerta antecipado da mudança climática global; 14.c Garantir a conservação e o uso sustentável dos oceanos e
seus recursos, implementando o direito internacional, conforme refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar (UNCLOS); e 15.a Mobilizar e aumentar significativamente os recursos financeiros de todas as fontes para
a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. Além disso, contribui para o tema do Congresso,
ao explorar questões de governança relacionadas ao desenvolvimento e políticas locais sustentáveis em territórios
específicos. E, ainda, com a questao da inclusão, quando se pensa na implementação de agendas que trabalham aspectos
ambientais, sociais e econômicos da conservação de serviços ecossistêmicos e suas interrelações com os principais
interessados.
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Abstract: Design Thinking (DT) has gained notoriety in private and public organizations for its ability to address complex
problems in an innovative, creative, and systemic way. It is an approach suited to the VUCA (volatile, uncertain, complex,
and ambiguous) world that characterizes post-modernity and is based on co-design, in which the most diverse players
interact to (re)frame problems and prototype possible solutions. It is natural, therefore, that DT has much to contribute
in sustainability issues, where complexity and conflict of interests make consensus difficult - thus it has been practiced
by Governments such as Portugal, in the scope of the Public Administration Experimentation Laboratory (LabX), of the
Agency for Administrative Modernization (AMA). In the academic sphere, the field of Design Anthropology (DA) has been
gaining momentum, combining elements of design (which has the power to shape form and function in the world around
us) and anthropology (which casts an ethnographic eye on the people who inhabit it). This transdisciplinary approach
connects strongly with the Global South in that it offers tools for the rescue of autonomy, sustainable practices, and the
breaking of vicious circles of poverty and dependency – in line with anthropologist Arturo Escobar's concept of
Autonomous Design. According to Design theorist Tony Fry, the advancement of the concept he calls Sustainment is the
gathering of affirmative futures as part of a movement against all that defuturizes. DT and DA are therefore
complementary and instrumental to the generation of inclusive and sustainable futures.
Keywords: Design thinking, Design anthropology,
Resumo. O Design Thinking (DT) ganhou notoriedade em organizações privadas e públicas pela capacidade de endereçar
problemas complexos de modo inovador, criativo e sistémico. É uma abordagem vocacionada para o mundo VUCA (do
acrônimo inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo) que caracteriza a pós-modernidade e tem como um dos
fundamentos o co-design, em que os mais diversos intervenientes interagem para (re)enquadrar problemas e prototipar
possíveis soluções. É natural, portanto, que o DT tenha muito a contribuir em temas de sustentabilidade, onde a
complexidade e o conflito de interesses dificulta o consenso – tanto que tem sido praticado por Governos como o de
Portugal, no âmbito do Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX), da Agência para a
Modernização Administrativa (AMA). Na esfera académica, tem ganho impulso o campo de Design Anthropology (DA),
que conjuga elementos do design (detentor do poder de moldar forma e função no mundo ao nosso redor) e da
antropologia (que lança um olhar etnográfico sobre as pessoas que o habitam). Esta abordagem transdisciplinar conectase fortemente ao Sul Global na medida em que oferece ferramentas para o resgate da autonomia, das práticas sustentáveis
e do rompimento de círculos viciosos de pobreza e dependência – em linha com o conceito de Design Autônomo do
antropólogo Arturo Escobar. Para o teórico do Design Tony Fry, o avanço do conceito a que chama Sustentação é a recolha
de futuros afirmativos como parte de um movimento contrário a tudo que desfuturiza. DT e DA são, portanto,
complementares e instrumentais para a geração de futuros inclusivos e sustentáveis.
Palavras-chave: Design thinking, Design anthropology, participatory design, sustainability, autonomy, global south
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Abstract: A atração e fixação de estudantes é uma das formas mais relevantes pelas quais as Instituições de Ensino
Superior (IES) contribuem para o desenvolvimento das regiões onde estão instaladas, na medida em que potenciam a
melhoria das qualificações da população ativa. Para este efeito é também determinante a capacidade do mercado de
trabalho conseguir reter os jovens diplomados provenientes das IES. Saber da origem dos seus estudantes bem como da
forma como os seus diplomados se integram no mercado de trabalho é fundamental para que as IES possam, por um lado,
ser assertivas na identificação das suas principais áreas geográficas de recrutamento e, por outro lado, possam definir
estratégias efetivas de colocação dos seus diplomados no mercado de trabalho. Este estudo pretende identificar
percursos, geográficos e profissionais, dos diplomados pela Universidade de Évora a partir dos resultados alcançados
com a aplicação de um inquérito por questionário a diplomados por esta instituição.
Os dados obtidos, decorrentes de mais de 650 respostas, foram tratados com recurso a métodos estatísticos e a sua
análise permitiu concluir que existe uma ligação forte da Universidade de Évora à sua região de acolhimento, quer por
via da atração e retenção de estudantes quer através dos diplomados que permanecem no mercado de trabalho regional.
Além da região imediatamente envolvente, a influência da Universidade de Évora estende-se aos restantes distritos do
Sul do país (com exceção de Faro) bem como à região de Lisboa. Quanto à integração dos diplomados no mercado de
trabalho, em geral, tem ocorrido pouco tempo após a conclusão da licenciatura, em empregos com vínculos relativamente
estáveis e que dão resposta a necessidades das atividades produtivas predominantes, sobretudo nos sectores primário e
terciário, bem como nos serviços públicos.
Estes resultados mostram que, apesar de uma proporção importante dos graduados permanecer na região de Évora,
existe uma mobilidade significativa em direção a centros urbanos de maior dimensão e mais dinâmicos em termos
económicos, como Lisboa, onde existem maiores oportunidades de encontrar emprego, nomeadamente na respetiva área
de formação. Adicionalmente, também evidenciam o contributo efetivo da Universidade de Évora para a melhoria das
qualificações do mercado de trabalho e, em particular, da formação de diplomados em áreas procuradas pelo mercado
de trabalho, como é o caso das áreas da educação e saúde, onde a necessidade de profissionais se continua a fazer sentir.
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Abstract: Society is facing turbulent times. Economic and financial growing inequalities are a few of the many challenges
that contemporary society is facing. Social innovation has been presented as a solution to these social challenges. It aims
to support the generation of new ideas in response to the current needs of vulnerable groups and seems to offer a
promising solution to regional development. In this sense, social innovation contributes to the sustainable development
of communities through the proposal of innovative products and services, which promote processes of change aimed at
increasing the welfare and empowerment of communities. There is the need to promote an equal access to educational
and labor markets for all societal groups towards more inclusion and territorial development. For example, persons with
disabilities are still marginalized, leading to social exclusion, unemployment and poverty. Portugal was one of the first
countries in Europe to create a program using the European Structural and Investment Funds to support social
innovation and social entrepreneurship: Portugal Social Innovation program. Accordingly, this study intends to discuss
a social innovation framework for inclusive entrepreneurial education for persons with disabilities. Persons with
disabilities, such as other disadvantaged groups, can benefit from entrepreneurial skills and contribute to territorial
development. A case of social innovation was analyzed in the context of low employability of people with disabilities. The
case is explored analyzing in particular its process, extent and scale of impact. Additionally, the involvement of higher
education on this social innovation process was studied. Applying an in-depth case study approach, a mixed research
methodology employing data triangulation was used: qualitative and quantitative approach. The case study answers one
sustainable development problem with a strong social dimension, particularly social exclusion problems. The analysis of
the case study allows a better understanding about the social innovation model in the context of the association between
social inclusion and community development. Particularly, the results demonstrate the relevance of the social innovation
model to operationalize all stakeholders and assessments of the social impact of the project. Furthermore, the results
suggest the role of universities in acting as a facilitator of new social innovation practices, promoting the socio-economic
development and therefore the sustainable development. The constructive interaction between the university, civil
society organizations, and private partners is seen as a key factor for social innovation to achieve sustainable
development.
Keywords: Social innovation; Social impact; Community development; Sustainable development; Inclusive territories.
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Abstract: Portuguese agriculture and rural areas are confronted by the reorganization of the agricultural sector at social,
economic, cultural and political levels. The rural territorial regions in Portugal are facing challenges related to lowdensity populations, weird climate events, decrease in the number of farms and an ageing farm population. The general
rural family farm population require greater competitiveness, entrepreneur spirit and an understanding of the food chain
marketing process, specifically to increase exports. The recent broadening of the scope of the EU-FAS program to include
improved forest management and forest fire prevention is a positive starting point for Portugal, but still not adequately
attending small scale family farms (ADE- ADAS- AGROTEC – Evaluators-EU, 2009). Small scale family farms require
sustainable support in the agricultural sector. The concern for an equitable Agricultural Knowledge and Information
System (AKIS) stimulates the analysis of the framework for this paper.
The major purpose of this document is to present the agricultural advisory services, agricultural education and research
as it integrates with the AKIS in Portugal through a literature review of documented research including EU projects and
first level data. The review also presents and describes the data collected surrounding the regions, Douro and Lezíria do
Tejo in the Agri-Link research project related to innovation and the social and economic networks (Madureira et al.,
2019). The overview reflection is composed of seven parts: I) an introductory review of the agricultural advisory services,
as part of the national farm advisory system of Portugal; II) agricultural advisory services, extension and agricultural
education and extension and training methods identified for the Lezíria do Tejo and Douro regions within Agri-Link
project; III) a description of the supply of various services of the agricultural extension system in two regions of Portugal;
IV) the transformation of the agricultural extension, education and research components in the AKIS serving the farming
population; V) considerations for the updating of the AKIS and VI) conclusion and policy implications and VII) references.
The secondary aim of the document is to describe the AKIS components in Portugal as well as the pluralistic agricultural
extension system. The overall strengths and weaknesses in the Portuguese AKIS presented through past and present
research about the agricultural reality. The EU-FAS implementation process by the Directorate of Agriculture and Rural
Development (DGADR) is shown as well. The review contradicts the political reach of the EU-FAS in Portugal for small
scale family farms (Almeida & Viveiros, 2020).
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology
under the project UIDB/04011/2020.
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Abstract: Human Resources Management is one of the major topics in the field of the company, but its scope has changed
along the time. In that sense, during the last two decades, Talent Management has been highlighted as an innovative
approach which relevance seems to be crucial to achieve the goals of the company. However, the research and
implementation of Talent Management techniques usually has been limited to the private sphere, being almost ignored
in the Public Sector. That turns out to be inconceivable, particularly in some sectors such as the Tourism one, considering
its importance in the national and regional economy.
In this context, this paper analyses the influence of certain deficient issues in the Public Administration -such as
professional and personal development- in job satisfaction, and their relationships between them if Talent Management
policies are applied. Hence, this piece of work verifies several hypotheses that relate the factors previously addressed,
concluding the need for strategic Talent Management policies for Public Sector employees in tourist destinations.
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Resumen: El turismo de naturaleza constituye hoy día uno de los segmentos de demanda turística con mayor dinamismo,
siendo el alojamiento en casas rurales una de las alternativas alojativas más demandadas por los turistas. Las especiales
características del medio rural y el mayor compromiso medioambiental de los turistas actuales han venido produciendo
cambios en la oferta de alojamiento en estos espacios.
El objetivo de este trabajo consiste en analizar, a partir de la información existente en diversas fuentes documentales,
algunos aspectos relativos a la evolución cualitativa que ha llevado aparejada el rápido crecimiento de este tipo de
alojamiento. Para ello, y partiendo de una base de datos propia generada por encuestas realizadas expresamente para
esta investigación en base a un formulario aplicado previamente por diversos autores en varias regiones de España,
aplicamos un modelo de mínimos cuadros parciales mediante el cual se pretenden analizar los impactos ambientales
realizados desde el punto de vista de la oferta y sus relaciones con la gestión ambiental llevada a cabo.
Los resultados muestran que la actitud de los gestores de los establecimientos rurales influye decisivamente sobre las
acciones de sus clientes en materia de respeto al medioambiente, afectando positivamente a los consumos de agua y
energía.
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CONVERGENCE PROCESS: A GEOSPATIAL BIG DATA ANALYSIS
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Abstract: This paper examines the role of seawater deterioration in the beta convergence process of the tourism demand.
With this purpose, we propose an empirical application with observations of tourist arrivals from 2013 to 2019 for 101
municipalities in the Spanish Mediterranean coast. We evaluate seawater deterioration with a specific indicator of the
ecological status of the sea, chlorophyll, derived from images provided by the European Spatial Agency Sentinel-3
satellite. Based on this information, we estimate the betaconvergence specification of tourist arrivals by using a spatial
Seemingly Unrelated Regression (SUR). Our results confirm the existence of an accelerating nonlinear effect of seawater
pollution on the beta convergence process of tourism demand. Tourists who had previously visited popular destinations
changed to less well-known and less polluted locations along the coast. In addition, we find significant spatial spillover
effects among municipalities in this process.

192
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Resumen: El estudio del salario ha sido ampliamente estudiado por la ciencia económica a través de diversas
perspectivas y metodologías. En esta línea, el presente trabajo pretende aplicar al estudio de la composición del salario,
una metodología de ecuaciones estructurales, aplicando para ello la técnica de Partial Least Square path modelling a una
muestra de trabajadores españoles procedente de la Encuesta de Estructura Salarial del 2018 del Instituto Nacional de
Estadística Español. Con esta técnica se podrá conocer la fuerza de los efectos totales de los principales determinantes
del salario sobre la formación de este último, incluyendo no solo los efectos directos sino también los indirectos que
puedan existir entre los determinantes. El análisis de estos efectos nos permitirá establecer recomendaciones de política
económica encaminadas a mejorar la estructura salarial del mercado laboral español.
Palabras clave: Salarios, Determinantes, Partial Least Square, España.
1. INTRODUCCIÓN
Desde el desarrollo de la Teoría del Capital Humano (Becker, 1964) se ha entendido la importancia del salario en el
crecimiento de las economías, despertando el interés en estudiar su composición y generando una extensa literatura en
torno a su relación con crisis económicas y situaciones de desigualdad (De Beer, 2012), su papel en la brecha de género
(Card, Cardoso y Kline, 2016), y su correlación con factores del mercado de trabajo, analizando los retornos salariales
que éstos generan (Card y De la Rica, 2006).
En el presente trabajo se quiere profundizar en el estudio de la formación de los salarios, examinando la influencia de
ciertas variables tradicionalmente consideradas como determinantes, al tiempo que se analiza el sentido de esa
influencia. Para ello se emplea dentro del marco de las ecuaciones estructurales, la técnica de Partial Least Square path
modelling (PLS) que permite estudiar la relación de causalidad entre las variables y establecer los efectos totales de estos
factores en la variable principal que es el salario.
2. METODOLOGÍA
La metodología empleada en este estudio es la de ecuaciones estructurales que permite analizar las relaciones existentes
entre variables latentes o inobservables. Estas variables latentes se miden a través de una serie de indicadores
observables (Hair et al., 2019).
En este trabajo, la metodología de ecuaciones estructurales se va a desarrollar mediante la técnica Partial Least Square
basada en la varianza. La estimación del modelo a través de PLS se va a realizar empleando el software informático
SmartPLS 3.0 (Ringle, Mendel y Becker, 2014).
3. MATERIALES Y MODELO
En este trabajo se obtiene la información a través de los datos de la Encuesta de Estructura Salarial Cuatrienal de 2018
(EES-18) del Instituto Nacional de Estadística Español (INE). La base incluye información de los salarios, características
personales y de las empresas, generando una muestra de 174 027 observaciones.
3.1. Modelo
Este trabajo propone un modelo a estimar en el que la variable latente principal es el Salario y las variables latentes que
lo explican son el Capital Humano, Condiciones Laborales y Situación del Mercado (Card y De la Rica, 2006).
Proponiéndose además una relación entre el Capital Humano y las Condiciones Laborales que puede aumentar el efecto
total del primer factor en el salario por la existencia de este efecto indirecto.
En la Figura 1 se expone el modelo a estimar, incluyendo los indicadores que explican las variables latentes.
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Figura 1. Modelo Ecuaciones estructurales. Fuente: Elaboración propia
4. RESULTADOS
El modelo anterior se muestra como apropiado al presentar unos R2 de los constructos explicados -Cond. Laborales 0,339
y Salarios 0,341- adecuados que superan los umbrales fijados por Hair et al. (2019).
Tabla 1. Efectos totales de las variables latentes en el constructo principal
Constructos
Capital Humano
Cond. Laborales
Mercado

Efectos totales en el Salario
0,478
0,185
0,237

P. Valor
0,000
0,000
0,000

Nota: los p valor hacen referencia a las hipótesis de relación entre cada constructo y el salario, con una significación del 99%. Fuente: Elaboración
propia.

Se confirma con una significación del 99% la existencia de relaciones causales entre los constructos explicativos y el
constructo Salario. De este modo, los efectos totales que aparecen en la Tabla 1 muestran la incidencia que estas variables
presentan en la formación de los salarios españoles.
El sentido positivo de los efectos totales de estos constructos indica, por un lado, que un mayor nivel educativo,
experiencia y antigüedad conducen a mayores salarios. Y por otro, que un contrato estable a tiempo completo y con
categorías ocupacionales altas también inducen a mayores salarios, al igual que el operar en mercados más abiertos con
convenios de regulación más flexibles.
5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se emplea un modelo de ecuaciones estructurales con la técnica Partial Least Square sobre la EES18 en el que se confirma la causalidad en la relación de Capital Humano, Condiciones Laborales y Mercado, y el Salario,
de manera que podemos considerarlos como factores determinantes del salario español.
La incidencia de estos factores en el salario resulta positiva en los tres casos, siendo el factor con mayor efecto el Capital
Humano, pudiendo deberse en parte a ese efecto indirecto a través de las condiciones laborales que se ha incluido en este
análisis. También se señala de interés el efecto del mercado en la formación de los salarios, el cual resulta incluso de
mayor importancia que las condiciones laborales.
A raíz de estos resultados, se podrían proponer medidas encaminadas a mejorar el Capital Humano así como la apertura
y flexibilización de los mercados españoles de manera que repercuta en mejoras de la estructura salarial del país.
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Resumen: En el presente trabajo se profundiza en el estudio de las diferencias salariales por género en España a través
de la aplicación de la técnica de ecuaciones estructurales, Partial Least Square path modelling. Haciendo uso de la
Encuesta de Estructura Salarial española de 2018 realizada por el Instituto Nacional de Estadística Español, se analizan
los principales determinantes que configuran los salarios de hombres y mujeres, observando las diferencias en los
impactos y rendimientos de estos factores explicativos en la estructura salarial de ambos géneros. Para ello, este estudio
se centra en el desarrollo del análisis de Importancia-Rendimiento que ofrece la técnica Partial Least Square a través del
software informático SmartPLS 3.0. De esta forma se examinan las áreas que precisan intervención en la formación de
los salarios de cada género, ahondando en las que potencian la existencia de diferencias, para intervenir en ellas en pro
de la equidad salarial.
Palabras clave: España, Género, IPMA, Partial Least Square, Salario.
1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la brecha de género sigue despertando el interés de una amplia literatura que, desde la ecuación salarial de
Mincer (1974), ha ido aplicando diversas metodologías con la que pretende explicar su origen (Blau y Kahn, 2017) así
como distinguir situaciones de discriminación analizando el comportamiento de esas diferencias de género en diferentes
países, sectores y niveles salariales (Baum, 2013; Marfil y Campos, 2021).
El presente trabajo trata de aportar a la literatura existente antes mencionada, un análisis a través de la técnica Partial
Least Square (PLS) dentro del marco de las ecuaciones estructurales. A través de esta técnica, se analizan los principales
factores determinantes del salario de hombres y mujeres definiendo las diferencias entre los impactos y los rendimientos
que cada factor tiene en la configuración de los salarios de ambos géneros.
2. METODOLOGÍA
En este trabajo se hace uso de un modelo de ecuaciones estructurales, el cual se desarrolla a través de la técnica Partial
Least Square (PLS) basada en la varianza que permite analizar la causalidad entre diversas variables latentes (Hair et
al.,2019). Para ello se emplea el software informático SmartPLS 3.0 (Ringle, Mendel y Becker, 2014).
Entre las utilidades del software SmartPLS 3.0, destacamos la posibilidad de realizar un análisis de ImportanciaRendimiento (IMPA). Este análisis permite identificar ámbitos de mejora y actuación. En él encontramos por un lado, el
efecto total de los constructos en el constructo principal (importancia). Y por otro, las puntuaciones medias de estos
constructos (rendimiento) (Hair et al., 2019).
3. MATERIALES Y MODELO
La base de datos empleada en este estudio procede de la Encuesta de Estructura Salarial de 2018 realizada por el Instituto
Nacional de Estadística Español (INE). Esta encuesta de carácter cuatrienal proporciona 174 027 observaciones (96 481
de hombres y 77 546 de mujeres).
En este trabajo se propone un mismo modelo que será estimado tanto para la muestra de hombres como la de mujeres.
En estos modelos el constructo o variable latente principal -Salario- pretende ser explicada por tres variables latentes Capital Humano, Condiciones Laborales y Situación del Mercado-. Estos constructos se miden a través de variables
observables o indicadores. Las relaciones entre las distintas variables latentes y los indicadores aparecen recogidas en la
Figura 1.
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Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales a estimar. Fuente: Elaboración propia
4. RESULTADOS
El modelo presentado en la Figura 1 queda validado en la estimación al mostrar unos valores de R2 superiores a 0,1 (Falk
y Miller, 1992).
En la Tabla 1 aparecen los resultados del análisis IPMA por constructo. Los valores de importancia reflejan a su vez los
efectos totales de estas variables latentes sobre el Salario.
Tabla 1. Análisis IPMA por constructos. Modelo de hombres y de mujeres
Constructos
Capital Humano
Cond. Laborales
Mercado

Hombres
Importancia
0,493
0,195
0,257

Rendimiento
28,878
74,994
46,138

Mujeres
Importancia
0,487
0,189
0,170

Rendimiento
35,212
70,230
43,879

Nota: se considera alto rendimiento cuando éste supera el valor de 50. Se considera alta importancia cuando ésta supera el valor de 0,250. Fuente:
Elaboración propia.

Los factores explicativos analizados en el estudio presentan un efecto positivo para la formación de los salarios de
hombres y mujeres.
En términos de género se observa que los tres determinantes del salario presentan una mayor importancia para la
formación de los salarios masculinos. Y lo mismo ocurre con los rendimientos, sin embargo, se señala de interés que el
rendimiento del constructo capital humano para las trabajadoras mujeres es el único superior al de los hombres.
5. CONCLUSIONES
En el presente paper a través de la aplicación de la técnica PLS se observan diferencias de género en las influencias del
capital humano, condiciones laborales y mercado en la formación de los salarios de ambos géneros.
Los tres factores presentan una mayor importancia y efecto en la configuración de los salarios masculinos, pudiendo
deberse a que estos trabajadores presentan una mayor experiencia y antigüedad -Capital humano-, más estabilidad
contractual y presencia en ocupaciones elevadas -Condiciones laborales-, y mayor presencia en empresas internacionales
-Mercado-. No obstante el mayor rendimiento del Capital Humano observado para las mujeres puede ser consecuencia
de la cada vez mayor concurrencia de éstas en estudios superiores.
Medidas encaminadas a la adecuación del nivel formativo de las mujeres a los puestos de trabajo, mejorando el
rendimiento de esta variable, podrían ayudar en buena medida a mejorar la estructura salarial de las mujeres en la lucha
por la equidad salarial.
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Abstract. The global shift in consumers food preferences and determinants of food choice have been widely studied
during the last few decades. This global shift is in line with the ‘quality turn’ identified by Goodman (2003)29 pointing out
to a turn from mass consumption to a growing qualitative differentiation of food products. In this vein, labels as local,
authentic, genuine, gourmet, specialty or environmentally have gain the attention of both consumers and retailers.
Consumers’ food choices are increasingly guided by concerns with health, food safety, environmental protection,
sustainability, authenticity, cultural traditions maintenance which makes rural provenance foodstuffs more and more
appealing and demanded. Provenance is, therefore, a growing concern for consumers, often encompassing all the
aforementioned dimensions. The growing interest of consumers in rural provenance foods goes together with the
increasing number of small specialty food shops located within urban centres and selling these products both to residents
and tourists. These stores may play an important part in fostering the consumption of rural provenance foodstuffs,
promoting small-scale agriculture and linking consumers and producers in a closer and fruitful manner. However, studies
on these shops’ role and characteristics are still scarce.
This paper derives from a research project30 that take the urban specialty food shops as the departure point, in order to
typify the stores and understand their connections with producers and rural territories as well as their role in promoting
consumer interest in rural provenance foods. Specifically, this paper intends to unveil consumers’ representations on
rural provenance food products, their preferences and motivations. The evidence collected from survey directed to 1553
customers of 24 small urban specialty food shops located in Aveiro (5), Lisbon (9) and Porto (10) is in line with previous
studies, demonstrating that Portuguese rural provenance food products are valued and demanded both by (mainly)
urban Portuguese and overseas consumers which frequently buy these foodstuffs. Representations of these products
often allude to their special character and quality, emphasising the sensorial (e.g. tasty; good; flavour) and differentiated
symbolic features related to the products authenticity, localness, genuine nature and distinction, as well as to the
sustainable, environmentally-friendly and artisanal character of the production. Representations often allude, as well, to
cultural traditions related both to the know-how and ways of production and preparation of the products and to its
embeddedness in particular territories. These evocations are coherent with the motivations to purchase rural
provenance products, namely their taste, freshness, appearance, Portuguese and local origin, along with the support to
national agriculture and rural areas and trust in the store and its specialized customer service. Less important (although
still relevant) motivations are related to the brands and certification labels of the products, advertisement and knowledge
of the producers. Wine, cheese, olive oil and sausages (especially ‘alheira’) are the most frequently purchased products.
Trás-os-Montes (particularly Douro) and Alentejo are the most preferred regions for wine and olive oil, while Beira
Interior, and especially the Serra da Estrela area, is also preferred for cheese and sausages. These three regions are also
identified with more authentic, traditional, tasty, good, hand-made and sustainable food products.

Goodman, D. (2003), “The quality ‘turn’ and alternative food practices: reflections and agenda”, Journal of Rural Studies, 19(1): 1-7.
This work is supported by national funds through the FCT/MCTES and the co-funding by the FEDER, within the PT2020 Partnership Agreement and Compete
2020, for the research project STRINGS – Selling The Rural IN (urban) Gourmet Stores –establishing new liaisons between town and country through the sale
and consumption of rural products (PTDC/GES-OUT/29281/2017/POCI-01-0145-FEDER-029281
29
30
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Abstract: This paper discusses the relationship between migration and quality of life among Swedish citizens
permanently residing in Portugal. What we know about migration and quality of life with regards to Swedish citizens in
Mediterranean Europe is based on retirement migration, residential tourism, and seasonal migration. The drivers behind
such migration are different than the drivers behind a permanent emigration. Persons in working ages may have other
motives for leaving Sweden for Portugal, and, as recent research has shown, far from all those who leave Sweden are
well-off or seeking privilege and a ‘good life’. This makes the knowledge about the migration flow from Sweden to a
Mediterranean country such as Portugal quite limited. Based on 36 in-depth interviews among Swedish citizens
permanently residing in Portugal, the questions asked follows a semi-structured interview guide format, which is
designed according to a life-course approach. The theoretical framework is built on the lifestyle migration theory. There
is no linear causation between moving to Portugal and having a higher quality of life. Depending on the drivers behind
leaving Sweden, the self-perceived quality of life in Portugal differ. The group of persons who have come to enjoy good
life and practicing privilege perceive a very high quality of life in Portugal. The ‘escapers’, who escape personal problems
and economic insecurity, report a very high quality of life. However, some of them also find themselves marginalised in
the local community. Family related migrants and conventional labour migrants report that their perceived quality of life
is probably about the same as it would be in Sweden, but the climate is better and so is the food. The group of ‘detached’
persons place themselves somewhere in the middle; this group contains of persons who have worked very long outside
Sweden and have lost their ties to Sweden and hence are ‘detached’. There is simply nothing for them to return to in
Sweden. Although the empirical findings in this study support the lifestyle migration theory, the theory needs to develop
when it comes to indicators. In its current design, it is designed for qualitative analyses and not for quantitative.
Keywords: Quality of Life, migration causes, lifestyle, Portugal, Sweden
A MIGRAÇÃO MELHORA A QUALIDADE DE VIDA? O CASO DOS IMIGRANTES SUECOS EM PORTUGAL
Resumo. Este artigo discute a relação entre migração e qualidade de vida entre cidadãos suecos com residência
permanente em Portugal. O que sabemos sobre migração e qualidade de vida no que diz respeito aos cidadãos suecos na
Europa Mediterrânea baseia-se na migração por motivos de aposentação, turismo residencial e migração sazonal. As
causas subjacentes a estas migrações são diferentes das causas da emigração permanente. As pessoas em idade ativa
podem ter outros motivos para deixar a Suécia por Portugal e, como mostram pesquisas recentes, estão longe de todos
aqueles que deixam a Suécia e que estão bem de vida ou em busca de privilégios e uma 'boa vida'. Isso torna o
conhecimento sobre o fluxo migratório da Suécia para um país mediterrâneo como Portugal bastante limitado. Com base
em 36 entrevistas em profundidade a cidadãos suecos com residência permanente em Portugal, as perguntas colocadas
seguem um formato de guião de entrevista semiestruturado, que é concebido de acordo com uma abordagem de história
de vida. O quadro teórico é construído a partir da teoria das migrações de estilo de vida. Não existe uma causalidade
linear entre mudar-se para Portugal e ter uma qualidade de vida superior. Dependendo dos motivos para deixar a Suécia,
a autopercepção da qualidade de vida em Portugal difere entre os entrevistados. O grupo de pessoas que vieram para
usufruir de boa vida e ter uma vida privilegiada percecionam que têm uma qualidade de vida muito elevada em Portugal.
Os ‘fugitivos’, que escapam dos problemas pessoais e da insegurança económica, relatam uma qualidade de vida muito
elevada. No entanto, alguns deles também se encontram marginalizados na comunidade local. Os migrantes por motivos
familiares e os trabalhadores migrantes relatam que a sua qualidade de vida percebida é provavelmente a mesma que
seria na Suécia, mas o clima é melhor, assim como a comida. O grupo de pessoas "desligadas" posiciona-se algures no
meio; este grupo inlui pessoas que trabalharam muito tempo fora da Suécia e perderam os seus laços com a Suécia e,
portanto, estão "desligados". Simplesmente, sentem que não há nada que os motive a voltarem para a Suécia. Embora os
resultados empíricos deste estudo apoiem a teoria das migrações de estilo de vida, a teoria precisa de ser desenvolvida
quando se trata de indicadores. Pela forma como está desenhada, a teoria adequa-se melhor a análises qualitativas e não
quantitativas.
Palavras-chave: Qualidade de vida, causas da migração, estilo de vida, Portugal, Suécia
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Resumo. A inovação é considerada um dos principais propulsores do desenvolvimento das regiões. Dada a relevância da
referida temática, considerou-se pertinente a elaboração de uma análise bibliométrica da literatura relacionada com o
tema. Neste sentido, foram utilizados os softwares HistCite e VOSviewer, além de uma base de dados composta por 176
trabalhos indexados à Web of Science - categoria Economics -, que possuíam as palavras “Community Innovation Survey"
entre os seus tópicos. O principal resultado deste trabalho foi a caracterização da referida literatura em termos de
distribuição temporal, origem dos trabalhos (país e revista), citações, metodologias utilizadas e clusters das co-citações
e dos termos mais relevantes.
Palavras-chave: Análise Bibliométrica; Community Innovation Survey; Inovação.
BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND COMMUNITY INNOVATION SURVEY: THE CASE OF WEB OF SCIENCE STUDIES
Abstract: Innovation is considered one of the main enablers of regional development. Given the relevance of this theme,
it was considered pertinent to prepare a bibliometric analysis of the literature related to it. In this sense, HistCite and
VOSviewer softwares were used as well as a database composed of 176 studies indexed to the Web of Science - Economics
category -, which contemplated the words “Community Innovation Survey” in their topics. The main result of this work
was the characterization of this literature in terms of temporal distribution, origin (country and journal), citations,
methodologies and clusters of co-citations and terms.
Keywords: Bibliometric Analysis; Community Innovation Survey; Innovation.
1. INTRODUÇÃO
O Community Innovation Survey (CIS) e um questionario realizado a cada dois anos pela Comissã o Europeia e “tem como
objetivo a produçã o e atualizaçã o de indicadores estatisticos sobre a inovaçã o nas empresas atraves de um inquerito
harmonizado ao nivel europeu, que permite a comparaçã o internacional dos dados” (INE, 2020, p.3).
O referido inquérito é considerado uma importante fonte de informação para policymakers e academia. Um exemplo neste
sentido é o fato de o número de publicações anuais indexadas à Web of Science WoS, que mencionavam o CIS entre os
seus principais tópicos, ter passado de 4 para 46 entre 2001 e 2020 (Figura 1). No período considerado, o número total
de publicações relacionadas com o CIS indexadas à WoS foi 509.
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Figura 1: N° de publicações por ano (2001-2021)
As categorias (áreas) mais estudadas na referida literatura foram “Management” (248), “Economics” (176), “Business”
(145), “Environmental Studies” (41) e “Regional Urban Planning” (34), “Engineering Industrial” (28) e “Geography” (23).
Contudo, é escassa a caracterização dos trabalhos de importantes categorias como a denominada “Economics”. Neste
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sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar essa literatura, em termos de distribuição temporal, origem dos
trabalhos (país e revista), citações, metodologias utilizadas e clusters das co-citações e dos termos mais relevantes.
O presente artigo está estruturado da seguinte forma: na próxima parte do trabalho, são indicados os métodos de
pesquisa; em seguida, são expostos os resultados empíricos; finalmente, são apresentadas as conclusões.
2. METODOLOGIA
O presente estudo conta com uma análise bibliométrica da literatura relacionada com a inovação. Para tal, foram
utilizados os softwares HistCite (12.03.17) e VOSviewer (1.6.16), além de uma base de dados extraída da WoS - categoria
Economics - com os 176 trabalhos publicados e indexados até Agosto/2021 que possuíam as palavras “Community
Innovation Survey” entre os seus principais tópicos.
A caracterização da literatura considerada em termos de distribuição temporal, origem dos trabalhos (país e revista) e
citações, foi realizada através do software HistCite. A categorização das metodologias foi obtida através do VOSviewer.
Para a elaboração dos clusters das co-citações, utilizou-se o software VOSviewer e, como parâmetro, a quantidade mínima
de ocorrências igual a 5. Para a elaboração dos clusters dos termos, os parâmetros utilizados foram: i) termos presentes
no título e/ou resumo; ii) quantidade mínima de ocorrências igual a 5; iii) exclusão dos termos académicos relacionados
com a elaboração de trabalhos científicos e dos sinónimos. Neste último caso, foram escolhidas as palavras com o maior
número de ocorrências.
3. RESULTADOS
3.1. Caracterização da literatura
O número de publicações anuais indexadas à WoS que contemplavam as palavras “Community Innovation Survey” entre
os seus principais tópicos aumentou de forma significativa nos últimos anos, passando de um único estudo para 20
publicações no período 2001-2015 (Figura 2). Entre 2016 e 2020, o número médio de publicações foi 17.
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Figura 2: N° de publicações por ano (2001-2021, categoria Economics)
Em termos de distribuição espacial, os países que apresentaram os maiores volumes de publicação foram Inglaterra,
Itália e Alemanha (Quadro 1). Portugal apresentou 7 trabalhos indexados. Considera-se oportuno recordar que o
“Community Innovation Survey” é um inquérito implementado pela Comissão Europeia.
Quadro 1: Distribuição geográfica dos trabalhos (países com 5 ou mais publicações)
País
Inglaterra
Itália
Alemanha
Holanda
Espanha
República Checa
Polónia
França

N° Publicações
28
28
21
20
20
19
16
15

País
Suécia
Noruega
Bélgica
Portugal
Luxemburgo
EUA
Áustria
Irlanda

N° Publicações
11
10
9
7
6
6
5
5

Quanto à origem dos estudos, sete revistas apresentaram um resultado igual ou superior a 5 no período analisado
(Quadro 2). As revistas com mais publicações foram Economics of Innovation and New Technology, Economics of
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Innovation and New Technology e Industrial and Corporate Change. As três revistas mencionadas apresentaram um fator
de impacto médio de cerca de 3 em 2020.
Quadro 2: Revistas com 5 ou mais publicações
Revista
Economics of Innovation and New Technology
Industry and Innovation
Industrial and Corporate Change
Journal of Evolutionary Economics
Eurasian Business Review
Regional Studies
Small Business Economics

N° Publicações
15
15
10
6
5
5
5

Fator de impacto (2020)
2,459
3,424
3,085
2,343
3,5
4,672
informação não disponível

A propósito do número de citações, 12 foram os trabalhos com 100 ou mais citações (Quadro 3). As três publicações mais
citadas foram Horbach et al. (2012), Belderbos et al. (2004) e Veugelers & Cassiman (2005). Entre os trabalhos
apresentados no quadro 3, os mais recentes são Rexhaeuser & Rammer (2014), Classen et al. (2014) e Horbach et al.
(2013). Os termos mais recorrentes nos 176 trabalhos, relacionados com a metodologia, foram: “regression” (32
ocorrências); “probit” (18); “econometric” (15); “logistic” (12); “multivariate” (7); “CDM” (6).
Quadro 3: Publicações com 100 ou mais citações
Publicação
Horbach et al. (2012)
Belderbos et al. (2004)
Veugelers & Cassiman (2005)
Cefis & Marsili (2005)
Cainelli et al. (2006)
Simmie (2003)

N° de citações
559
398
292
220
207
206

Publicação
Horbach et al. (2013)
Raymond et al., (2010)
Rexhaeuser & Rammer (2014)
Harris & Li (2009)
Classen et al. (2014)
Arundel at al. (2007)

N° de citações
141
141
128
114
102
101

3.2. Clusters

Figura 3: Clusters co-citações
Os resultados dos clusters das co-citações (Figura 3) indicam que uma dimensão importante para essa literatura é a
capacidade de absorção das organizações (cluster vermelho). A mencionada capacidade pode ser entendida como “the
ability of a firm to recognize the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial ends” (Cohen
& Levinthal, 1990, p. 128). O trade-off preservação do meio ambiente-competitividade apresenta-se no cluster amarelo
(Porter & Van der Linde, 1995). Os clusters verde e azul contemplam, respetivamente, a relação entre inovação e
produtividade (Crépon et al., 1998; Griffith et al., 2006) e os padrões setoriais de inovação (Pavitt, 1984).
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Com base nos clusters dos termos presentes na literatura considerada (Figura 4), é possível constatar a importância e a
centralidade da dimensão “inovação” nesse contexto, ponto fulcral do inquérito. Além disso, verifica-se a proximidade de
termos como: “regulation”, “eco innovation”, “cost”, “process” e “product innovation” (cluster verde); “public support”,
“company” e “SMEs” (cluster amarelo); “R&D”, “manufacturing” e “service” (cluster vermelho); “absorptive capacity” e
“characteristic” (cluster azul).

Figura 4: Clusters dos termos
Os resultados da Figura 4, analisados através da média de publicações por ano (Figura 5), revelam a diferença temporal
entre “manufacturing” e “service", sendo a média deste último setor mais relacionada com o período mais recente.
Ademais, os resultados também indicam que entre os temos mais frequentes nos últimos anos estavam: “eco innovation”;
“public support”; “SMEs”; “external knowledge”.

Figura 5: Clusters dos termos (média de publicações por ano)
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3.2.1 Eco innovation
Entre os principais resultados relacionados com as ecoinovações na literatura considerada, está a indicação de que, na
União Europeia, o nível de ecoinovação está associado com o das inovações (Lewandowska, 2020). Entre os principais
propulsores das ecoinovações estão “the central role of regulation and cost savings as motivations for eco-innovations
compared to other innovations. Furthermore, eco-innovative activities seem to require more external sources of knowledge
and information” (Horbach et al., 2013, p.523).
Outros estudos ratificaram o papel central das regulamentações ambientais (Biscione et al.; 2021a; Lewandowska, 2016)
e dos custos (Biscione et al., 2021b; Horbach & Rammer, 2018; Horbach et al., 2012), na promoção de ecoinovações. Além
disso, de acordo com Lubacha & Wendler (2021), aspetos institucionais informais, como os valores sociais, também
influenciam positivamente o desenvolvimento de ecoinovações.
3.2.2 Public support
No âmbito do financiamento público, esse é considerado um importante facilitador das inovações empresariais
(Bianchini et al., 2019; Markowska & Strahl, 2017), inclusive em contextos de baixos níveis de apropriabilidade (Gelabert
et al., 2009). Todavia, o impacto dos apoios públicos não é consensual (Biscione et al., 2021; Wziatek-Kubiak &
Peczkowski, 2021) e está relacionado com a gestão eficiente dos referidos apoios (Flachenecker & Kornejew, 2019;
Prokop & Stejskal, 2016).
3.2.3 SMEs
A literatura considerada também ressalta a associação entre os níveis de inovação e de produtividade dos fatores de
produção (Doran & O'Leary, 2011; Tevdovski et al., 2017). No caso das PMEs (SMEs), a sua capacidade de inovação e
produtividade influenciam a sua capacidade de exportação (Falk & Hagsten, 2015) e o desempenho económico das
regiões em que estão alocadas (Gardiner & Petr, 2016).
Contudo, existem diferenças substanciais entre as PMEs familiares e as não familiares, entre as quais, o fato de as
primeiras apresentarem uma maior propensão para o investimento em inovação, mas uma menor produtividade do
trabalho (Classen et al., 2014).
3.2.4 External knowledge
A propósito das fontes externas de conhecimento, consumidores e universidades estão positivamente associados com as
inovações de processo (Kobarg et al., 2020; Horbach et al., 2012). As inovações de produto, por sua vez, estão relacionadas
com as interações com os consumidores (Kobarg et al., 2020; Horbach et al., 2012). A aquisição de conhecimento externo
também influencia de forma positiva a geração de outros tipos de inovação no âmbito, por exemplo, do marketing
(Moreira et al. 2012) e organizacional (Carvalho et al., 2013). Nesse contexto, a modalidade de colaboração com as
diferentes fontes externas de conhecimento é decidida com base em aspetos como o tamanho da empresa, o tipo de
atividade inovadora a ser desenvolvida e os incentivos públicos (Amoroso, 2017; Belderbos et al., 2004; Veugelers &
Cassiman, 2005).
4. CONCLUSÕES
O Community Innovation Survey (CIS) é uma fonte de informação relevante para os diversos stakeholders relacionados
com os processos de inovação nas empresas. Nos últimos anos, o número de publicações científicas indexadas à WoS que
contemplavam o inquérito aumentou de forma significativa, inclusive em áreas como a economia. Ademais, os resultados
obtidos através da análise da literatura considerada também revelaram que: os países com mais publicações foram
Inglaterra, Itália e Alemanha; as revistas que mais publicaram estudos que contemplavam o CIS foram Economics of
Innovation and New Technology, Economics of Innovation and New Technology e Industrial and Corporate Change; as
publicações - que utilizaram o CIS - mais citadas foram Horbach et al. (2012), Belderbos et al. (2004) e Veugelers &
Cassiman (2005); os termos relacionados com a metodologia mais recorrentes foram “regression”, “probit”, “econometric”
e “logistic”; na análise de clusters, entre os temos mais frequentes nos últimos anos estavam “eco innovation”, “public
support”, “SMEs” e “external knowledge”.
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Resumo: Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), mais concretamente o Fundo Social Europeu (FSE)
e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), têm apoiado diversas intervenções na área setorial da
Educação. No quadro financeiro plurianual 2014-2020, em Portugal, 10% dos FEEI foram aplicados nas áreas da
Educação e Formação (de acordo com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em março de 2021). Estes fundos
apoiaram desde intervenções físicas nos equipamentos escolares a reformas e programas estratégicos de combate ao
insucesso escolar, passando pelos percursos profissionalizantes ou pela formação ao longo da vida. Durante o quadro
financeiro plurianual 2014-2020 Portugal consolidou o percurso positivo que vinha a trilhar, melhorando o seu
desempenho nos indicadores educativos, nomeadamente aqueles considerados centrais na Estratégia Educação e
Formação 2020, acompanhada pelo Monitor da Educação e Formação. O valor acrescentado dos fundos europeus e a
necessidade de atingir metas e objetivos definidos supranacionalmente terá apoiado esta evolução positiva. Porém, o
olhar sobre as metas não deve invalidar a atenção ao contexto nem a recolha de informação qualitativa que melhor
permita perceber os desafios territoriais.
Para a execução do quadro 2014-2020 foram essenciais os Programas Operacionais Regionais, sendo que cada um possui
um Eixo Prioritário dedicado à Educação. Contudo, os investimentos divergem, quer na sua tipologia, quer no número de
operações aprovadas ou no montante de financiamento. Para perceber tais assimetrias e identificar hipóteses
explicativas das diferenças inter-regionais, importa realizar uma análise mais sistemática, e georreferenciada, da
distribuição dos fundos e do tipo de operação conduzida no âmbito da Educação.
Será, precisamente, essa organização e análise sistemática que este artigo se propõe a fazer, incidindo sobre o quadro
2014-2020, e assim contribuindo para um olhar mais completo e integrado sobre o uso dos fundos comunitários
destinados à Educação, em Portugal. Tal organização não poderá ser dissociada de uma reflexão mais alargada que
considere matérias de coesão territorial. Uma análise mais aprofundada terá como objeto os Planos Integrados e
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), sendo georreferenciada a sua distribuição, os montantes
associados e as unidades de governação (comunidades intermunicipais ou municípios) a quem cabe a sua formulação e
implementação. Pretende-se, deste modo, identificar padrões, diferenças e pistas para a melhoria da execução destes
Planos ou de programas semelhantes que venham a ter lugar no quadro 2021-2027.
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Resumen: Durante décadas, los investigadores han analizado diversos aspectos en relación con los trabajadores de las
empresas, desde múltiples enfoques y en la práctica totalidad de sectores productivos. No obstante, dichos estudios han
priorizado el uso de metodologías basadas en análisis descriptivos, factoriales o regresiones. Por ello, el presente estudio
pretende explorar la aplicación de la metodología PLS-SEM, ampliamente utilizada en marketing y, recientemente, en el
ámbito de los recursos humanos en el estudio de los distintos tipos de capital empresarial. Así, en base a la literatura
existente, este trabajo presenta un modelo que combina los factores típicamente presentes en los estudios de los salarios
de los empleados. Para ello, se emplean datos del Instituto Nacional de Estadística, concretamente los referidos a la
Encuesta de Estructura Salarial. Con el fin de diseñar un modelo representativo, se toman exclusivamente los
trabajadores de la hostelería española, en tanto que se trata de una industria intensiva en mano de obra y especialmente
heterogénea. Así, se pretende evaluar el diseño del modelo mediante las pruebas y criterios establecidos en la literatura,
y contrastar su capacidad explicativa y las hipótesis que plantea. Finalmente, se realizan algunas recomendaciones para
mejorar el diseño y los futuros estudios derivados.
Palabras clave: Ciencias Sociales, Hostelería, Modelización, PLS-SEM, Recursos Humanos
AN APPLICATION OF THE PLS-SEM METHODOLOGY TO THE STUDY OF HUMAN RESOURCES
Abstract: For decades, researchers have studied many aspects of the employees, from multiple approaches, and in
virtually all productive sectors. However, these studies have prioritised the use of methods based on descriptive, factorial
or regression analyses. Therefore, this study aims to explore the application of the PLS-SEM methodology, widely used
in marketing and, recently, in the field of human resources in the study of different types of business capital. Thus, based
on the existing literature, this work presents a model that combines the factors typically present in studies of employee
wages, using data from the Salary Structure Survey of the National Institute of Statistics. As hospitality is a labourintensive and heterogeneous industry, only Spanish hospitality workers are considered to compose a representative
model. Hence, the aim is to evaluate its design through the tests and criteria established in the literature and to contrast
its explanatory capacity and the hypotheses it raises. Finally, some recommendations are made to improve the design
and future derived studies.
Keywords: Hospitality, Human Resources, Modelling, PLS-SEM, Social Sciences
1. INTRODUCCIÓN
El estudio de los recursos humanos en empresas de todos los sectores económicos se ha acometido, desde el inicio de las
investigaciones al respecto, a través de múltiples enfoques. Aun así, existen metodologías infrautilizadas – en
comparación con la predominancia de otras como los análisis descriptivos, factoriales o regresiones – en el estudio de
ciertas industrias. Ejemplo de ello es el uso de la metodología PLS-SEM, muy empleada en el ámbito del marketing pero
apenas considerada en el análisis de los recursos humanos de la industria turística. Por tanto, este trabajo pretende
explorar el diseño de un modelo PLS-SEM aplicado a la industria turística, así realizar la evaluación de sus elementos.
En esta línea, tras esta introducción, se procede a la descripción de la metodología PLS-SEM y su uso principal en la
industria hostelera. Asimismo, se describe el proceso de adaptación de la base de datos empleada – la Encuesta Cuatrienal
de Estructura Salarial, generada por el Instituto Nacional de Estadística – para su adecuación a la metodología y a la teoría
relativa a los estudios de Capital Humano. Tras ello, se presentan los resultados de las evaluaciones de las medidas del
modelo. Finalmente, se discuten los resultados obtenidos y se realizan algunas consideraciones finales.
2. METODOLOGÍA
El uso de la metodología PLS-SEM en el ámbito de la industria turística en relación con el capital humano se encuentra
aún en un estadio inicial. Prueba de ello es la escasez de artículos científicos al respecto y su concentración en los últimos
años: Dahash & Al-Dirawi (2018), Abdolmaleki et al. (2020), Assaker et al. (2020), Orlandini (2020) y Sharma & Bhat
(2020). No obstante, sí existen un volumen mayor de estudios que emplean la técnica PLS-SEM en la industria turística,
pero analizando otros fenómenos (Ceballos-Santamaría et al., 2021).
En síntesis, esta metodología es la modelización de un sistema de educaciones estructurales estimado mediante mínimos
cuadrados parciales, esto es, PLS-SEM por sus siglas en inglés. Dicha modelización se genera de forma muy visual en la
mayoría de los softwares actuales. Para los cálculos realizados en este trabajo se ha empleado el software SmartPLS 3.0
(Ringle et al., 2014). Respecto al diseño del modelo, se distinguen tres elementos en esta metodología. De una parte, los
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indicadores que forman los constructos que, según su relación con el constructo, pueden ser reflexivos o formativos –
siendo, en este caso, reflexivos –. De otra parte, los constructos – elementos de estudio no observados directamente – se
dividen entre dependientes e independientes, según su función en la ecuación. En esta línea, cabe matizar que un mismo
constructo puede ser considerado como dependiente e independiente al mismo tiempo. Tal es el caso del constructo
Condiciones Laborales (CL), como se observa en la Figura 1. De hecho, este constructo es un constructo mediador entre
Capital Humano (CH) y Salarios (S), es decir, Condiciones Laborales (CL) explicaría parte de la relación entre los dos
constructos mediados en algunos casos, mientras que en otros la relación es directa.

M

CL

S

CH

Figura 1: Modelo de ecuaciones estructurales
Por último en relación con el diseño del modelo, el resto de los constructos se relacionan directamente con Salarios (S).
El número de constructos ha sido determinado discrecionalmente en base a la disponibilidad de variables incluidas en la
Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (Instituto Nacional de Estadística, 2020). Precisamente, debido a la limitación
en la disponibilidad de variables que concordasen con la teoría existente, el número de indicadores no es superior a tres
en ninguno de los constructos. Esto, por desgracia, imposibilita la ejecución del análisis de tétradas confirmatorio (CTAPLS) (Gundergan et al., 2008).
En este sentido, en relación con la base de datos empleada, han sido necesarias una serie de modificaciones para
adecuarla a los requerimientos de la metodología y el software, así como a la teoría latente en la literatura académica
existente. Primero, se han de seleccionar, de entre las 55 variables que recoge la Encuesta de Estructura Salaria, las
variables susceptibles de ser indicadores. Así, siguiendo los modelos clásicos sobre Capital Humano en hostelería (Liu &
Zhang, 2008; García-Pozo et al., 2011), los constructos quedan formados por las variables Educación, Experiencia y
Antigüedad en Capital Humano (CH), Tipo de jornada, Tipo de contrato y Categoría laboral en Condiciones Laborales
(CL), Tipo de mercado y Regulación laboral en Mercado (M) y Salario bruto por hora, Responsabilidad y Tamaño
empresarial en Salario (S). Además, a excepción de las variables dummy y categóricas, el resto de las variables han sido
adaptadas a una escala Likert de 1 a 7, tal y como requiere esta metodología. Una vez realizadas estas consideraciones,
se procede a la ejecución de los cálculos.
3. RESULTADOS
En este punto, se procede a la evaluación del modelo, la cual se divide en dos. De una parte, se ha de evaluar el modelo de
medida, esto es, la parte de modelo relativa a los indicadores y sus constructos. En otras palabras, se analiza si los
constructos se encuentran bien definidos o si pudiesen definirse mejor. En esta etapa también se habría de analizar si la
elección de la estimación reflexiva – o en Modo A – es adecuada (Gundergan et al., 2008), si bien no es posible debido a
que los constructos son formados por menos de cuatro indicadores. Así, para este caso se asume una correcta
especificación en modo reflectivo, siguiendo las directrices de Hair et al. (2017). Los valores de referencia a los que se
hace referencia en este manuscrito se encuentran también compilados en dicha obra.
Respecto al resto de evaluaciones, estas se dividen en tres bloques. En primer lugar, se analiza la fiabilidad de consistencia
interna, que analiza las intercorrelaciones de los indicadores. Generalmente, se mide por el alfa de Cronbach, si bien este
enfoque presenta algunos problemas y recientemente se prefiere la fiabilidad compuesta. En ambos casos, el umbral
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aceptable oscila entre 0.60 y 0.90 por lo que, siguiendo el criterio de la fiabilidad compuesta, los constructos se
encuentran bien definidos, a excepción de Capital Humano (CH). Nótese la diferencia entre los valores que devuelven
ambas medidas, motivo por el que prevalece el segundo de ellos.
En segundo lugar, se evalúa la validez convergente, esto es, someramente, si los indicadores comparten una parte
significativa de la varianza. Para ello, se emplean varias medidas pero, habitualmente, se pone el foco en las cargas – <
0.70, aunque se aceptan valores de 0.60 en estudios exploratorios – y la Varianza Extraída Media (AVE) – < 0.50 –. En este
caso, los resultados son mejorables si bien, al tratarse de un modelo exploratorio basado en una base de datos adaptada
no ideada para este tipo de análisis, se comprenden divergencias con los umbrales esperados. Así, en síntesis, el resultado
es una definición poco precisa de algunos constructos, sin que esto invalide la capacidad explicativa y/o predictora del
modelo.
Finalmente, se ha de analizar la validez discriminante, es decir, cómo de diferentes son los constructos entre sí. Para ello
se emplea el indicador Heterotrait Monotrait (HTMT) (Henseler et al., 2015), cuyo umbral es 0.90. Los resultados
muestran que los constructos Capital Humano y Condiciones Laborales, Capital Humano y Salarios y Condiciones
Laborales y Salarios no son todo lo diferente que debiesen. Esto puede deberse, igualmente, a los motivos expuestos
previamente.
Tabla 1: Evaluación del modelo de medida
Constructos
CH

CL

M
S

Indicadores
CH1
CH2
CH3
CL1
CL2
CL3
M1
M2
S1
S2
S3

Alfa de Cronbach
-0.553

Fiabilidad compuesta
0.328

0.132

0.613

0.308

0.699

0.385

0.710

Cargas
0.585
-0.439
0.799
0.354
0.669
0.718
0.955
0.466
0.759
0.740
0.497

AVE
0.391

HTMT
CL: 1.404
M: 0.504
S: 0.995
M: 0.623
S: 1.461

0.363

0.564

S: 0.723

0.457

Así, una vez evaluado el modelo de medida, se ha de evaluar el modelo estructural. Este análisis comprende numerosos
pasos, si bien los últimos se encuentran en desuso (véase Hair et al., 2017). Primero, se valora la existencia de colinealidad
entre constructos, para lo que se observan los factores de inflación de la varianza (VIF), cuyos valores han de ser menores
a 3. En el caso de estudio, esto se cumple. Seguidamente, se han de observar los signos y valores de las relaciones entre
constructos. Si estos son cercanos a 0 o su signo es negativo al propuesto en la hipótesis, se han de descartar. Esto no
sucede para el modelo estudiado. Por último, tan solo se ha de prestar atención a los valores de los R2, esto es, la capacidad
explicativa del modelo. Al contrario de lo que sucede en las regresiones lineales estimadas por mínimos cuadrados
ordinarios, en la técnica PLS-SEM se admiten valores de R2 bajos a partir de 0.10 (Falk & Miller, 1992), dadas las
características del estudio. Así, los valores obtenidos son 0.205 y 0.274, lo que implica que el modelo posee una capacidad
explicativa considerable pero limitada (Hair et al., 2014).
Tabla 2: Evaluación del modelo structural
Constructos
CH

CL

M
S

Indicadores
CH1
CH2
CH3
CL1
CL2
CL3
M1
M2
S1
S2
S3

VIF
1.104
1.118
1.013
1.022
1.006
1.023
1.034
1.034
1.136
1.118
1.020

Paths
CL: 0.453
S: 0.273

R2

S: 0.265

0.205

S: 0.197
0.274

4. CONSIDERACIONES FINALES
Con todo, en este trabajo se han expuesto las principales evaluaciones que son necesarias para analizar un modelo a
ejecutar mediante la técnica PLS-SEM. Así, se ofrecen los umbrales requeridos para analizar el modelo de medida y el
modelo estructural de los modelos PLS-SEM, y se han aplicado para un caso específico como es la industria hostelera
española. Además, se ha de destacar que la base de datos empleada es especialmente incómoda para la aplicación de esta
metodología, dada la estructura de esta y las preguntas contenidas. En otras palabras, no se trata de una base de datos
generada por los investigadores con el propósito de describir el fenómeno de la composición salarial de los recursos
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humanos en la hostelería sino que se trata de la adaptación de una base de datos genérica para el estudio de dicho
fenómeno.
En consecuencia, los valores de las medidas para la evaluación del modelo no son todo lo buenos que debieran, en
comparación con estudios realizados con bases de datos creadas para la aplicación de la metodología PLS-SEM. No
obstante, los resultados no son negativos y el modelo queda soportado. Como línea futura de investigación, sería
interesante la creación de una encuesta ad hoc y la comparación de los resultados. Sin embargo, la base de datos empleada
en esta ocasión cuenta con 7332 registros representativos del panorama nacional mientras que, de realizarse una
encuesta ad hoc, esta habría de ceñirse a una dimensión territorial sustancialmente menor. Con todo, los autores de este
trabajo pretenden continuar con estos análisis mediante la técnica PLS-SEM, tratando de solventar los problemas
descritos, así como una mejor definición de los constructos.
REFERENCES
Abdolmaleki, H., Heidari, F., Zakizadeh, S.B. & De-Bosscher, V. (2020), Intellectual capital, the key to success in the
management of high-performance sport organisations: the case of Iran’s Ministry of Sport and Youth. International
Sports Studies, Vol. 41, nº 2, pp. 55–68.
Assaker, G., Hallak, R. & O’Connor, P. (2020), Examining heterogeneity through Response-Based Unit Segmentation
(REBUS) in PLS-SEM: A study of human capital and firm performance in upscale restaurants. Current Issues in
Tourism, Vol. 23, nº 2, pp. 137-152.
Ceballos-Santamaría G, Mondéjar-Jiménez J, Sánchez-Cubo F and García-Pozo A (2021), Motivations in heritage
destinations of the cultural tourist: the case of Malaga (Spain). National Accounting Review, Vol. 31, nº 1, pp. 86-94.
Dahash, Q.M. & Al-Dirawi, A.N.M. (2018), Investment in intellectual capital and achievement of the competitive advantage
in hotel sector. Management Science Letters, Vol. 8, pp. 795-804.
Falk, R.F. & Miller, N. B. (1992), A primer for soft modelling, Akron, OH: The University of Akron.
García-Pozo, A., Marchante-Mera, A. J. & Sánchez-Ollero, J. L. (2011), Occupational differences in the return on human
capital in the Spanish travel agency and hospitality industries. Tourism Economics, Vol. 17, nº6, pp. 1325-1345.
Gundergan, S.P., Ringle, C.M., Wnde, S. & Will, A. (2008), Confirmatory tetrad analysis in PLS path modelling. Journal of
Business Research, Vol. 61, pp. 1238-1249.
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017), A primer on partial least squares structural equation modeling
(PLS-SEM) (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
Hair, J.F., Sarstedt, M., Hopkins, L. & Kuppelwieser, V.G. (2014), Partial least squares structural equation modeling (PLSSEM): An emerging tool in business research. European Business Review, Vol. 26, nº 2, pp. 106 – 121.
Henseler, J., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2015), A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based
structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 43, nº 1, pp. 115-135
Instituto Nacional de Estadística (2020), Encuestas de estructura salarial, Available online:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=resultados&i
dp=1254735976596#!tabs-1254736195109
Liu, L. & Zhang, C. (2008), Wages for migrant workers in the Pearl River Delta: determining factors. Social Sciences in
China, Vol. 29, nº 3, pp. 104-120.
Orlandini, I.E. (2020), El perfil directivo femenino y su relación con la orientación al mercado y el desempeño
organizacional. Información Tecnológica, Vol. 31, nº 3.
Ringle CM, Wende S and Becker JM (2014), SmartPLS 3, Retrieved from University of Hamburg, Available at:
http://www.smartpls.com
Sharma, V. & Bhat, D.A.R. (2020), An empirical study exploring the relationship among human capital innovation, service
innovation, competitive advantage and employee productivity in hospitality services. African Journal of Hospitality,
Tourism and Leisure, Vol. 9, nº 2, pp. 1-14.

210

60 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE UN MODELO
PLS-SEM APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES
Francisco Sánchez-Cubo

University of Castilla-La Mancha, Avenida de los Alfares, 44, Cuenca, 16071, Spain
francisco.scubo@uclm.es*
Resumen: Si bien las técnicas empleadas para la modelización mediante sistemas de ecuaciones estructurales datan de
finales del siglo pasado, no ha sido hasta la última década en la que el uso de estas técnicas ha experimentado un
incremento sustancial en el campo de las Ciencias Sociales. Esto se ha debido, principalmente, al desarrollo de softwares
informáticos que simplifican la ejecución de los cálculos necesarios. Además, este desarrollo ha estado ligado al
perfeccionamiento de los métodos empleados, especialmente al de PLS-SEM path modelling, en tanto que permite la
estimación de los modelos con criterios menos exigentes en lo que respecta a los datos. De esta forma, su uso se ha
extendido notablemente para el estudio de elementos abstractos en el ámbito de la empresa. No obstante, siguen
existiendo ciertas limitaciones en la aplicación de métodos avanzados derivados de PLS-SEM. Así, la capacidad predictiva
de estos modelos continúa siendo discutida, por lo que la literatura académica recoge diversos métodos para analizarla
e interpretarla. En este trabajo, se aplican los métodos disponibles para evaluar la capacidad predictiva de un modelo
diseñado para el ámbito de los recursos humanos de las empresas hosteleras españolas. Con ello, se pretende evaluar y
comparar la capacidad predictiva mediante diferentes métodos en un campo de estudio en el que predominan
históricamente las regresiones lineales o linealizadas, cuya expresión de la capacidad predictiva se encuentra
consolidada. Finalmente, se analiza la pertinencia de estos análisis y su interés para el estudio de variables no observadas.
Palabras clave: Capacidad predictiva, Ciencias Sociales, Hostelería, PLS-SEM, Recursos Humanos
ANALYSIS OF THE PREDICTIVE CAPACITY OF A PLS-SEM MODEL APPLIED TO SOCIAL SCIENCES
Abstract: Although the techniques used for modelling through systems of structural equations date from the end of the
last century, it has not been until the last decade in which the use of these techniques has experienced a substantial
increase in the field of Social Sciences. That is mainly due to the development of computer software that simplifies the
execution of the necessary calculations. In addition, this development has been linked to the improvement of the methods
used, especially that of PLS-SEM path modelling, as it allows the estimation of the models with less demanding criteria
about the data. In this sense, its use has been extended remarkably for the study of abstract elements in business.
However, there are still some limitations in the application of advanced methods derived from PLS-SEM. Thus, the
predictive capacity of these models is still under discussion, which is why the academic literature includes various
procedures for assessing and interpreting them. In this work, the available methods are applied to evaluate the predictive
capacity of a model designed for the human resources field of Spanish hospitality companies. Hence, the aim is to assess
and compare the predictive power through different methods in a field of study in which linear or linearised regressions
historically predominate, whose expression of the predictive capacity is consolidated. Finally, the relevance of these
analyses and their interest in the study of unobserved variables are analysed.
Keywords: Hospitality, Human Resources, PLS-SEM, Predictive capacity, Social Sciences
1. INTRODUCCIÓN
La utilización de sistemas de ecuaciones estructurales data de finales del siglo XX. Sin embargo, hasta bien entrada la
primera década del siglo XXI no se ha extendido su uso en las Ciencias Sociales debido, principalmente, a la complejidad
de los cálculos y la escasez de herramientas para ejecutarlos. Una vez superado este escollo, los avances han surgido en
relación con el perfeccionamiento de los métodos involucrados en esta metodología. En consecuencia, su uso se ha
generalizado, con especial interés en el análisis de elementos abstractos en el ámbito de la empresa.
A pesar de ello, la investigación en PLS-SEM aún sigue siendo un asunto de actualidad, pues las nuevas funcionalidades
que han surgido en los últimos años precisan ser analizadas exhaustivamente. En este sentido, la capacidad predictiva de
los modelos estimados con la metodología PLS-SEM path modelling es bastante discutida en la actualidad. Así, la
pertinencia de estos análisis, los indicadores que evalúan la capacidad predictiva y sus umbrales aceptables son la última
frontera en el análisis mediante sistemas de ecuaciones estructurales.
Por ello, este trabajo aborda someramente el estudio de la capacidad predictiva de un modelo cuyo análisis de los
modelos de medida y estructural no son especialmente favorables. El objetivo es utilizar las métricas existentes en la
literatura y comparar sus resultados, con lo que se pretende proporcionar una visión de la practicidad de PLSpredict en
la actualidad. Así, tras esta introducción, se procede a la explicación de los diferentes métodos a emplear, junto con la
exposición de los resultados obtenidos y una breve explicación de estos. Finalmente, se realizan algunos comentarios al
respecto.
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2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
El análisis de la capacidad predictiva de un modelo, a pesar de ser un tema aún bajo investigación, no se considera una
aplicación avanzada de la metodología PLS-SEM sino, siguiendo a Hair et al. (2017), se encuentra entre los pasos de
verificación del modelo estructural. Concretamente, en este apartado se explican los indicadores f2, Q2 (y la especificación
Q2predict de SmartPLS 3.0) y q2, aplicados a un modelo (Figura 1) que analiza los recursos humanos en la hostelería
española, usando datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (2020).

M

CL

S

CH

Figura 1: Modelo PLS-SEM propuesto
En primer lugar, el tamaño del efecto (f2) mide los cambios en el valor del R2 – 0.205 para Condiciones Laborales y 0.274
para Salarios – con la omisión de los constructos endógenos. En otras palabras, indica el efecto que dicho constructo
omitido tiene sobre el modelo. A mayor valor, mayor efecto, tal y como indica la escala propuesta por Cohen (1988). Para
el caso de estudio, los valores obtenidos en ambos constructos endógenos (Condiciones Laborales y Salarios) se muestran
en la Tabla 1. Siguiendo a Cohen (1988), el constructo Condiciones Laborales (CL) presenta unos efectos moderados,
mientras que el constructo Salarios (S) presenta efectos débiles. No obstante, en ambos casos los efectos existen, lo que
valida la pertinencia de estos constructos en el modelo. Así, si bien la evaluación de los tamaños de los efectos no formaría
parte del análisis de la capacidad predictiva del modelo, sí se trata de un paso previo necesario, ya que evalúa la capacidad
explicativa del modelo estructural mediante la evaluación del indicador habitual para ello (R2). Este indicador se obtiene
mediante la ejecución del algoritmo PLS.
Tabla 1: Tamaño de los efectos (f2)
Constructos
CH
CL
M
S

CH

CL
0.258

M

S
0.080
0.077
0.052

Fuente: Autores.

Seguidamente, al ejecutar el análisis blindfolding – para lo que el autor ha empleado el software SmartPLS 3.0 (Ringle et
al., 2014) –, se obtiene el indicador conocido como relevancia predictiva o Q2 (Geisser, 1974; Stone, 1974) de un
constructo endógeno reflectivo. Este valor, al ser calculado utilizando la propia muestra mediante omisión de datos para
el ‘entrenamiento’, no se trata de una medida ‘out of the sample’, por lo que su capacidad de prever el desempeño
predictivo del modelo fuera de la muestra es bastante limitada. En esta línea, Shmueli et al. (2016) expresan sus reservas
respecto a este indicador y al indicador q2. Sin embargo, Hair et al. (2019) proponen unos umbrales similares a los del
indicador f2, a fin de interpretar los resultados obtenidos, más allá de identificar que los valores mayores que 0 impliquen
que existe relevancia predictiva. Así, para el caso de estudio, los valores obtenidos son mayores que 0, por lo que sí se da
cierta relevancia predictiva, pero esta es pequeña (Tabla 2). En esta línea, el indicador Q2 puede ser considerado de forma
similar al R2. De esta forma, se puede calcular el indicador q2 como un homólogo de la medida del tamaño de los efectos
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f2. No obstante, y al igual que la medida Q2, se enfrenta a las mismas reservas declaradas por Shmueli et al. (2016). Por
ello y por su escaso uso en la literatura, no se calculan sus valores en este trabajo.
Tabla 2: Relevancia predictiva (Q2)
Constructos
Q2

CH

CL
0.073

M

S
0.123

Fuente: Autores.

Finalmente, y como un medio para subsanar las deficiencias del indicador Q2, el software SmartPLS 3.0 (Ringle et al.,
2014) incluye la funcionalidad PLSpredict, que ofrece el indicador Q2predict. Esta medida compara los errores de
predicción del modelo con los errores que se producirían en el caso de predecir mediante el uso de las medias de los
valores como parámetros de una regresión lineal. De forma similar a los casos anteriores, los constructos analizados son
los endógenos, si bien se estudian sus indicadores.
Para su evaluación, el primer requisito es que los valores Q2predict en el modelo PLS-SEM sean mayores que 0, lo que
significaría que los errores de predicción son menores en el caso del modelo PLS-SEM, comparado con el modelo en
regresión lineal (LM) usando valores medios. Tras ello, se han de comprobar si las diferencias de los RSME () o los MAE
(), según el grado de asimetría de los errores de predicción – un valor absoluto mayor que uno implica usar los MAE,
mientras que se usarán los RSME para valores menores que uno –, son negativas. Esto implicaría que el modelo predice
mejor o, en otras palabras, que sus errores al predecir son menores que los obtenidos en un modelo de regresión lineal
mediante medias simples. En el caso de estudio, esto no se cumple para ninguno de los indicadores, lo que significa que
la relevancia predictiva del modelo no queda probada. Una causa de esto puede ser el problema conocido como ‘overfit’,
esto es, que el modelo se ajusta a un conjunto de datos particular y los cálculos no son extrapolables a otros conjuntos de
datos, por lo que no se puede probar su capacidad predictiva.
Tabla 3: Q2predict
Indicadores

CL1
CL2
CL3
S1
S2
S3

Asimetría de
errores
predicción
-1.895
0.415
-0.829
1.257
1.060
-0.629

los
de

RSME
PLS-SEM

RSME
Linear
Model

0.361
1.655

0.335
1.609

1.867

1.816

MAE
PLSSEM
0.489

MAE
Linear
Model
0.461

1.005
0.257

0.999
0.253

Q2predict
PLS-SEM

Q2predict
Linear Model

0.015
0.143
0.059
0.120
0.073
0.101

0.078
0.259
0.111
0.130
0.089
0.149

Fuente: Autores.

3. CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo del presente trabajo se analiza la capacidad predictiva de un modelo PLS-SEM path modelling aplicado a un
conjunto de datos cuyos resultados no son especialmente favorables. El objeto del modelo es evaluar los recursos
humanos de la industria hostelera en España, si bien no es el objetivo del trabajo. Así, con dichos datos se ejecutan y
analizan los indicadores de capacidad predictiva de los modelos PLS-SEM existentes en la literatura, con el fin de conocer
si el modelo propuesto permite realizar predicciones, previo conocimiento de su validez como modelo explicativo.
Una vez realizados los análisis pertinentes, se concluye que no puede probarse la capacidad predictiva del modelo
propuesto. No obstante, sí se prueba la pertinencia de los constructos mediante el análisis del tamaño de los efectos, así
como la relevancia predictiva del modelo cuando este es evaluado con la propia muestra. Sin embargo, esto último
presenta limitaciones ya que asume el poder predictivo fuera de la muestra sin utilizar valores fuera de la muestra,
principal objeto de crítica de este método. Es más, al ejecutar el análisis mediante el indicador Q2predict se comprueba
cómo el indicador Q2 falla, ya que Q2predict sí utiliza elementos fuera de la muestra y no es capaz de probar la capacidad
predictiva del modelo.
Por lo tanto, si bien el modelo analizado, conocida su capacidad explicativa, no es capaz de realizar predicciones, se
observa que las mediciones al respecto aún son un tema de actualidad en las investigaciones en PLS-SEM. En
consecuencia, a pesar de que el modelo propuesto no cumple las expectativas en lo que concierne a la capacidad
predictiva y, por ello, sea necesario profundizar en su estudio, el campo de estudio desde el prisma estadístico sigue
abierto. Así, en el futuro, las investigaciones habrán de dirigirse a ampliar los límites de los modelos PLS-SEM de forma
sólida.
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Abstract: Humanity has been facing very complex and high-risk situations with the occurrence of devastating fires. A
forest fire is a natural phenomenon that destroys the forest ecosystem and has serious economic, ecological and social
consequences leading to deaths, pollution and infrastructure damages. In Europe, this problem is particularly relevant,
such as the case of Portugal, where the numbers of ignitions, hectares burned and subsequent damage to ecosystem,
property and economy has increased over the years [2].
The two main factors causing fires are the environmental climate and human action. The increase in human-induced
pollution on planet earth aggravates the greenhouse effect which in turn increases the ambient temperature, causing
more forest fires. Studies and new tools addressing forest management are then fundamental to tackle this problem. Most
of the related studies recognize that forests can bring great benefits for humanity and the environment but can also result
in serious damage on a local and global scale if not properly managed. These positive (benefits) or negative (costs) factors
are frequently called externalities [5]. Positive externalities are found in forests through their fauna and flora and related
leisure and business activities. In contrast, negative externalities are frequently caused by poor management and
resulting forest fires.
Proper forest management is essential to increase the economic value of the forest sector and prevent fires. Lauer et al.
[3] related externalities to the optimal management of a parameterized synthetic landscape to represent the ecological
conditions of plantations in southwestern Oregon. A sustainable forest management model including a risk aversion
component to improve the economic value of harvest scheduling policies was applied in the center of Portugal [1]. Ozturk
et al. [4] presented an analysis of negative and positive externalities of forest resources, essential to promote sustainable
forest development.
The importance of forest management for sustainable development is well recognized by international institutions. The
forestry sector and its investments can be directly related to Sustainable Development Goal (SDG) 15 “protect, restore
and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and
reverse land degradation and halt biodiversity loss”, and deforestation can not only compromise this objective, but also
increase vulnerability to face climate change challenges, water management or protection of different species.
This work presents a critical analysis of the externalities of forest activities and forest fires. The main objectives are to
relate these forest externalities to the goals of the SDG in order to discuss the importance of forest management to reduce
negative externalities and prevail positive externalities.
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Resumo: Uma grande variedade de impactos socioeconómicos foi provocada pela pandemia da Covid-19. As diferentes
capacidades para lidar com este evento perturbador são bastante evidentes, não apenas entre os países, mas
particularmente ao nível regional. O conceito de resiliência regional é utilizado nesta comunicação para estimular a
compreensão da capacidade adaptativa à crise atual. O entendimento mais comum de resiliência remete para a
capacidade de um sistema em manter sua estrutura face a choques e perturbações externas (característica que pode ser
entendida como resistência) ou a capacidade de voltar ao equilíbrio (recuperação). Mas é mais do que isso. As duas
vertentes anteriores de resiliência são essenciais para o regresso à “normalidade”. Mas a resiliência deve ser também
entendida como a capacidade de adaptação, de apresentar novas respostas com base na estrutura e capacidades
existentes (reorientação) e a geração de novos caminhos para mudar a própria estrutura envolvendo a alteração
profunda da estratégia e das capacidades (a renovação). Estas vertentes adicionais de resiliência são cruciais quando não
se quer voltar ao “normal” porque o “normal foi parte do problema. São as fontes para a transformação, a criação do
“novo normal”. A transformação envolve mudanças profundas e sistémicas em termos de valores e crenças, padrões de
comportamento, da governação e dos regimes sociotécnicos. A apresentação utiliza uma abordagem de estatística
multivariada ao caso de Portugal, analisando as vulnerabilidades e as respostas de diferentes territórios à pandemia. A
comunicação termina destacando a importância de se preparar a transformação das economias regionais. A
especialização inteligente é mencionada como uma possível ferramenta de políticas públicas para estimular a
transformação no sentido de uma transição sustentável e responder aos desafios estruturais existentes.
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Abstract: Recently, several challenges related to equality of access to healthcare services by patients and communities
arose. These challenges suggest the emergence of new business models focused on value creation for the individual and
society, with academia studying how these new business models can incorporate different stakeholders' needs and
capabilities.
Due to the novelty of applying social business models to the healthcare sector, there is still little literature available.
However, the existing examples already help understand and identify the emerging trends.
The first example relates to a platform operated by a South African insurance company that offers telemedicine services
for patients while focusing on patients' preventive care. A second example presents an emergent social business model
focused on low-cost healthcare service providers in Italy. Finally, a third example shows two cases of social business
models implemented in the healthcare sector, namely in Germany (Gesundes Kinzigtal).
We can conclude from the initial research that healthcare business models are changing to introduce new and innovative
approaches. However, they do not yet present robust and replicable features, requiring further development and
integration with the institutions' management and stakeholders.
Considering the focus of this congress, we believe that these new models can serve as a starting point to analyse how
business model innovation can play a decisive role in monitoring the health of isolated populations, namely the elderly,
and provide healthcare services in under-served and isolated areas.
Keywords: Healthcare; Social business model; Social innovation
MODELOS DE NEGÓCIOS SOCIAIS COMO UMA NOVA FORMA DE GERIR A INOVAÇÃO EM SAÚDE
Resumo: Recentemente, surgiram diversos desafios relacionados com a igualdade de acesso aos serviços de saúde por
parte dos pacientes e das comunidades. Esses desafios requerem o surgimento de novos modelos de negócio, com foco
na criação de valor para o indivíduo e para a sociedade, com a academia desempenhando o papel de analisar como esses
novos modelos de negócio podem ser desenvolvidos para que incorporem as necessidades e capacidades dos diferentes
stakeholders.
Devido à novidade da aplicação de modelos de negócio sociais ao setor da saúde, ainda há pouca literatura disponível. No
entanto, os exemplos existentes já ajudam a compreender e identificar as tendências emergentes.
O primeiro exemplo refere-se a uma plataforma operada por uma seguradora sul-africana que oferece serviços de
telemedicina para pacientes enquanto se concentra no seu cuidado preventivo. Um segundo exemplo apresenta o caso
de um modelo de negócio social emergente focado em prestadores de serviços de saúde low cost na Itália. Um terceiro
exemplo apresenta dois casos de modelos de negócios sociais implementados no setor de saúde, nomeadamente um deles
na Alemanha (Gesundes Kinzigtal).
A partir da pesquisa inicial, pode-se concluir que estão a ser utilizadas abordagens novas e inovadoras para desenvolver
novos modelos de negócios na área de saúde. No entanto, ainda não apresentam características robustas e replicáveis,
exigindo maior desenvolvimento e integração com a gestão das instituições e dos stakeholders.
Considerando o foco deste congresso, acreditamos que estes novos modelos podem servir de ponto de partida para
analisar como a inovação do modelo de negócios pode desempenhar um papel decisivo no acompanhamento da saúde
de populações isoladas, nomeadamente idosos, e na prestação de serviços de saúde em áreas isoladas e menos bem
servidas em termos de serviços de saúde.
Palavras-chave: Saúde; Modelo de negócio social; Inovação social
1. INTRODUCTION
Innovating is often considered a key factor to achieve sustained growth, especially in an ever-increasingly ageing society
that values wellbeing and health. The term of social innovation appears as a magic concept to reformulate the traditional
strategies for the public sector due to the rise of social challenges. It is seen as a solution to address all these global
challenges (Ozdemir & Gupta, 2021).

217

Although social innovation still does not have a specific definition, in this paper, we suggest the adoption of the following:
"the creation of long-lasting outcomes that aim to address societal needs by fundamentally changing the relationships,
positions and rules between the involved stakeholders, through an open process of participation, exchange and
collaboration with relevant stakeholders, crossing organisational boundaries and jurisdictions" (Voorberg et al., 2015).
In the healthcare sector, these challenges (e.g., the rise of the elderly population, need to reduce costs and the need for a
patient-centred strategy) call for a specific analysis on how the healthcare innovation environments behave, leading to
more investment in innovation (Polónia & Gradim, 2021). Simultaneously, issues related to equality of access to
healthcare services by patients and communities are also rising. Namely, "Portugal's increasing life expectancy in recent
decades has not been followed by an increase in healthy life years", which indicates that health services are not being
adequately provided to elderly and isolated people in the country (Ayala A et al., 2021; Gaspar et al., 2021).
Therefore, it is suggested that new business models for the healthcare sector are needed by using the social innovation
concept (Cicellin et al., 2019; Vrontis et al., 2021). In this context, the concept of value-based healthcare emerges as a
response to traditional models of health systems management. It advocates that its operation and financing should be
based on the outcomes for the patients, seeking to increase efficiency and reduce costs (ICHOM, 2018; Jacobson et al.,
2020).
In this sense, health service users' views play a crucial role in transforming health institutions since their opinion can
help to improve the quality standards of services provided. So, "the social dimension in health has become a political
priority with an interconnection between health policy and social policy" for elderly people to access the best health care
services (Fonseca et al., 2021).
The business model term is generally associated with value creation and capture, focusing on the firm side. However, an
emergent trend of social business models focused on the value for the individuals and the society is emerging as a relevant
perspective. These models are being studied in the healthcare sector to manage emergent challenges for health providers.
Considering the difficulty of implementation, authors enumerate challenges and mechanisms to create value in
developing and implementing social business models, as seen in Figure 1 (Pels & Kidd, 2015; Sabatier et al., 2017).

Figure 5 - Retrieved from Sabatier et al., 2017
Due to the novelty of applying social business models to the healthcare sector, this article presents some examples found
in the literature to help understand how this new type of business model can change how innovation is managed in the
healthcare sector.
The first example relates to Discovery Health, a platform operated by a South African insurance company that offers
telemedicine services for patients while it focuses on the insured customers' preventive care (Discovery, 2021).
Discovery is a shared value insurance company that uses a pioneering business model that incentivises people to be
healthier, enhances and protects their lives. This model helps to deliver "better health and value for clients, superior
actuarial dynamics for the insurer, and a healthier society" (Moore & Hawarden, 2020). A second example presents the
case of an emergent social business model focused on low-cost healthcare service providers in Italy (Cicellin et al., 2019)
that challenged the status quo in terms of financing, recruiting of service providers and patient engagement. Finally, the
third example presents a case of social business models implemented in the healthcare sector in Germany (Gesundes
Kinzigtal, 2021). In this case, a complex network-based approach was used to revamp healthcare services in rural regions,
involving clear and distinctive value propositions for patients and doctors.
Research shows an increasing scholarly interest to understand better "how social business models in healthcare can
contribute to effective, equitable and affordable service delivery" (Cicellin et al., 2019). However, there are still few
examples in the literature. Some of them reveal the need to incorporate the patient experiences and conditions further
to provide better health outcomes at a lower cost (Bohnet-Joschko et al., 2020).
Models emerging in the literature still reveal insufficiencies, requiring further development and adjustment to the reality
of healthcare environments and institutions. The introduction of social innovation in healthcare business models
requires the development of people-centred systems that leverage the voice and ideas of the stakeholders in the
development of new solutions and offerings. It enables beneficiaries, frontline providers, and community members to be
part of the entire implementation continuum, allowing their empowerment in the process and the perception of a clear,
motivating value proposition (Davies et al., 2019). Therefore, social business models have a transforming capacity
derived from interdisciplinary boundary-spanning that incorporates approaches and practices from different fields
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(Niang et al., 2021; van Niekerk et al., 2021). On top of the traditional healthcare business model, they can provide all
stakeholders with sustainable and motivating value propositions.
The application of innovative business models in the healthcare sector with an accent on social innovation is even more
critical in regions with a large amount of elderly and isolated people, as in the case of Portugal. This country "is among
the European Union countries facing substantial inequalities in the supply of healthcare services between regions and
across urban and rural areas", which can lead to a "higher risk of dying from an amenable cause of death" (Costa et al.,
2020).
This paper aims to answer the following research question:
"Are social business models in healthcare a solution to improve the quality of life of elderly and isolated populations in
Portugal?"
This paper is then structured as follows. First, a presentation of the theme of the article and the methodology applied is
made. Then, the results are presented and discussed. Lastly, the paper concludes by giving practical and theoretical
implications and limitations and future research suggestions.
2. METHODOLOGY
For the development of this paper, a qualitative approach was applied focused on a literature review. As a literature
review, qualitative research is essential because it allows an understanding of a topic, considering previous research and
critical issues that arise from prior research (Hart, 1998; Saunders et al., 2015). To this end, previous literature helped
identify cases related to implementing social business models in the healthcare sector to identify what is being done and
what needs to be done.
Therefore, the Scopus search database was used to find case studies of social business models in the healthcare sector.
First, the following keywords were used "Health" OR "Hospital" AND "Business Model Innovation", with nearly 230
papers retrieved from the database. Then, these papers were analysed considering if the abstract had one of the previous
keywords and if they referred to practical cases of innovation in (health or hospital) business model. From the screening,
three articles were selected and are presented and discussed in this paper.
3. RESULTS
In this section, the three cases selected for this paper are presented, considering its main results. Then, the cases are
further discussed in the following section.
3.1 Case 1
As previously mentioned, the first example relates to Discovery Health, a platform that offers telemedicine services for
patients (Discovery, 2021). The company was founded in 1992 by Adrian Gore, and it had become an integrated financial
service organisation (Moore & Hawarden, 2020). The main goal was to become one of the top insurance companies
globally, offering solutions for businesses and individuals. According to their website, Discovery is an insurance company
with a pioneering business model that incentivises people to be healthier, delivering better health and value for clients
(Discovery, 2021).
With the COVID-19 pandemic, the company saw the opportunity to develop a new service for the application of
telemedicine in South Africa. Discovery looked at social business models as an opportunity since they can provide an
enormous opportunity for the company by accepting new digital channels for health provision. To increase the quality of
consultations, it decided to drive for active engagement of doctors on the platform by promoting the supply of doctors to
those prepared to make time for patients online. Ensuring the doctors on the platform were highly engaged would be
more beneficial to potential patients. The advantage for doctors was that it was potentially broadening their client base
and increasing their revenue. (Moore & Hawarden, 2020).
To implement a consultation service for COVID-19 patients that, at the same time, fulfilled demanding regulatory
requirements, Discovery partnered with Vodacom (a mobile operator) to provide a telemedicine platform for COVID-19
patients in search of assistance. Furthermore, to guarantee the provision of the service fulfilling legal requirements
(existence of a relationship between patient and doctor) and the quality of the consultations, it promoted the engagement
of highly motivated doctors and the integration into the platform of the patient information and medical records. As a
result, the (social) value proposition was access to specialists while in confinement. In contrast, the value proposition for
the doctors was access to a broader client base (thus increasing revenue) while fulfilling the regulatory requirements.
As for the value captured by the organisations involved, on one side, Vodacom benefited from revenue generated by new
customers and associated traffic needed for service provision. On the other side, Discovery did not benefit financially
from the partnership, not receiving a share in any revenues that Vodacom would earn from new customers. However,
the creation of this service served as a "sandbox" where new approaches were taken to experiment with innovative ways
of service provisioning that will shortly enable the sustainability of the health system and empower the citizens in their
connection with doctors and the health system. Furthermore, as a company in the health insurance business focused on
making people healthier, Discovery used this initiative as an example of how it can alleviate the pressures on the
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healthcare system and practitioners using innovative approaches without compromising the quality of the service
provided.
3.2 Case 2
The second case presents the example of an emergent social business model focused on low cost, low profit, and light
health care in Italy. It is known that healthcare services have been facing many challenges, namely the need to provide
for a more demanding population at lower costs (Maccarthy et al., 2019; Martinez-Grau & Alvim-Gaston, 2019). So, there
is the need to assess how European countries are introducing innovative business models in the healthcare sector.
Considering the case here presented in Italy, the need for an innovative business model derives from the need to improve
access to primary care because of the failure of traditional healthcare management models. The conventional public
model did not ensure sustainable levels of efficiency, while the private market model struggled to provide high quality
and accessible healthcare (Cicellin et al., 2019).
Considering the social business model framework, the study's authors from Italy use the main identification criteria to
inform the analysis and select low-cost organisations' cases (Michelini & Fiorentino, 2012; Yunus et al., 2010). These
criteria focus on the social value proposition (benefits offered by the business model), the social value equation (how the
business model generates social benefit) and the social profit equation (the way the business model manages the revenue
surplus). These criteria are shared with those presented in the introduction (Cicellin et al., 2019; Sabatier et al., 2017).
The results show that the implementation of the model allowed patients to access a more diverse range of health services
at a lower cost while maintaining their quality. Therefore, it can create systemic social change while meeting needs that
are otherwise not served, or served partially. Also, it allows offering products/services that are simpler and cheaper than
existing alternatives and generates resources. However, the main barrier is the reduced acceptance of this new business
model by healthcare innovation players (Cicellin et al., 2019).
3.3 Case 3
Although the last case analysed in this paper presents examples from Germany and the United States of America, the
authors decided to focus on the German case since there are significant differences between healthcare systems in the
United States of America and Europe. Furthermore, this case uses social business models to enhance its operations and
create innovative value propositions for its stakeholders.

Figure 6 - Main building blocks of the Gesundes Kinzigtal business model. Retrieved from Bohnet-Joschko et al. (2020)
From the main building blocks of the Gesundes Kinzigtal business model, the two-fold value proposition must be
highlighted. First, better health services are proposed for the enrolled patients without additional payments and special
access to programs for chronic conditions and integrated care, all individually secured by the attending family physician
and personalised for the enrolled patient. Second, as for the service providers, a physicians' network is created where
clinicians can deliver high-quality services in a comprehensive care model that promotes their significant role in
providing needed ambulatory care in the region they serve.
These two value propositions are complemented by a fundamental tool: an integrated healthcare platform that
concentrates all the patient's information, thus enabling the comparison of the physician's performance based on
evidence-based measures. This platform also feeds a data mining service that helps the physician guide the patients in
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preventive healthcare initiatives, meeting the patient's individual needs, thus lowering costs by preventing unnecessary
and avoidable use of more expensive services like hospitalisation.
After ten years of working experience, the performance metrics indicate that the network has achieved:
1) Better health outcomes, with longer survival rates when compared with the rest of the country;
2) High satisfaction rates with the physicians and with the system overall;
3) Affordable costs when compared to the expected price in the traditional provision of healthcare services.
These results indicate that implementing social business models is not an easy path but can provide better health
outcomes at a lower cost for the health institutions while focusing on a positive experience by the patients (BohnetJoschko et al., 2020).
4. DISCUSSION
From the analysis of the three cases, it can be argued that the social dimension in business models in the healthcare sector
is gaining more importance over time. However, like any innovation, the transformation of traditional management
systems still faces many barriers, namely the acceptance by the stakeholders involved in the healthcare ecosystem.
Stakeholders play different roles in an innovation ecosystem during the value creation process (Lambooij & Hummel,
2013; Scaringella & Radziwon, 2019; Tranekjer, 2017). One can identify SMEs, universities, start-ups, R&D centres, and
others (Kim et al., 2016; Scaringella & Radziwon, 2019; Secundo et al., 2019) among the interested parties.
The establishment of a sustainable ecosystem between different players and partners can lead to the creation of
something unique, allowing a better business performance (Järvi et al., 2018; Secundo et al., 2019) and act as a critical
driver for the innovation process (Suominen et al., 2019). Therefore, the interested parties must be aligned and
understand the actual value of the innovation of business models in the healthcare sector through social innovation.
Considering the strongly recommended implementation of a value-based healthcare approach in Portugal, it could be
interesting to align the development of this approach with the transformation of business models in the healthcare sector.
Value-based healthcare is seen as an alternative to health systems management (Nilsson et al., 2017). This concept argues
that the functioning and the funding of the healthcare sector must be based on the outcomes for the patients in contrast
with the classic models where funding is mainly based on the number of services provided (Colldén & Hellström, 2018;
van Veghel et al., 2016).
Therefore, with a more patient-centred approach, the needs of elderly and isolated people can be better satisfied.
Furthermore, the value-based healthcare approach implies listening to patients and their needs (e.g., what type of
treatment they want to follow, how they access healthcare services). Therefore, to answer the research question "Are
social business models in healthcare a solution to improve the quality of life of elderly and isolated populations in
Portugal?" the policymakers must be open to developing a value-based approach. That, combined with the
implementation of social business models, can improve the quality of life of elderly and isolated populations in Portugal.
5. CONCLUSION
Nowadays, there is a need to understand what represents value for patients (Emmett & Chandra, 2013). In this sense,
value-based healthcare is perceived as essential to face the sustainability problems that national health services as a
system face (Kampstra et al., 2018). Considering the cases mentioned in this paper, all are focused on building social
business models that are more patient-centred without compromising the economic benefit. Therefore, it can be argued
that, even though not explicit, all cases follow the principles of a value-based healthcare approach.
The social business models applied in the healthcare sector in other countries point to the need to use a value-based
approach. This approach, combined with the implementation of social business models, can improve the quality of life of
elderly and isolated populations. A value-based approach is expected to help provide better healthcare services, focused
on the value for the patients while optimising resources and reducing costs (The Economist Intelligence Unit, 2015;
Walsh et al., 2019), which is the goal of social business models.
5.1 Implications
In terms of practical implications, there is the need to assess the actual value of implementing social business models in
the healthcare sector. Some examples can be replicated, such as the one shown in Figure 3.
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Figure 7 - Example of a business model that can be adapted to the healthcare sector. Retrieved from Pels and Kidd (2015)
However, while implementing such innovative business models, there is the need to consider critical issues, as Figure 4
presents.

Figure 8 - Building blocks of healthcare business models to create value for patients while retaining them. Retrieved
from Bohnet-Joschko et al., (2020)
5.2 Limitations and future research suggestions
In terms of limitations, the main one relates to using only Scopus as a database to identify articles that mention cases of
social business models applied to the healthcare sector. However, future researchers can search other databases to assess
the state-of-the-art and what is being done in practical terms.
Second, in this paper, the authors' goal was to provide brief examples of how social business models can be applied to
the healthcare sector. Therefore, the case studies need to be analysed in more detail to understand how they were
implemented fully.
Finally, it could be interesting to conduct case studies in a Portuguese hospital to analyse if implementing social business
models transforms health services with a more patient-centred approach.
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Resumo: A mudança da capital nacional é um acontecimento que ocorre com alguma frequência em várias partes do
mundo. Ela acontece sob várias formas. A mais espetaculosa é quando uma nova cidade é criada, como foi o caso de
Brasília, no Brasil, Washington, nos Estados Unidos ou Islamabad, no Paquistão. Muitas vezes, porém, a mudança ocorre
sobre uma cidade já existente, como foi o caso de Lilongwe, no Malawi. Também acontecem casos como o da África do
Sul em que ao invés de uma cidade sediar o governo, os poderes governamentais estão distribuídos em várias. No caso
específico, o poder executivo está sediado em Pretória, o legislativo, na Cidade do Cabo e o judiciário em Bloemfontein. O
fenômeno não se restringe ao século XX. Um dos exemplos mais visíveis na Antiguidade foi a mudança da sede do Império
Romano para Constantinopla, atual Istambul, no ano 330 da era cristã. Já no século XIX, 1898, a capital de Moçambique
foi transferida da Ilha de Moçambique para Lourenço Marques, atual Maputo. Também não está restrito apenas a países.
Internamente o mesmo aconteceu com várias capitais subnacionais. O Brasil é pródigo em exemplos. Aracaju, Belo
Horizonte, Goiânia e Palmas, são casos de cidades especialmente planejadas para serem novas capitais de estados
brasileiros.
Vários fatores estão por trás da decisão de transferir/construir uma nova capital. Problemas na localização anterior
(dificuldades para a expansão, insalubridade, melhor acesso ao sistema de transporte, segurança etc.); solução de
impasses políticos (Camberra na Austrália; as três capitais da África do Sul); movimento geopolítico e novas realidades
econômicas (caso de Moçambique); desconcentração e incorporação de novos territórios (discurso contemporâneo que
justificou Brasília, no Brasil, Abuja, na Nigéria, ou ainda, Dodoma, na Tanzânia). Este último de alguma maneira e com
diferente peso, explícita ou implicitamente, está presente na maior parte dos casos.
O fato é que a nova capital tem um impacto, em maior ou menor proporção, na estrutura da distribuição das atividades
econômicas e da população nos países em que isso aconteceu. Assim sendo, intencional ou não, termina por ser um
instrumento de política regional cuja eficácia e eficiência precisa ser discutida.
Este texto pretende iniciar essa discussão tomando como exemplo o caso de quatro países africanos: Malawi,
Moçambique, Nigéria e Tanzânia. Nos dois primeiros, a mudança foi feita para cidades pré-existentes, nos dois últimos
foram construídas novas cidades. São países com poucos pontos em comum e em diferentes estágios no processo geral
de urbanização. Nesta etapa do estudo a única variável passível de análise foi a distribuição da população ao longo do
tempo. Na medida do possível foi comparada a evolução tanto na nova como na antiga capital. O objetivo geral foi avaliar
em que medida houve alguma desconcentração populacional no país. Uma primeira conclusão é que os processos de
transferência e consolidação das novas capitais duram décadas e nem sempre tem a mesma continuidade. Por outro lado,
o próprio processo nacional de desconcentração tem limitações, uma vez que a dimensão da concentração em torno das
antigas capitais lhes proporciona uma força inercial difícil de ser quebrada. Finalmente, tenta-se apresentar a lógica
econômica subjacente ao processo através da geração de economias de aglomeração.
Como contraponto, tendo como base este estudo, especula-se sobre algumas implicações na estrutura territorial
portuguesa decorrente de uma hipotética transferência da capital nacional de Lisboa para um outro ponto do território.
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Abstract: The research reported in this article shows how the covid-19 pandemic brought about a set of social, economic,
cultural and territorial vulnerabilities and risks, challenging traditional forms of planning and governance, and
highlighting the growing importance of effective policies to respond to these vulnerabilities and risks, and to promote
local and regional communities´ quality of life.
A bibliographical review is therefore carried out on how societies have faced epidemic situations throughout history and
how they have responded to them in terms of planning and governance processes. The case study, applied to the
municipality of Matosinhos (Portugal), is then presented. The methodology followed consisted of conducting surveys and
interviews in order to identify the greatest vulnerabilities felt by people and households at the domestic, professional,
study and consumption levels, arising from the pandemic situation and the restrictions to which they were legally
subjected. The analysis of the results of the surveys and interviews supported the identification of major economic, social,
environmental, territorial and cultural vulnerabilities and risks.
Then, concrete proposals are made for strategies and policies for regional and municipal action towards the resolution
of the problems that have arisen, pursuing UN sustainability goals, resorting to new information and communication
technologies, the smart cities approach, and urbanism tactical and participatory instruments.
Keywords: Pandemics; Resilience; Smart Cities; Sustainability; Vulnerabilities
ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA PANDEMIA A NÍVEL REGIONAL E MUNICIPAL: O
CASO DOS MATOSINHOS
Resumo: A investigação relatada neste artigo mostra como a pandemia covid-19 trouxe um conjunto de vulnerabilidades
e riscos sociais, económicos, culturais e territoriais, desafiando formas tradicionais de planeamento e governância, e
realçando a importância crescente de políticas eficazes para responder a estas vulnerabilidades e riscos, e para promover
a qualidade de vida das comunidades locais e regionais.
Por conseguinte, é efetuada uma revisão bibliográfica sobre a forma como as sociedades enfrentaram situações
epidémicas ao longo da história e como responderam a essas situações em termos de planeamento e processos de
governância. É apresentado o estudo de caso Matosinhos (Portugal). A metodologia seguida consistiu na realização de
inquéritos e entrevistas a fim de identificar as maiores vulnerabilidades sentidas pelas pessoas e famílias a nível
doméstico, profissional, de estudo e de consumo, decorrentes da situação pandémica e das restrições a que foram
legalmente sujeitas. A análise dos resultados dos inquéritos e entrevistas apoiou a identificação das principais
vulnerabilidades e riscos económicos, sociais, ambientais, territoriais e culturais.
Seguidamente são feitas propostas concretas de estratégias e políticas de ação regional e municipal para a resolução dos
problemas que surgiram, perseguindo os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, recorrendo às novas
tecnologias de informação e comunicação, à abordagem das cidades inteligentes, e aos instrumentos táticos e
participativos do urbanismo.
Palavras-chave: Pandemia; Resiliência; Cidades Inteligentes; Sustentabilidade; Vulnerabilidades
1. INTRODUCTION
The research question around which this article is structured consists in identifying which urban planning policies and
interventions to pursue to address risk situations generated by the covid-19 epidemic, given the vulnerabilities that it
triggered.
In terms of a general framework, urban systems are subject to risks, which may be grouped into natural; technological;
and economic, geopolitical, and social risks (Figure 1).
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Figure 1. Risk categories
Source: Paumgartten, 2018, adapted.

The concept of vulnerability closely relates to the concept of risk and, like the latter, has a social definition. That concept
considers, on the one hand, the possibility of exposure to risk (be it natural, technological, economic or geopolitical) and,
on the other hand, the consideration of the consequences that it can exert in social terms (Figure 2).

Figure 2. Analysis of the relationship of the individual with risks and vulnerabilities
Thus, the vulnerability consists of the set of characteristics that potentially increase the susceptibility of a given risk to
exert adverse consequences on society. It depends, on the one hand, on the perception of risk, and, on the other, on the
ability to predict its negative consequences and adopt concrete measures to protect communities against them. Thus,
efforts should envisage the social group or groups subject to risks. This triggers planning interventions, in order to
anticipate prevention measures (before the occurrence of the risk and to face its imminence), and to reinforce mitigation
measures (after its occurrence).
2. STRENGHNING URBAN RESILIENCE
Strengthening urban resilience is one of the most effective ways to face vulnerabilities. This resilience is the ability of the
urban system and its population to resume normal development after suffering a major disruption. The Habitat III (UNHabitat, 2015) refers to aspirational resilience, which concerns how individuals, communities or businesses cope with
risks, and operational resilience, which is how they take advantage of opportunities to develop and transform themselves.
Resilience can, thus, cross organizational, spatial, physical, and functional perspectives against natural, technological,
economic, social, and political risks (Figure 3).
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Figure 3. Analysis of resilience in the face of risks
Source: UN-Habitat, 2015, adapted.

Urban areas are complex and dynamic systems that face risks and challenges to which they have to adapt in a continuous,
integrated, and holistic way. This requires the intervention and interaction amongst different knowledge fields, such as
urban planning, biology, sociology, and psychology, among others.
The Rockefeller Foundation supports the "100 Resilient Cities" program, which emphasizes that the future sustainability
of cities presupposes that, in face of challenges, they are able to create place-based, inclusive, integrated, risk-aware, and
forward-looking solutions.
In order to face risks (climate change, infrastructure collapse, terrorist attacks, technological accidents or epidemics),
and to strengthen urban resilience (i.e. economic sustainability and social and territorial cohesion), the European
Commission has elected five priorities for intervention:


A smarter Europe - through innovation, digitization, economic transformation, and support for small and
medium-sized enterprises



A greener Europe - by reducing carbon emissions, implementing the Paris agreement, and investing in energy
transition, renewable energy and fighting against climate change



A more connected Europe - through strategic transport and digital networks



A more social Europe, based on the European Pillar of Social Rights - capable of supporting quality employment,
education, skills, social inclusion, and access to health care



A Europe closer to the citizens - supporting local and sustainable development strategies in the countries that
belong to the European Union.

3. IMPLICATIONS OF HISTORICAL EPIDEMICS FOR URBAN PLANNING
It is important to learn from the examples of the past to render cities more resilient in the future. These concerns
particularly respect the public health and urban planning, recognizing that there is a strong historical relationship
between them.
The bubonic plague of the 14th century enabled cleaning up cities and their cramped and miserable neighbourhoods, and
developing quarantine facilities, as well as creating public spaces larger and more orderly. This led to the development
of wide, straight streets, green parks, and urban squares, based on the idea that the proper design of the urban
environment can physically remove the sources of disease and contribute to a healthier behaviour of its inhabitants.
The cholera, influenza, and typhoid fever in London in the 19th century led to a reform of sanitation systems (cleaning,
drainage, and ventilation, to improve the health of workers) and water supply. A striking example is the Victoria
Embankment, with 2 km of gardens and spacious avenues along the Thames River (Figure 4).
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Figure 4. Victoria Embankment
Source: The Illustrated London News in 1867.

Following this sanitary reform, urban projects began to implement water and sewage systems, which required straighter,
smoother and wider streets, and new zoning laws were enforced to prevent overcrowding.
Sanitarian architecture and urbanism - based on the ideas of health, urban landscape, and man's relationship with nature
- came to exert an important influence on planners and designers. The very expression "lungs of the city" explicitly
highlighted the link between public health and the city. This was the concept behind the construction of New York's
Central Park.
Many 19th century planners and architects created new designs for new "utopian" communities, in which they
emphasized health through green and open spaces. While Robert Owen's Ideal City and Charles Fourier's Phalanstery
were ideals of utopian cities, Ebenezer Howard's City Garden from Tomorrow - A Peaceful Path to Real Form (1898) was
a landmark in urban planning that aimed to combine mobility and economic robustness of the city with mobility and the
perception of urban health (Carr, 2014, Wintle, 2020, Abbud 2011) (Figure 5).

Figure 5: Diagram of the "City Garden" proposed by Ebenezer Howard
Source: https://www.bing.com/images.

This has allowed the assessment of communities' risks and vulnerabilities,, along with the adoption of resilience-based
action plans that have created new forms in urban systems (Coaffee et al. 2018; Borie et al. 2019).
Howard's conception of the new structure of society sought to balance economic growth with social concerns in an
integrated city, emphasizing the countryside-city relationship. This approach enabled satellite cities to be self-sustaining
and resilient to disruptions in supply chains caused by disease, allowing local agriculture to feed residents, with minimal
transportation costs, while freeing them from the overcrowding and squalor of the city (Wintle, 2020). Howard's ideas
became popular throughout the United Kingdom, and expanded from the mid-20th century throughout Europe and North
America (Wintle, 2020).
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The Modernist Architecture movement emerged as a response to the tuberculosis outbreak. It led to the construction of
sanatoriums that specialized in the treatment of tuberculosis, which influenced architecture and urbanism especially
between the 1920s and 1930s of the 20th century (Yuko, 2018). Buildings´ architectural design was characterized by the
purity of forms and rigid geometries, including large windows, balconies, apartment surfaces that did not accumulate
dust, and white paintings that conveyed the feeling of cleanliness and disguised waste and stains. These features sought
to create environments appropriate for the physical, nervous and moral cure of the disease, which was proliferating in
overcrowded cities (Budds, 2020; Yuko, 2020).
Le Corbusier, the best-known architect of the modernist movement, sought to free residents from the dirt and diseases
of the city, promoting greater contact with nature. His designs highlighted these concerns with cleanliness, light and air,
which are essential aspects for human health (Carr, 2014; Budds, 2020). A good example of the aesthetics he advocated
is present in Villa Savoye (Figure 6), which conveys a white and clean image, longed after the great mortality of the First
World War. In his book The City of Tomorrow, Le Corbusier argues "Hygiene and moral health depend on the
configuration of cities. Without hygiene and moral health, the social cell atrophies" (Le Corbusier, 1987: 86).

Figure 6. Le Corbusier's Villa Savoye project
Source: Le Corbusier, 1987.

While diseases trigger vulnerabilities in the urban system, they are also drivers of change, generating new ways of
planning and designing. Increasingly, health and disease interlink in urban environments, and an effective response
requires: (i) understanding how diseases emerge and spread; (ii) how diseases relate to the physical, spatial, economic,
social and ecological changes caused by urbanization; and (iii) realising how emerging urban landscapes can themselves
play a role in containing potential outbreaks.
The relationship throughout history between public health and urban planning is clear, and understanding their
interrelationship is critical for building cities more resilient (Keil et al., 2020).
4. HOW CAN SMART CITIES DEAL WITH THE PANDEMIS?
The coronavirus epidemic allows us to understand better how this type of risk impact cities, and to identify the measures
and policies needed to prevent and/or mitigate its effects on the population.
The consequences generated by the health crisis enable policy makers to rethink urban systems, concerning how they
interact with globalization, and how the quick technological changes (in production, distribution, and consumption)
impact on the development of cities (namely on the quality of urban life in terms of housing, economy, culture, and social
and environmental conditions) (Giffinger et al, 2007).
The solutions proposed by smart cities - which seek to reinforce cities´ efficiency and sustainability – potentially foster
greater urban resilience in such critical times (Tan, 2020). "A smart and sustainable city is an innovative city that uses
ICT and other means to improve quality of life, efficiency of urban functioning and services, and competitiveness,
ensuring that it meets the needs of present and future generations with respect to economic, social and environmental,
as well as cultural aspects" (UNECE, 2021). The concept of smart cities is more widespread in the field of technology, but
a balance should be sought between digital transformation and quality of life, within a sustainable framework.
Smart cities seek to increase the competitiveness of local communities through innovation, while promoting the quality
of life of their citizens through better public services and a cleaner environment (Appio et al., 2019). They can, thus, be
understood as "smart communities," which are collaborative ecosystems that facilitate innovation by creating links
amongst citizens, government, business and educational institutions (Appio et al., 2019).
In the coming years, smart cities will have to be able to adopt different proximity and distance architectures, according
to adaptability patterns, to respond more fully to various needs and challenges.
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5. CASE STUDY
5.1. Brief characterization of the city of Matosinhos
Matosinhos is a city located on the northern coast of Portugal, which belongs to the Porto Metropolitan Area (AMP). It
covers an area of 62,4 km2 and has a population of about 175 478 inhabitants (AMP, 2021) (Figure 7).
Matosinhos is a region in full development, having become a relevant tourist spot. It has implemented plans for the
expansion of the city, and adopted balanced housing and mobility policies. It integrates organizational and social
solutions with technology, which is quite visible in the fact that it is the first technological free zone in Portugal (CEIIA).
This stance contributes to a vision of the future through the implementation of smart, resilient, accessible, participatory,
and connected neighbourhoods.

Figure 7. Location of Matosinhos municipality
In order to achieve a better development, recovery and resilience response for challenges in the near future, Matosinhos
articulates several planning instruments, namely the Activity and Recovery Plan 2021, the Matosinhos Social
Development Plan 2021-2024, the Mobility and Transport Plan, and the Municipal Master Plan. These are guided
transversally by the National Recovery and Resilience Plan, the Cohesion Policy 2021 - 2027 and the Sustainable
Development Agenda 2023.
In response to the vulnerability situations in the municipality, and their worsening due to the covid-19 pandemic, the
Municipality proposed a plan of activities and a budget in which it contemplates six strategic axes, which are:
Axis 1 - Resilience: To ensure the resilience and protection of people and property, through a Municipal Commission for
Civil Protection, directed mainly at risks and acting in the context of social and urban vulnerabilities of the municipality.
Axis 2 - Social Cohesion: To promote social intervention with people in situations of socio-economic fragility, where
strategies and actions aim to improve the well-being and quality of life of residents. Interventions in the following areas
stand out: Childhood and Youth, Qualification and Employment, Social Support, Health, Disability and/or Incapacity,
Citizenship and Equality.
Axis 3 - Economy: To support economic activities, promoting tourism and attracting national and EU funding for
municipal projects relevant to smart, sustainable and inclusive growth.
Axis 4 - Right to the City: To integrate urban management and planning to create a coherent and balanced territorial
development, ensuring the correct occupation of the land, through housing and transport policies, guaranteeing full
access to fundamental human rights to the entire population.
Axis 5 - Efficient Use of Resources: To raise population's awareness of climate change through environmental education
and the creation of new green spaces integrated into the urban space to improve the quality of life of the population and
the environment in general.
Axis 6 - Governance: To promote a participatory, accountable, transparent and dynamic governance model, where
communication with the citizen is trustworthy; and to ensure a sustainable and resilient development through
technological solutions and simple and inclusive digital services for citizens.
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The municipality intends to affirm itself as a resilient and sustainable city, directly linked to the implementation of
integrated policies, which meet the individuality of the territory, taking into account its population´s characteristics and
fragilities. The six axes proposed by the Matosinhos City Council aim to build a social and territorial balance in the
municipality. This case study aims at supporting this strategy.
5.2. Characterization of the sample
An analysis regarding the perception of vulnerabilities in Matosinhos resulting from covid-19 was conducted through
surveys and interviews with the population. These aimed at understanding the social and urban aspects faced by the
residents, and identify their problems, their exposure to risks, and their vulnerabilities.
Sixty surveys and twelve interviews were responded by residents of Matosinhos: 58% of the sample were women, 27%
were between 25 and 34 years old, 37% between 35 and 44 years old, 27% between 45 and 54 years old, and 9% between
55 and 64 years old. With regard to the type of household in the sample, 8% of the respondents lived alone, 25% belonged
to households with 2 people, 21% with 3, 25% with 4, and 21% with 5 or more people. As for the professional profile,
8% were unemployed, 12% were civil servants, 4% were retired, 17% were employees in large companies, 38% were
employees in small and medium-sized companies, and 21% were self-employed.
5.3. Analysis of results
In relation to the answers obtained, 37% of the respondents reported having suffered slight negative economic impacts
during the pandemic, 29% suffered severe negative impacts, 13% suffered moderate negative impacts, and 21% suffered
no impact at all.
Comparison of the household incomes before and after the pandemic revealed a considerable decline, as the percentages
of households´ lower incomes after the pandemic are substantially more representative than those of higher incomes
(Figure 8).

Figure 8. Household incomes before and after a covid-19 pandemic
As for concerns about the consequences of the pandemic, the results obtained reveal very high impacts on
unemployment, loss of income, access to health, education and services, and reconciliation between personal and
professional life (Figure 9).
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Figure 9. Concern about the impacts of the covid-19 pandemic
Finally, the aspects perceived by respondents that urged to be implemented or improved in Matosinhos refer to green
areas (29%), infrastructure and urban mobility (20%), housing support (17%), commerce and services (14%),
employment (8%), security (6%), and health system (6%).
The diagnosis presented above shows that the typologies with greater vulnerabilities in Matosinhos are women, children
and young people, the elderly, large families, and people with low education and low labour activity. Although these
factors can be considered individually, they usually correlate to one another, forming a network of mutual dependencies,
which further increases exposure to vulnerabilities. In these cases it is essential to implement integrated policies that
simultaneously promote economic, social and territorial cohesion.
6. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Although the survey exposes factors from the social and economic sphere, these directly reflect in the urban sphere, in
issues such as housing, accessibility and mobility. This has become more visible in the last months of the crisis, where,
for example, travel and commuting behaviours considerably changed. Thus, vulnerability encompasses several
dimensions, and produce interconnected impacts. Such vulnerabilities result from a combination of individual, family,
social and economic conditions, affecting the living conditions of the community. The new challenges and changes caused
by the covid-19 pandemic increased cities´ exposure to risks and vulnerabilities, testing the resilience of communities
and territories, which requires knowledge and organization to ensure the safety and well-being of individuals.
Urban interventions can cope with adversity in different ways. They can help to plan new housing estates or promote
accessibility and mobility, as well as contribute to reducing segregation, exclusion and social inequalities.
New approaches to urban planning to fight the consequences of the pandemic are required to tackle sound social issues
such as inequality, poverty, lack of housing, and access to transportation. It is, thus, necessary to re-plan cities based on
new approaches to public spaces, and to basic services such as education and health, with new mobility and accessibility
rationales, Preserving the well-being and quality of life of a population is fundamental to building a resilient community.
7. RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE
Cities in the post-covid era will acquire new characteristics. Because of the emergency and chaos generated by the
pandemic, the way people live, how they use public spaces, and resort to services have been profoundly altered. These
changes create new planning opportunities that increase the quality of life and the well-being of individuals and
communities.
Cities need to be inclusive, offering equal and/or balanced opportunities. Using long-term strategies and international
agendas, such as the Sustainable Development Goals, as the basis for national and regional public policies, helps to move
toward new urban development, and to a better use resources for regeneration, innovation, and inclusion.
Tactical urbanism can play a key role especially in public spaces in different urban agglomerations of the municipality,
promoting green areas and living spaces in more distant regions, and correcting accessibility and connectivity gaps
between existing urban infrastructures. It thus has the potential to promote changes in users' behaviour towards urban
space.
Therefore, all these aspects, together with the strategies already proposed by the municipality, can project in the future
an integrated city that satisfies the population and the territory, through a swift and collaborative governance,
contemplating the global commitments of resilience and sustainable development. While much of the responsibility lies
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with the government, the involvement of citizens in the post-pandemic recovery phase is critical to achieving successful
outcomes.
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Resumo: Alguns estudos (eg., Daniel & Almeida, 2020; Tähtinen et al., 2016; Boix et al., 2014) referem ainda que a
indústria criativa tem vindo a ganhar destaque como técnica de desenvolvimento dos meios de baixa densidade, devido
a acrescentarem valor ao produto e/ou serviço, e consequentemente por terem vindo a ajudar a estimular a inovação nos
territórios.
A implementação das indústrias criativas nestes meios, faz com que as pessoas comecem a procurar cada vez mais estilos
de vida alternativos aos prevalecentes nas grandes cidades, priorizando o bem-estar estar associado ao desporto, à
alimentação saudável, preservação do meio ambiente e sustentabilidade, e até ao senso de comunidade e identidade local
(Selada et al., 2010). Além disso, as indústrias criativas contribuem com a atração e a retenção de talentos,
particularmente da classe criativa no território, principalmente em territórios de baixa densidade (Lange et al., 2008).
O presente estudo tem como principal objetivo estudar o papel das indústrias criativas na sustentabilidade dos territórios
de baixa densidade.
De forma a dar resposta ao objetivo em estudo, formam realizadas entrevistas semiestruturadas a 5 empreendedores
com empresas criativas em territórios de baixa densidade na região do Douro. Com o objetivo de triangular a informação
recolhida entrevistou-se também quatro responsáveis de organizações locais, nomeadamente municípios, universidade
e incubadora de empresas. As informações recolhidas das entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo e
codificação de dados usando o software NVIVO.
Os resultados mostram que as indústrias criativas apresentam uma enorme importância nos territórios de baixa
densidade, na medida em que os criativos criam maior desenvolvimento nos territórios de baixa densidade, onde as
oportunidades são mais reduzidas e as necessidades mais elevadas. O surgimento das empresas criativas cria
automaticamente um maior número de empregos, combatendo a desertificação destes meios e a taxa de desemprego, o
que a medio e longo prazo, irá originar a fixação de pessoas nos territórios e o aumento do poder de compra da população,
contribuindo assim para uma solução para a economia local.
Os resultados sugerem ainda que é possível recuperar ou reinventar as tradições dos territórios, ou seja, antigos
trabalhos criativos que até então estavam em desuso, fazendo com que haja valorização dos produtos endógenos,
permitindo assim criar oportunidades e criar valor através da inovação.
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no
âmbito do projeto UIDB/04011/2020.
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Abstract. This communication discusses the future as an object and way of thinking in Public Administration (PA). It is
assumed that the main objective of research in the field of PA is to contribute to improving its object of study, that is, the
models of governance and public management, the provision of public services and public policies. From this applied
character comes a normative side, whose ultimate expression is a utopian agenda of transformation/reforms in the
relationship between State and citizens. It is proposed that the use of a normative approach, specifically through the use
of utopias (and dystopias) and scenarios such as “thought experiments”, can contribute to rethink public administration
as “design science”: more proactive (leading trends), interdisciplinary (instead of multidisciplinary and fragmented),
more teleological (overcoming the primacy of positivism), more attentive to culture and territory and, above all, with
greater practical relevance.
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Resumo: A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma espécie de área protegida privada de uso limitado.
Esta é denominada Unidade de Conservação de Uso Sustentável e integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC). O objetivo do trabalho é identificar e analisar a dinâmica e os contributos advindos da conservação da natureza
e da biodiversidade em terras privadas no Brasil, a partir da produção científica relacionada a RPPN para o período 1990
– 2020. Para tanto, foram selecionados 151 artigos indexados aos bancos de dados da Scopus e da Web of Science. Em
seguida, foi empreendida a análise qualitativa dos dados, a partir de uma revisão sistemática, ancorada no método de
análise de conteúdo, com uso do software ATLAS.ti 9. Assim, foram identificados três campos temáticos em razão da
interação dos elementos e as ações com maiores frequências no corpus, resultando em 79 investigações do campo
temático biológico, 11 do campo temático socioambiental e 06 do campo temático físico. Face a esses dados, os
contributos mais recorrentes estão relacionados às descobertas de novas espécies da fauna e flora, identificação de
espécies ameaçadas e novos registros espaciais de espécies em RPPN’s.
Palavras-chave: Área Protegida Privada; ATLAS.ti 9; Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
DYNAMICS AND CONTRIBUTIONS OF PARTICULAR RESERVES OF NATURAL HERITAGE IN SCIENTIFIC
LITERATURE
Abstract: The Private Natural Heritage Reserve (RPPN) is a kind of private protected area of limited use. Called
sustainable use conservation unit is part of the National System of Conservation Units (SNUC). This work aims to identify
and analyze the dynamics and contributions arising from the conservation of nature and biodiversity in private lands in
Brazil, by the scientific production related to RPPN from 1990 to 2020. Therefore 151 articles were selected indexed to
the Scopus and Web of Science databases. Then a qualitative analysis of the data was undertaken based on a systematic
review anchored in the methods of content analysis using the ATLAS.ti 9 software. Thus, three thematic fields were
identified due to interaction of the elements and the most frequent actions in the corpus resulting in 79 investigations in
the biological thematic field, 11 in the socio-environmental thematic field, and 06 in the physical thematic field. In the
face of these data, the most recurrent contributions are related to the discoveries of new species of fauna and flora
identification of threatened species and new spatial records of species in RPPN’s.
Keywords: Private Protected Area; ATLAS.ti 9; Private Natural Heritage Reserve (RPPN)
1. INTRODUÇÃO
O Brasil desenvolveu uma estratégia com base na conservação de áreas protegidas por meio do reconhecimento e
inclusão de terras privadas ao seu Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). As terras privadas convertidas
em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) expressam uma estratégia brasileira para garantir a
conservação e gestão sustentável dos seus ecossistemas em áreas protegidas (Pegas & Castley, 2016).
As RPPN’s são áreas privadas de conservação perpétua e criadas por iniciativa dos proprietários de terras, certificadas
por qualquer nível de governo no Brasil. São áreas com sistema especial de proteção desde a década de 1990,
posteriormente, alterada em 2000 e convertidas em Unidades de Conservação (UC), o que permitiu integrá-las ao SNUC
na qualidade de UC de uso sustentável. É uma abordagem exclusiva à realidade brasileira frente às questões de
conservação em terras privadas (Palfrey, Oldekop, & Holmes, 2020).
A figura jurídica da RPPN e os mecanismos que possibilitam a sua interação com o desenvolvimento sustentável, a
conservação da natureza e da biodiversidade mobilizaram a produção de conhecimentos em diversas áreas nos últimos
trinta anos.
Desta forma, é possível encontrar em bases de dados produção científica de diferentes formatos e conteúdo analítico,
indexadas ou não, obre RPPN. É o caso do Catálogo de Teses e Dissertações mantido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação do Brasil, no qual 344 dissertações
de mestrados e 92 teses de doutoramentos foram registrados até o ano de 2020. Encontram-se ainda, publicações sobre
o tema em bases reconhecidas internacionalmente, é o caso da base de dados mantido pela Elsevier, SciVerse Scopus, com
o registro de 134 trabalhos, e a Web of Science, site que conglomera diferentes bases de dados, com 177 trabalhos
registrados em seu acervo.
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As investigações sobre as áreas protegidas privadas em RPPN’s são produzidas desde a década de 1990, o que permitiu
a produção de um volume consistente de conhecimento. São investigações publicadas em formatos diferentes,
perspectivas temáticas variadas, olhares metodológicos e disciplinares diversos.
São investigações valiosas, por analisar a distribuição e extensão espacial das RPPN’s com exposição dos padrões de
distribuição das terras privadas para conservação em todo o território brasileiro. Porém, a identificação de padrões
temáticos e a compreensão dos impactos científicos gerados por essas investigações, publicadas no formato de artigos
indexadas em banco de dados, é uma perspectiva analítica ainda pouco explorada.
Assim, objetivou-se, identificar e sistematizar a produção científica publicada na forma de artigos, indexados nas bases
de dados Scopus e Web of Science para o período de 1990 – 2020. Posteriormente, foram analisados a dinâmica e os
contributos para o desenvolvimento sustentável, a conservação da natureza e da biodiversidade, suscitados pelo
conteúdo manifesto nos artigos publicados acerca de conservação em terras privadas sob a denominação jurídica
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Para esse propósito, implementou-se uma revisão sistemática
orientadas pela técnica de análise de conteúdo.
2. MÉTODO
Com o objetivo de capturar a maior quantidade de comunicações científicas publicadas, e para obter resultados mais
abrangentes sobre o tema, construíram-se strings com as palavras-chave e seus sinônimos. "Private Natural Heritage
Reserve$" OR "Private Reserve$ of Natural Heritage" OR "RPPN$" OR "Private* Protected Areas" AND "Brazil*" e submeteuse aos bancos de dados de busca de comunicações científicas.
Embora seja reconhecida a existência de significativo volume de investigações científicas publicadas sobre o tema em
diversos formatos (artigos, monografias e teses) e idiomas, neste estudo, realizaram-se as buscas na Scopus, por este
constituir um dos mais abrangentes bancos de dados de comunicações científicas no cenário internacional. Cientes da
existência de um grande volume de produção sobre Reserva Particular do Patrimônio da Natureza (RPPN), em língua
portuguesa, utilizou-se a base de dados da Web of Science, por ocasião desta permitir buscas de grande extensão temporal
e operar o banco de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), importante plataforma digital com acesso livre
às comunicações científicas produzidas no Brasil e na América Latina.
As strings foram submetidas resultando em 311 artigos retornados (134 na Scopus e 177 na Web of Science). Determinouse um corte quanto à categoria de comunicação científica “artigo completo”, em razão desta constituir um “trabalho
sintético com apresentação dos resultados de pesquisas ou estudos realizados a respeito de uma questão inédita”
(Provdanov & Freitas, 2013, p. 158), limitando a busca até o ano de 2020, em razão da estabilidade de inserção de novas
publicação as bases, resultando em um corpus de 297 artigos (128 artigos na base Scopus e 169 artigos na base Web of
Science). A maioria dos artigos retornados foram escritos em língua inglesa e portuguesa.
A figura 1 apresenta os procedimentos utilizados na qualificação dos documentos que resultou em 151 artigos
qualificados para o processo de codificação necessária à análise de conteúdo.

Figura 1: qualificação dos documentos
Fonte: elaboração própria

O primeiro corte seletivo deu-se em razão da acessibilidade dos documentos e a exclusão dos identificados como
repetidos nas bases utilizadas para captura dos artigos. O segundo corte seletivo observou o alinhamento do título, o
resumo e as palavras-chave ao tema “preservação e suas práticas em áreas sob o regime de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)”.
Com a terceira seleção, identificaram-se, nos documentos do corpus os segmentos das comunicações suscetíveis à
identificação das Unidades de Registros (UR’s), que pode ser uma palavra ou frase curta com significado simbólico
relevante ao conteúdo do texto (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), inseridas em Unidades de Contextos (UC’s) definida
por Bardin (2011) como uma unidade de compreensão ao conteúdo manifesto pelas Unidades de Registros.
Definido o corpus e identificados os segmentos dos textos, passou-se à etapa de codificação e descrição. Fundamentada
nos preceitos de codificação em ciclos de Miles et al. (2014) e ancorada em uma ação indutiva de análise de conteúdo
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(Bardin, 2011). Para tanto, utilizou-se o software ATLAS.ti 9, ferramenta de análise e tratamento de dados qualitativos
(Friese, 2021).
Para fim de orientação da apresentação dos resultados, considerou-se a contextualização realizada por Lacerda, Ensslin
e Ensslin (2012), para o postulado contido no Princípio de Pareto, no qual destaca a existência de uma interação
recorrente em muitos fenômenos, determinada pela relação que pontua: aproximadamente 80% das consequências de
um fenômeno é oriundo de 20% das causas para sua existência.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Campos Temáticos
Os campos temáticos são suscitados a partir das ações e dos aspectos substantivos analisados nas comunicações
científicas publicadas. Tem como referência a magnitude, ou seja, o número de ocorrências identificadas de verbos, que
expressam os objetivos da pesquisa, e as entidades substantivas, expressas por objetos e processos biológicos, físicos e
socioambientais, indicadas no texto das publicações.
A par desse pressuposto, para a identificação e classificação das ações, ou seja, os objetivos indicativos das intenções
elaborativas para a implementação das investigações, tomou-se como pressuposto referencial a classificação de
pesquisas baseadas em objetivos descrita por Gil (2002), na qual destaca-se a possibilidade de enquadramento das
pesquisas em exploratórias, descritivas e explicativas.
Assim, com base nesse pressuposto, as ações incluídas na categoria exploratória são expressas por verbos que indicam
trabalhos com a intenção clara de produzir mais informações sobre um determinado tema. As ações que visam identificar
e descrever fatos e fenômenos são agrupadas na categoria descritiva. E as ações inseridas no grupo da categoria
explicativa correspondem aos objetivos que indicam a persecução de explicações mais elaboradas de fenômenos ou
coisas e suas causas de existência.
Esse entendimento permitiu identificar 37 ações com magnitude igual a 157 registros nas investigações. Na figura 2 são
apresentadas as ações mais impactantes. São 9 ações com magnitude de 110 registros, sendo 5 ações descritivas, 2
explicativas e 2 exploratórias, representando 70% das ocorrências de ações em todo o corpus de investigações
publicadas.

Figura 2: Ações
Fonte: elaboração própria

Em relação aos aspectos substantivos, identificaram-se os elementos receptores das ações pretendidas pelas
investigações, agrupando-os em categorias por expressão qualitativa dos elementos. Desse modo, entidades biológicas e
seus processos foram agrupados na categoria de “elementos biológicos”; os objetos, processos e fenômenos físicos da
natureza agrupados na categoria “elementos físicos”; os aspectos e os fenômenos da sociedade expressos por aspectos
econômicos, sociais, legais e de gestão ambiental, foram agrupados nas categorias de elementos socioambientais. Ao todo,
foram 83 tipos de elementos com magnitude igual a 294.
A figura 3 expõe os tipos majoritários e os grupos de elementos correspondentes. Trata-se de um recorte dos 17 tipos de
elementos com magnitude igual a 213, no qual representa 72% de todas as ocorrências do universo de pesquisas
selecionadas.
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Figura 3: Elementos
Fonte: elaboração própria

Com base na categorização das ações e dos elementos mobilizados nas pesquisas foi possível obter nove possibilidades
de enquadramento temáticos relacionados às investigações. Esse procedimento foi resultado da utilização de filtro
estabelecido pelo operador semântico de interseção contido na ferramenta de consulta do software ATLAS.ti 9 (Friese,
2021). Isso permitiu o enquadramento das comunicações científicas em três campos temáticos mobilizados por ações
exploratórias, descritivas e explicativas.
No contexto das interações captadas entre as ações e os elementos mais recorrentes no texto expresso das investigações
publicadas, obteve-se o número de artigos por campos temáticos, exposto no gráfico de barras da figura 4.

Figura 4: Número de artigos por campos temáticos
Fonte: elaboração própria

Foram obtidos 79 artigos contendo investigações com interesses em aspectos dos elementos biológicos mobilizados por
ações exploratórias, descritivas e explicativas, 6 artigos focados em pesquisas de elementos físicos mobilizadas por ações
exploratórias, descritivas e explicativas, e 11 artigos com investigações focadas em elementos socioambientais
mobilizados por ações explicativas e exploratórias, sem ocorrência de investigações mobilizadas por ações descritivas.
Os campos temáticos identificados, a partir das publicações nos permitem evidenciar a preponderância dos estudos
relacionados a investigações interessadas em explorar, descrever e explicar elementos biológicos. Há um relativo
interesse em explorar e explicar temas, nos quais, o elemento solo (processos e atributos) é evidenciado. O campo
temático relativo aos elementos socioambientais compreende, sobretudo, investigações direcionadas em construir
explicações sobre grupos, institucionalidades e aspectos de gestão das RPPN’s.
Esse contexto temático das investigações publicadas sobre RPPN’s coaduna-se com a magnitude dos instrumentos e
procedimentos mais expressivos utilizados nas estratégias investigativas suportadas pelas pesquisas. A figura 5 reúne os
10 item codificados sob a denominação de “elemento instrumental”. São 338 ocorrências de um total de 424, que
correspondem a 80% das ocorrências relativas aos métodos e/ou metodologias utilizadas como estratégias na produção
das investigações publicadas.
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Figura 5: Elementos instrumentais
Fonte: elaboração própria

Assim, os instrumentos metodológicos codificados nas publicações expressam, com maior ênfase, a construções
investigativas ancoradas em aspectos quantitativos pontuados por análises estatísticas efetivadas em softwares e
programas variados.
3.2 Contributos
Os contributos são núcleos de sentidos que anunciam informações, sugestões e lacunas investigativas. Estão ancorados
em achados científicos expressos no conteúdo manifesto das investigações publicadas. São 39 tipos de contributos com
234 ocorrência registradas entre os 151 artigos que fazem parte do escopo da revisão sistemática. A figura 6, destaca os
tipos de contributos com maior repercussão nas comunicações científicas publicadas, com 08 tipos de contributos
correspondentes a 173 ocorrências. O que representa 74% de todas as ocorrências identificadas nas investigações
publicadas do corpus.

Figura 6: Tipos de contributos
Fonte: elaboração própria

É um apanhado que, inicialmente, pode ser visualizado na figura 7, com a exposição dos contributos concernentes à
categoria informações sobre a fauna.
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REGISTRO DE ESPÉCIES ANIMAIS AMEAÇADAS
a) Registro de espécies de aves ameaçadas (Glaucis dohrnii; Touit melanonotus; Touit surdus; Myrmotherula minor;
Synallaxis cinérea; Acrobatornis fonsecai; Thripophaga macroura; Procnias nudicollis; Xipholena atropurpurea;
Phylloscartes beckeri; Hemitriccus furcatus; Sporophila frontalis; Sporophila falcirostris; Primolius maracanã; Rhea
americana; Herpsilochmus pectoralis).
b) Registro de espécies de peixes (Coptobrycon bilineatus; Glandulocauda melanogenys; Pseudotocinclus tietensis;
Taunaya bifasciata).
c) Registro de espécies de mamíferos (Chrysocyon brachyurus; Leopardus guttulus; Leopardus pardalis; Puma concolor;
Puma yagouaroundi; Lontra longicaudis; Myrmecophaga tridactyla; Callithrix aurita; Sapajus nigritus; Callicebus
nigrifrons; Sapajus robustus; Callicebus personatus; Leopardus pardalis; Puma concolor; Herpailurus yagouaroundi;
Pecari tajacu; Tapirus terrestres; Dasyprocta leporina; Chrysocyon brachyurus; Lycalopex vetulus; Leopardus
pardalis; Puma concolor; Leopardus; Leopardus guttulus; Leopardus pardalis; Leopardus wiedii; Sapajus
xanthosternos; Panthera onça; Pteronura brasiliensis; Tolypeutes matacus).
d) Registro de espécies de répteis e anfíbios (Atractus caete; Bothrops muriciensis; Echinanthera cephalomaculata;
Amerotyphlops amoipira; A. Paucisquamus; Hylomantis granulosa; Chiasmocleis alagoana; Phyllodytes gyrinaethes;
Physalaemus caete; Hylomantis granulosa; Chiasmocleis alagoana; Phyllodytes gyrinaethes).
REGISTRO DE NOVAS OCORRÊNCIAS ESPACIAIS DE ESPÉCIES ANIMAIS
a) Registro de ocorrência de treze espécies de estreblídeos pela primeira vez em Pernambuco.
b) Registro de novas ocorrência de táxons de macroinvertebrados para o riacho Cristais.
c) Registro de novas ocorrências de espécie de ave (Paroaria dominicana).
d) Registros de novas ocorrências de espécie de marsupial e roedores (Gracilinanus microtarsus e Trinomys albispinus) na
Serra da Jibóia.
e) Registro de novas ocorrências de anfíbios (Chiasmocleis alagoana, Dendropsophus soaresi e Scinax fuscomarginatus)
na Serra do Urubu.
f) Registro de novas ocorrências de cinco espécies de carrapatos moles associados a morcegos brasileiros no bioma
Caatinga.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

CONHECIMENTO DE COMPORTAMENTO E DIETA ANIMAL
Conhecimento de comportamento dos macacos bugios nas suas áreas de vida.
Conhecimento de comportamento dos macacos muriquis quanto ao uso do solo.
Conhecimento dos deslocamentos migratórios de aves no Pantanal.
Conhecimento da relação entre a dinâmica espacial e o comportamento vocal dos macacos muriquis.
Conhecimento do comportamento das fêmeas de macacos muriquis para o acasalamento.
Dieta da lontra neotropical.
Os hábitos alimentares de morcegos.
Estudos de automedicação animal.
Os macacos titi-de-cara-preta e sua dieta.

Figura 7: Descrição dos contributos relacionados a fauna
Fonte: elaboração própria.

Embora não tenha volume representativo, o registro de novas espécies da fauna e flora são contributos valiosos advindos
de estudos realizados em áreas de RPPN’s. É o caso das espécies de anfíbios: Phasmahyla spectabilis, registrado na RPPN
Reserva Natural Serra do Teimoso (Cruz, Feio, & Nascimento, 2008) e Phyllodytes amadoi registrada na RPPN Fazenda
Ararauna (Vörös, Dias, & Solé, 2017). O inseto da ordem Odonata conhecido como “donzelinhas e alfinete”,
Forcepsioneura serrabonita sp. nov., foi registrado na RPPN Serra Bonita (Pinto & Kompier, 2018). Quanto aos contributos
alusivos à categoria informações sobre a flora, a figura 8 destaca os registros de espécies vegetais ameaçadas e o registro
de novas ocorrências de espécies vegetais.
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REGISTRO DE ESPÉCIES VEGETAIS AMEAÇADAS
a) Registro de espécie de brioflora na Mata Atlântica ameaçada (Lophocolea mandonii; Aphanolejeunea paucifolia;
Plagiochila patula; Lepidopilidium caudicaule).
b) Registro da espécie Pleroma boraceiense com ameaça de extinção.
c) Espécies vegetais ameaçadas (Erythroxylum bezerrae; Erythroxylum tianguanum)
d) Espécie Oxalis cratensis (Oxalidade) considerada ameaçada de extinção.
e) As espécies Aechmea gracilis, Nematanthus monanthos e Zygopetalum maxillare estão ameaçadas e uma espécie
Psychotria racemosa como presumivelmente extinta.
f) Merostachys nessii essa espécie foi considerada ameaçada de extinção.
g) Registros de espécies de orquídeas ameaçadas (Campylocentrum pernambucense Hoehne, Cattleya labiata Lindl.,
Cattleya granulosa Lindl., Phragmipedium sargentianum e Zygostates bradei)
h) Registro das espécies ameaçadas (Amburana cf. acreana e Cedrela odorata L.).
REGISTRO DE NOVAS OCORRÊNCIAS ESPACIAIS DE ESPÉCIES VEGETAIS
a) Registro de novas ocorrências de espécies vegetais de brioflora (Amblystegium cf. serpens, Diplasiolejeunea cavifolia,
Drepanolejeunea biocellata, Megaceros vicentianus e Taxilejeunea obtusângula) para o Estado do Rio de Janeiro.
b) Registro de novas ocorrências de Briófitas na mata Sul de Pernambuco (Colura tortifolia; Prionolejeunea denticulata;
Cyclolejeunea convexistipa; Diplasiolejeunea pellucida; Radula recubans; Calymperes smithii).
c) Este é o primeiro registro de P. boraceiense no estado de Minas Gerais, no município de Rio Preto, na serra da
Mantiqueira;
d) Pellaea viridis (Pteridaceae) referida como segundo registro para o Estado de São Paulo, conferem grande importância
dessas formas de vida para a conservação da biodiversidade.
e) Registro de novas ocorrências de Briófitas em Pernambuco (Odontoschisma denudatum; Herbertus juniperoideus;
Frullania breuteliana; Ceratolejeunea minuta; Frullania involuta; Cyclolejeunea peruviana; Ceratolejeunea confusa;
Lepidozia cupressina; Leptolejeunea maculata; Metzgeria conjugata; Lejeunea cerina; Leucophanes molleri;
Sematophyllum adnatum; Calyptothecium duplicatum; Cyrto-hypnum scabrosulum).
f) A espécie C. grandifora constitui um novo registro para o Estado de Mato Grosso, cuja distribuição no Brasil foi restrita
aos estados da Região Norte, Bahia e Maranhão.

Figura 8: Descrição dos contributos relacionados a flora
Fonte: elaboração própria.

Registrou-se ainda, na RPPN Reserva Natural Serra do Teimoso, duas novas espécies de bambu herbáceo: Eremitis
berbertii e Eremitis fluminensis (Ferreira et al., 2020). Essas informações foram obtidas, em grande parte, por
investigações que realizaram levantamentos ou inventários de fauna e flora em terras de RPPN’s. São valiosas
contribuições, pois explora, descreve e explica aspectos biológicos e seus processos, dando ensejo ao aprimoramento da
gestão e da conservação da biodiversidade em RPPN’s.
No entanto, os dados obtidos sugerem a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as espécies que habitam essas
reservas, identificando a extensão das ocorrências geográficas e catalogando novas espécies da fauna e flora.
Com efeito, esse entendimento coaduna-se com apontamentos de diversos autores desde os anos 2000 (Arieira & Cunha,
2006) até os anos mais recentes (Cavarzere et al., 2019), que sugerem a necessidade de mais estudos ou pesquisas com
o propósito de inventariar, ou levantar o maior número possível de espécies pertencentes aos diferentes biomas do
território brasileiro.
No bojo dessa argumentação, as investigações desenvolvidas por Silva e Talamoni (2003) e mais recentemente por
Sánchez-Lalinde, Ribeiro, Vélez-García e Alvarez (2019) sugerem o desenvolvimento de pesquisas mais longas
relacionadas ao conhecimento dos padrões de comportamentos e de dietas das espécies e em seus habitats. Novas
investigações sobre doenças relacionadas às espécies pertencentes às áreas de preservação ambiental são mencionadas
como fronteiras a serem a exploradas (Esbérard, Astúa, Geise, Costa, & Pereira, 2012; Tonelli et al., 2017).
A indicação da necessidade de pesquisas sobre a criação e o impacto exercido por RPPN's na preservação da
biodiversidade e sua repercussão na gestão territorial registrada em trabalhos de Gonçalves (2020), compõem mais um
segmento viável a persecução de novas fronteiras do conhecimento relacionado a RPPN.
As sugestões de investigações do turismo e suas práticas em terras de preservação são destacadas por Pegas e Castley
(2014) ao questionarem “fatores que impulsionam ou impedem as corporações e organizações de estabelecer reservas
privadas” e, em Rudzewicz e Lanzer, (2008), ao apontarem a necessidade de se averiguar a relação entre ecoturismo e a
conservação em reservas privadas.
Esse conjunto de sugestões de estudos ou pesquisas são contributos impulsionadores ao aprimoramento do
conhecimento das diferentes perspectivas analíticas relacionadas às áreas de RPPN’s em território brasileiro, pois sugere
como alternativas investigativas as lacunas identificadas pelo saber científico consolidado.
A ocorrência de sugestões de atividades turísticas como alternativa à gestão ambiental em RPPN’s concentra outro
conjunto de contributos. Compreende um apanhado de indicação sobre os meios e os instrumentos envolvidos no
exercício de atividades do turismo em áreas de preservação regida por agentes privados.
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Recorrente desde os anos 2000, por exemplo, no trabalho de Hiroaki, Takaaki e Yasuyuki (2005) até em publicações mais
recentes, como no trabalho de Corrêa, Foleto e Costa, (2020) nos quais indicam as atividades turísticas em RPPN’s como
alternativa capaz de conjugar aspectos econômicos e de conservação com resultados positivos à preservação da
biodiversidade. Entendimento confrontado por Pegas e Castley (2014) por argumentarem que as RPPN’s possuem
grande restrições legais ao exercício de atividades turísticas e à difusão dessas atividades em RPPN’s são relativamente
pequenas no contexto de conservação em terras privadas.
Os incentivos econômicos enquadram-se como mais um tipo de contributo nas investigações. O entendimento majoritário
indica os incentivos econômicos como ferramenta de política pública para potencializar a preservação da biodiversidade
com a ampliação de áreas privadas protegidas (Comini, Jacovine, Zanuncio, & Lima, 2019).
Parte significativa das investigações publicadas foram viabilizadas por aporte financeiro de entidades governamentais,
não governamentais ou, por vezes, o consócio entre estas. O apoio governamental diz respeito ao obtido exclusivamente
de entidades de direito público interno, a exemplo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. O apoio obtido das entidades não
governamentais, refere-se ao aporte financeiro obtido junto a entidades de direito privado (interno ou externo) e
entidade de direito externo, a exemplo da Serviço Social do Comércio – SESC e a Zoological Society of San Diego,
respectivamente.
Registram-se 65 investigações com apoio governamental, 37 não governamental e 13 em cooperação das entidades
governamentais e não governamentais, totalizando 115 investigações com registro de apoios declarados das 151
comunicações investigativas do corpus.
Não obstante, o papel exercido pelos aspectos de interesses pessoais e cognitivos dos investigadores relativo aos temas
tratados sobre RPPN’s, os dados sugerem maior interesse investigativo em temas do campo temático biológico e físico
mobilizados por ações exploratórias, descritivas e explicativas, empreendidas nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e
Caatinga. À vista disso os contributos mais expressivos relacionados indicam ampliação de conhecimento de fauna e flora,
sobretudo, no bioma Mata Atlântica. São resultados obtidos a partir do ano 2000 e subsidiado, majoritariamente, por
aporte financeiro oriundo de agências ou entidades governamentais públicas do Brasil.
3.3. Evolução do conhecimento científico produzido sobre conservação da natureza em terras de RPPN’s entre 1990
e 2020
Os padrões relativos aos campos temáticos e os contributos mais recorrentes no conjunto das comunicações publicadas
foram observados, entre os anos de 1990 e 2020. Nesse lapso temporal de pouco mais de três décadas de existência de
conservação em terras de RPPN’s, empreendeu-se uma análise da disposição temporal dos padrões temáticos e os
contributivos mais representativos nas investigações, demarcadas face à influência de instrumentos normativos de
sustentação legal à RPPN, implementados ou em processo de construção.
Assim, três períodos foram demarcados, o primeiro, entre os anos de 1990 e 1999, que corresponde a primeira década
de existência da figura legal da RPPN. O segundo, iniciado em 2000 com a Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho 2000,
compreendendo a década na qual ocorreu a inclusão da RPPN no rol de Unidades de Conservação, e finda-se em 2014. O
terceiro período, tem início em 2015, quando se observa a primeira tentativa de atualização do estatuto que regulamenta
a RPPN e estendem-se até os anos mais recentes, delimitado pelo ano 2020.
Na figura 9 “Campos temáticos por período”, observa-se a disposição no tempo, das 96 investigações anteriormente
identificadas face às ações e os elementos mais significativos. Foram dispostos pelos períodos temporais determinados,
o que resultou em ausência de ocorrência de investigações no primeiro período, 51 investigações publicadas no segundo
período e 45 investigações publicadas no terceiro período.

Figura 9: Campos temáticos por períodos
Fonte: elaboração própria.

O primeiro período, caracteriza-se pela estabilidade legal advinda pelos Decreto Federal n.º 98.914, de 31 de janeiro de
1990 e sua atualização, pelo Decreto Federal n.º 1.922, de 5 de junho de 1996, que o qual legitimou as áreas protegidas
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em domínio privado, dando fim a um longo processo marcado por modulações quanto a visão legal empregada pelo
Estado brasileiro às práticas de preservação ambiental em propriedades privadas (Medeiros, 2006).
A primeira década de existência das RPPN’s representou um avanço importante para a sociedade brasileira e permitiu,
naquela altura, fortalecer o projeto político ambiental brasileiro, contido na Constituição Federal de 1988, ao impor ao
poder público e à comunidade o dever de defesa do meio ambiente.
Foi um período pontuado por novas produções legislativas, dando fim à vigência do opaco artigo 6.º do Código Florestal
brasileiro de 1965, e conferindo à preservação ambiental em terras privadas, estabilidade e conformidade legal.
Wiedmann (1998) ao abordar os aspectos históricos e jurídicos responsáveis pela sedimentação do reconhecimento da
RPPN como reserva privada de proteção da natureza e da biodiversidade, abre caminho à compreensão de um período
de legitimação da conservação em RPPN’s.
Isto posto, é possível aduzir que o foco de interesse investigativo sobre conservação em terras de RPPN, naquela altura,
não era tema preponderante entre investigações sobre áreas de conservação especialmente protegidas. Os dados, na
figura 9 corroboram nesse entendimento ao demonstrar a ausência de registros de investigações com os temas mais
representativo no corpus para esse período.
No ano 2000, estabeleceu-se um novo arcabouço legal para as RPPN’s, dando ensejo a sua inclusão no Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) como Unidade de Conservação pela Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho
2000. Essas alterações permitiram às RPPN’s contribuir no fortalecimento e implementação de políticas púbicas de
conservação da natureza. O Decreto Federal n.º 5.746/2006, que regulamentou a RPPN como Unidade de Conservação e
o Decreto Federal n.º 5.758/2006, que instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), garantiram
segurança jurídica à conservação em terras de particulares e consolidaram o papel estratégico da RPPN na gestão
integrada do território. Nesse período, o número de RPPN’s, passou de 254 unidades da década anterior para 638, o que
representou a preservação de 600 mil hectares de área (Portal Brasileiro de Dados Abertos, 2020)
Nesse contexto, as publicadas sobre as RPPN’s no período entre 2000 e 2014, entraram no raio de interesse das
investigações produzidas sobre conservação em áreas especialmente protegidas. Assim sendo, identificou-se 51
investigações publicadas, considerando as ações e os elementos mais expressivos no corpus, vide figura 9. A partir dos
dados extraídos, constata-se o grande interesse investigativo em aspectos próprios ao campo temático biológico. São
investigações dedicadas à construção de levantamentos ou inventários, em que a avifauna, a dieta animal, a flora ou
vegetação, a herpetofauna, os insetos e outros artrópodes, a mastofauna, os morcegos e os primatas são elementos
recorrentes nas investigações publicadas.
Isso deve-se em parte às demandas legais estabelecidas nos decretos que imputaram aos proprietários, entre muitos
encargos, o de apresentar estudos de reconhecimento de fauna e flora, mas também garantir algumas vantagens fiscais e
financeiras, como Isenção do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) sobre a área preservada, acesso ao
Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e preferência na análise de pedido de concessão de crédito agrícola em
instituições oficiais de crédito.
Em 2015, com o Projeto de Lei 1.548/2015, inicia-se um processo legislativo de atualização normativa do arcabouço legal
vigente acerca de RPPN’s. Assim, o lapso temporal entre 2015 e o ano de 2020, foi definido como mais um período
considerado. Novos paradigmas legais para a prática de proteção e preservação ambiental em terras privadas foram
postos, reverberando até a atualidade. O Projeto de Lei 1.548/2015 sobre a criação, gestão e manejo de Reserva Particular
do Patrimônio Natural – RPPN é um reflexo dessa realidade.
Trata-se de uma tentativa que foi arquivada em 2019 e reavivada no mesmo ano pelo Projeto de Lei n.º 784/2019
contento o teor normativo similar, ainda em pauta e não concluso. A pretensão é reposicionar a RPPN no SNUC, passando
de categoria de uso sustentável para de proteção integral. Assim como o de reconhecer a RPPN como de utilidade pública
e interesse social, viabilizando de clareza a assistência técnica do Estado. Também prioriza a criação de RPPN’s em áreas
de entorno de UC existentes, potencializando os processos de regularização fundiárias de áreas de amortecimento de UC
públicas. Cria condições mais eficientes à manutenção econômica das RPPN’s, com maior abertura a implementação de
atividades produtivas em áreas de RPPN’s, incentivos fiscais e financiamentos estatais direcionados. São pontos ainda
em discussão, mas com grande potencial de viabilizar alinhamentos mais eficiente entre RPPN e as políticas públicas de
conservação da natureza e da biodiversidade em terras privadas (Agostinho, 2019).
É um período mais curto, mas que apresenta um significativo número de 45 investigações publicadas, vide figura 9. Os
temas relacionados aos elementos biológicos continuam merecendo grande destaque. No entanto, as ocorrências são
circunscritas ao Bioma Mata Atlântica, com apoio financeiro preponderante de entidades governamentais. Os dados
sugerem, ainda, pouco interesse em temas vinculados aos elementos socioambientais. Ao longo de todo o tempo
transcorrido de existência de RPPN’s não se verifica modificações acentuadas no volume de publicações.
No entanto, considerando o tempo de existências das RPPN’s na condição de Unidades de Conservação e as questões do
reposicionamento legal, vislumbrado a partir do projeto de Lei em tramitação para as RPPN, é possível supor, a médio
prazo, mais interesse investigativo em temas direcionados aos aspectos econômicos e sociais vinculado às terras de
RPPN, e à expansão de trabalhos investigativos em biomas e áreas ainda pouco explorada.
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Esse quadro sistemático permitiu visualizar os posicionamentos temáticos de maior ocorrência no conteúdo manifesto
das comunicações científicas sobre a conservação em terras privadas em regime de RPPN no Brasil. Permitiu ainda,
visualizar os contributos relacionados a essas investigações, o que deu ensejo a identificação de significativas
informações sobre a fauna e flora, sugestões de estudos, sugestões de políticas públicas e de gestão ambiental sustentados
em conhecimentos produzidos com foco em terras privadas de RPPN’s.
Na figura 10 apresenta-se o número de ocorrência dos contributos mais significativos identificados nas investigações que
expressaram os temas mais recorrentes, para os dois recortes temporais com investigações publicadas.

Figura 10: Contributos por períodos
Fonte: elaboração própria.

Inicialmente, é importante pontuar, o período 1990-1999, não possui representação na figura 18, em razão da ausência
de registro de temas mais influentes nas investigações publicadas. Dito isso, os dados permitem apontar três fluxos
principais de contributos. Informações sobre avifauna e mamíferos, com 58 ocorrências de registro de espécies animais
ameaçadas, sendo 12 para o período 2000-2014 relacionado ao bioma Cerrado (Posso et al., 2013; Talamoni, Amaro,
Cordeiro-Júnior, & Maciel, 2014); Mata Atlântica (Reale, Fonseca, & Uieda, 2014), e o Pantanal (Porfirio et al., 2014) e 46
registros para o período 2015-2020 relativo ao bioma Mata Atlântica (Laurindo et al., 2017; Gatti, Ferreira, Cunha,
Seibert, & Moreira, 2017).
Registro de espécies vegetais ameaçadas com 5 ocorrências para o período 2000-2014 no bioma Mata atlântica (Mota,
Oliveira, & Filgueiras, 2009) e 10 ocorrências para o período 2015-2020 referente ao bioma Mata Atlântica (Pessoa &
Alves, 2015; Saka & Lombardi, 2016) e ao bioma Caatinga (Cordeiro & Loiola, 2018).
As lacunas de pesquisa formam mais um fluxo de destaque, são 24 ocorrências, em que 15 são elaboradas no período
2000-2014 e 9 registros para o período 2015-2020, que pode ser sintetizado nos registros de sugestões que expressam
a necessidade de levantamentos, inventários da fauna e flora, pois são importantes ferramentas no aprimoramento da
gestão de áreas de conservação da natureza (Novaes, Laurindo, Souza, & Gregorin, 2014). São conhecimentos necessários
para a regularização de terras privadas, com pretensão de conservação da natureza sob RPPN’s, e básicos à manutenção
e existência, por longo tempo, de terras com proteção legal e destinada à conservação.
Somado a esses pressupostos de necessidade de produção e aprimoramento do conhecimento da fauna e da flora, há as
sugestões relacionadas aos mecanismos facilitadores do exercício de atividades compatíveis com a conservação da
natureza, a exemplo do ecoturismo. São estratégias pautadas, como necessárias ao avanço do conhecimento acerca das
RPPN’s (Pegas & Castley, 2014). E para além disso, sugestões que devem considerar a circunscrição espacial no qual essas
RPPN’s são inseridas, como sugere Silva et al. (2014) ao destacar a necessidade de estudos sobre a eficácia da conservação
de terras privadas inseridas em entornos produtivos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As RPPN’s são áreas reconhecidamente relevantes para a conservação da natureza e da biodiversidade. É um arranjo que
congrega aspectos sociais, econômicos, legais e ambientais em uma espacialidade sob gestão de agentes privados.
Contudo, são áreas integradas em uma grande rede de comando governamental, orientada por um sistema que unifica,
ou se pretende, unificador das respostas mais eficientes à conservação da natureza e da biodiversidade no Brasil.
Desse modo, a construção do conhecimento sobre essa estratégia de conservação brasileira foi foco constante de
interesse investigativo. Assim, as informações científicas produzidas e publicadas sobre as RPPN’s, contemplaram
campos temáticos em espacialidades que resultaram em contributos importantes para o avanço das fronteiras do
conhecimento acerca da conservação em terras privadas.
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Contudo, os dados levantados permitiram verificar a existência de temáticas e espacialidades mais recorrentes no
conteúdo manifestado pelas publicações. O campo temático relacionado aos aspectos e processos biológicos,
contribuíram relativamente mais do que as investigações referentes aos campos temáticos, físico e socioambiental. Essa
conjuntura é um reflexo da produção de inventários e levantamentos de fauna e flora, sobretudo, no bioma Mata Atlântica.
São responsáveis por importantes contributos à ciência em decorrência de descobertas de novas espécies, de
identificação de espécies ameaçadas ou de registros de novas ocorrência espaciais de espécies, até então desconhecidas.
Por outro lado, a pouca produção dedicada a outros temas e biomas, observada nos dados, sugere a necessidade de
avançar em outras frentes para permitir investigações pautadas em espectros temáticos diversificado e espacialidades
relativas a outros biomas. É uma constatação resultante do pouco volume de investigações enquadradas aos campos
temáticos físico e socioambiental. Apesar disso, foi possível levantar informações relacionadas ao solo do bioma Caatinga
e sugestões de políticas públicas, como as que incentivam a criação de RPPN’s, e relacionar o ecoturismo como atividade
econômica pertinente à manutenção das RPPN’s.
Esse contexto de escolhas temáticas e espaciais, por conseguinte dos contributos levantados nas publicações no período
entre 1990 e 2020 foi potencializado pelo enquadramento legal realizado em 2000 e a sua repercussão nas políticas
públicas do Brasil, bem como o apoio financeiro estatal disponibilizado. É uma conjuntura que consolidou o aumento da
produção do conhecimento científico sobre as terras privadas de RPPN’s de propriedade de pessoa jurídica no bioma
Mata Atlântica, permitindo assim, sustentar a necessidade de investigações em outros biomas do território brasileiro,
com abordagens temáticas variadas e apoiadas pela sociedade e o poder público.
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Resumo: Na análise do ciclo de políticas públicas, a fase da formulação é antecedida da identificação de um problema ou
necessidade que afeta os cidadãos como um todo, ou pelo menos um conjunto dos mesmos. Neste seguimento, os
decisores políticos procuram formular políticas públicas que permitam ultrapassar esse problema ou necessidade, dando
aos cidadãos a oportunidade de melhorarem o seu bem-estar e qualidade de vida.
É o desígnio de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo dos mais desfavorecidos, que nos leva a assumir
a pertinência de questionar a clareza e os princípios de justiça social de uma política pública. Na verdade, as políticas
públicas moldam a forma como os recursos são distribuídos numa sociedade e como os cidadãos acedem aos mesmos.
Diferentes conceções de justiça social impactam esta afetação, resultando em ações que privilegiam, numa lógica
equitativa, a redistribuição de recursos pelos mais desfavorecidos, ou numa aceção mais igualitária e liberal, concedendo
aos cidadãos, independentemente da sua condição, o mesmo número de recursos garantindo o pleno respeito pela
liberdade individual e propriedade privada.
Perante as preocupações manifestadas com o acesso à habitação, merece atenção a análise de princípios de justiça social
na fase de formulação e implementação das políticas públicas de habitação e a sua adequabilidade a diferentes contextos
socioeconómicos e territoriais. O direito de acesso universal à habitação digna e adequada tem impulsionado várias
medidas direcionadas a públicos mais vulneráveis e desprotegidos, geralmente com menores rendimentos. No
concretizar deste objetivo, as ações podem ser pautadas por diferentes princípios de justiça social, que importa
compreender e conhecer.
Assim, este trabalho tem como objetivo identificar os princípios de justiça social que norteiam estas políticas públicas,
avaliando a sua adequabilidade face aos resultados que preconizam e atingem. Para o efeito, este trabalho explora a
literatura, sobretudo europeia sobre o assunto, dando especial ênfase ao contexto português. É esperado que o trabalho
aponte para a relevância da integração de princípios de justiça social no combate à pobreza e desigualdade, mas também
na resposta a situações de extrema vulnerabilidade económica e social. Quanto à forma como são integrados, é
reconhecido o caráter subjetivo na perceção dos princípios de justiça decorrentes do contexto e processo de tomada de
decisão (e.g. processo de governança multinível). Por fim, os resultados encontrados denotam uma multiplicidade de
princípios de justiça social possíveis de aplicar. Esta multiplicidade é traduzida em diferentes interpretações e conceções
que se materializam, sob influência do próprio contexto, em diferentes políticas públicas e resultados.
Palavras-chave: Habitação; Justiça Social; Políticas Públicas
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70 NÓMADAS DIGITAIS – UM NOVO ALVO PARA O DESTINO
TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES [NOT PRESENTED]
Ricardo Correia*; Ana Garcez; Aida Carvalho
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Resumo: Os destinos turísticos não poderão desejar ser tudo para todos, mas sim atrair e desenvolver ofertas específicas
para aqueles cujas características mais podem interessar. A pandemia Covid-19 veio reforçar a importância do digital e,
ao mesmo tempo que colocou entraves e limitações, abriu oportunidades para a captação de novos públicos com
necessidades específicas. Os nómadas digitais são um destes públicos que ganhou visibilidade durante a pandemia e que
representam um novo estilo de vida, caracterizado principalmente pela viagem frequente com estadias mais prolongadas.
Neste artigo é feita uma descrição dos nómadas digitais relatando-se as suas características, e comportamento de
consumo turístico. Para aferir da adequabilidade deste segmento com as características da oferta turística da NUT III
Terras de Trás-os-Montes foi realizada uma macro análise das características do território recolhendo-se igualmente
dados acerca dos alojamentos turísticos da região. De acordo com a investigação efetuada, concluiu-se que embora as
Terras de Trás-os-Montes, pelas suas próprias características, detenham recursos e potencial turístico capaz de ir ao
encontro das necessidades do nómada digital, tais recursos estão ainda numa fase embrionária de potenciação, tornandose necessário que os atores envolvidos desenhem um plano de ação que permita criar valor na oferta desenvolvida para
dar resposta a este novo público.
Palavras-chave: Turismo; Nomadismo Digital; Destino turístico, Terras de Trás-os-Montes
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71 AS ESTRATÉGIAS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E AS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MAR: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA [NOT
PRESENTED]
Carla Cristina Santos*; Carlos Rodrigues; Sara Pires
Universidade de Aveiro
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Resumo: O potencial de desenvolvimento associado ao mar (OCDE, 2020) e a problemática ambiental (Rudolph et al,
2020) justificam a abundância de políticas, a multiplicidade de focos e a atenção particular de instâncias internacionais
como as Nações Unidas. No período 2014-2020, o mar assumiu protagonismo na Europa, no âmbito das Estratégias de
Especialização Inteligente (RIS3) que têm vindo a servir como quadro de referência da política de coesão regional a nível
europeu. As RIS3 tornaram-se o pilar central da estratégia Europa2020, sustentadas em processos participados de
descoberta empresarial (Foray et al, 2011). O crescente reconhecimento da importância dos oceanos para um
desenvolvimento sustentável (DS), a par dos efeitos negativos a que estão sujeitos pela ação humana (e.g. perda de
biodiversidade, poluição e impactos aliados às alterações climáticas), tornam urgente a adoção de novas formas de
cooperação institucional e de governação multinível. As RIS3, em termos gerais, espelham esta perceção e aproximamse daquilo que é o reconhecimento da necessidade de adotar uma abordagem do mar enquanto “ecossistema”. Múltiplas
RIS3 europeias, entre as quais a maioria das portuguesas, integraram no Quadro de Apoio 2014-2020 ações dirigidas à
economia azul e, em particular, a sectores emergentes, embora haja escassez ou ausência de informação que permita
avaliar os impactos destas nos territórios (CE, 2019). A CE afirmou o enorme potencial da economia azul para o
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030 e para uma recuperação ecológica, em resposta
às graves repercussões da pandemia de Covid-19 (p.e. no turismo costeiro e marítimo, nas pescas e aquicultura). Perante
este contexto, este artigo pretende responder à seguinte questão de investigação: qual a relevância das Políticas Públicas
para o Mar e da economia azul nas estratégias de inovação e desenvolvimento sustentável das regiões da Europa? Para
tal, a abordagem metodológica aplicada inclui: i) o desenvolvimento de um quadro conceptual para análise das RIS3 no
contexto europeu e a sua articulação com a economia azul e os ODS 2030, a partir da revisão de literatura académica e
cinzenta relevante; ii) uma componente empírica, baseada numa análise comparativa das RIS3 (2014-2020) que
definiram o mar como domínio prioritário de regiões europeias costeiras dos mares Atlântico, Báltico, Mediterrâneo, mar
do Norte e regiões ultraperiféricas, suportada pela recolha e análise de dados (quantitativos e qualitativos) de acordo
com o quadro conceptual desenhado. Uma fonte privilegiada de informação de apoio à investigação será a plataforma
criada pela União Europeia – Smart Specialisation Platform e, em particular, a ferramenta Eye@RIS3: Innovation
Priorities in Europe.
Os resultados esperados do artigo correspondem, por um lado, a uma leitura à escala europeia do modo e do grau de
implementação das RIS3 aliadas à economia azul, identificando-se as principais áreas da economia azul que foram
desenvolvidas e, também, o contributo potencial das RIS3 para a concretização dos ODS da Agenda 2030. Por outro lado,
esta análise da implementação das RIS3 combinada com a economia azul à escala europeia, permitirá retirar eventuais
recomendações a explorar nas RIS3 nacionais no próximo quadro de financiamento (2021-2027).
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72 O DESIGN DE INOVAÇÃO SOCIAL NA PROMOÇÃO DE NOVAS
PRÁTICAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS: OS RESULTADOS
ESPERADOS E INESPERADOS DO "MANEIRAS DE SEVER"
Pedro Fragoso Lopes1*, Gonçalo Gomes2
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2Universidade

Belas Artes do Porto, Portugal
de Aveiro, Portugal

pedrofragosolopes@gmail.com*; goncalo@ua.pt

Resumo: A desertificação populacional do interior Português é uma realidade expressa em números gradualmente
alarmantes. Desde 2013, o trabalho de investigação desenvolvido pelo projeto “Maneiras de Sever” (MdS) em Sever do
Vouga, permitiu constatar que este é um dos concelhos mais afetados por este fenómeno em Portugal.
Assente em metodologias de co-design, o projecto MdS desenvolve-se através de iniciativas de cocriação entre jovens e
seus familiares, estimulando trocas de experiências intergeracionais enriquecedoras, através da realização de trabalhos
criativos e artísticos, aproximando afetivamente a comunidade de costumes e tradições, com o fim de gerar sentido de
pertença ao território.
As várias edições do MdS, realizadas ao longo dos últimos 8 anos, têm permitido auscultar as oscilações societárias e
demográficas deste concelho, sendo hoje possível identificar alguns resultados tangíveis, mesmo que o decréscimo
populacional se tenha acentuado durante os últimos anos. O paper que se pretende apresentar, mostra, contudo, como
os resultados do projecto MdS podem indicar um futuro mais promissor.
Palavras-chave: Arte e Herança cultural; Design para a Inovação Social; Impacto; Sentido de pertença
THE DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION IN THE PROMOTION OF NEW ARTISTIC AND CULTURAL PRACTICES: THE
EXPECTED AND UNEXPECTED RESULTS OF MANEIRAS DE SEVER
Abstract: The demographic desertification of the Portuguese interior is a reality expressed in gradually alarming
numbers. Since 2013, the research work developed by the project “Maneiras de Sever” (MdS) in Sever do Vouga, allowed
us to verify that this is one of the municipalities most affected by this phenomenon in Portugal.
Based on co-design methodologies, the MdS project develops through co-creation initiatives between young people and
their families, stimulating exchanges of enriching intergenerational experiences, bringing the community of customs and
traditions together, in order to generate a sense of belong to the territory.
The various editions of the MdS, carried out over the past 8 years, have allowed us to hear the societal and demographic
fluctuations in this municipality, making it possible today to identify some tangible results, even though the population
decrease has been accentuated in recent years. The present article shows, however, how the results of the MdS project
can indicate a more promising future.
Keywords: Art and Cultural Heritage; Design for Social Innovation; Impact; Sense of Belonging
1. O MANEIRAS DE SEVER
O Maneiras de Sever é um projecto de Design para a Inovação Social, que surgiu em 2013 fruto da parceria entre o curso
de Mestrado em Design da Universidade de Aveiro (pelo mestrando Pedro Fragoso Lopes) e a Fundação de Edite Costa
Matos - Mão Amiga, com o objetivo de incentivar a fixação da população jovem do concelho de Sever do Vouga, através
do reconhecimento e de sentimento de pertença ao território, com auxílio de ferramentas multimédia. O Maneiras de
Sever é um projeto único a nível nacional que trabalha com a população jovem no âmbito do combate à desertificação
populacional que se tem vindo a registar nos últimos anos em muitos concelhos de Portugal.
O desenvolvimento do Maneiras de Sever tem sido parcialmente assegurado através do método de Photo-Elicitation
(Rose, 2007) que consiste em perceber a visão dum público alvo através da atribuição de ferramentas de resposta.
Pensado por Collier (1957), em meados dos anos 50 do século passado, o método consiste em disponibilizar
equipamentos de registo fotográfico a um determinado grupo de pessoas que integram o objeto de estudo em causa, de
modo a mostrarem a sua realidade e os problemas que enfrentam no quotidiano, lúdica e voluntariamente, originando
informação útil para o investigador adaptar a sua estratégia em função dos resultados obtidos.
O Photo-Elicitation tem sido adaptado ao universo de Sever do Vouga, dando aos jovens um leque variado de ferramentas
de resposta necessárias, através de workshops, manuais e aulas de orientação dos projetos, de modo a que estes se
possam apropriar do território de atuação e representar Sever do Vouga tal como o vêm. Estas sensibilidades promovem
interações com o público Severense, principalmente, através de exposições públicas, com o intuito de perceber se existiu
alteração da perceção da realidade do concelho, antes e depois da intervenção. A informação gerada por estes alunos fica
assim disponível para qualquer cidadão interessado, tornando este projeto uma montra Severense a nível global, fazendo
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chegar informação a quem quiser conhecer um pouco mais sobre este concelho e sobre o projeto em causa, dando a
possibilidade de troca de informação entre outros projetos similares.
O MdS resulta assim numa intervenção social, baseada num projeto de Design para a Inovação Social, onde a colaboração
e cooperação com professores, instituições, e principalmente alunos, que são o elo forte da sua concretização, contribuem
para a promoção e instituição de um concelho com melhores condições culturais, mas até agora subvalorizado por quem
nele vive.
2. SEVER DO VOUGA
O Município de Sever do Vouga, situado no distrito de Aveiro, apresenta 129.88 Km 2 organizados em 7 freguesias. Este
Município localiza-se nas margens do Rio Vouga, perto de importantes centros urbanos tais como Aveiro, Coimbra e
Porto. Como concelhos limítrofes tem Águeda, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades e Vale de
Cambra
O concelho de Sever do Vouga pertence ao distrito de Aveiro, Beira Litoral, mas apresenta uma consistência e envolvência
geomorfológica e cultural de serra. Para além de oferecer um vasto património natural, histórico, arqueológico e
gastronómico, em ambiente serrano, este concelho, muito devido à sua posição geográfica estratégica, tem vindo também
a afirmar-se como um centro de indústria, prevalecendo as Metalomecânicas, e albergando empresas de grande relevo
local, regional, nacional e internacional.
Sever do Vouga é um município português desde 1514, altura em que lhe foi atribuída a Carta de Foral por D. Manuel I.
Durante anos, a actividade principal deste concelho era a agricultura, tendo existido um investimento na indústria no
final do século XIX e o início do século XX, com a abertura das Minas do Braçal e da construção da linha do Vouga. Desde
então, Sever do Vouga apostou na indústria do metal, sendo este o setor que mais emprego oferece no concelho ainda
hoje. A partir de 1995 é introduzida a produção do Mirtilo que encontra no microclima Severense as condições ideais
para a produção deste fruto, sendo Sever do Vouga considerado, desde 2011, a “Capital do Mirtilo” em Portugal.
Segundo Fragoso Lopes (2013), em 2012 era predominante a presença dos sectores da Indústria e dos Serviços, sendo
que 59,4% dos serviços e infraestruturas presentes no concelho estavam alocados a estes dois pontos. Os serviços e
infraestruturas relacionadas com o Turismo surgiam em 3º lugar, com 10,2% da totalidade Severense. Nesta análise havia
ainda espaço para o Setor Agrícola (8,4%), Cultura e Artesanato (6%), Desporto (5,7%), Educação (4,5%) e Saúde (3,6%).
A restante percentagem reflete a presença de pequenas localidades já desabitadas, sem qualquer tipo de serviço ou
infraestrutura.
Ao nível educativo, Sever do Vouga é servido por um Agrupamento de Escolas, que conta desde 2020 com 3 edifícios, que
congregam a maioria dos alunos Severenses: um centro educativo para o primeiro ciclo do ensino básico, um centro
educativo para o 2º, 3º ciclo do ensino básico e secundário, oferecendo também soluções ao nível profissional de novas
oportunidades. No concelho existe ainda um polo da Escola Profissional de Aveiro, que fornece formação técnica a alunos
do ensino profissional, respondendo, assim, ao setor que mais emprego gera neste concelho.
3. A DESERTIFICAÇÃO POPULACIONAL EM PORTUGAL
A assimetria populacional em Portugal tem vindo a agravar-se ao longo dos anos, constituindo não só um problema social
e económico para o Interior, como também para o Litoral.
Em 2018, o "Movimento pelo Interior” identificou um conjunto de consequências para a totalidade do território, fruto da
desertificação do interior português (Movimento pelo Interior, 2018). Este relatório começa precisamente pelos dados
demográficos de Portugal, que se apresentam preocupantes: “A densidade populacional média do “interior” é hoje de
0,28 hab/Km2, enquanto o mesmo indicador para o litoral é de 104,2 hab/km2.”, apresentando-se as áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto como as que mais agregam a população Portuguesa, cerca de 45%. Também o
envelhecimento da população é referido neste relatório, identificando que cerca de 82% da população com menos de 25
anos reside no litoral português.
Segundo este Movimento, quer o litoral quer o interior perdem com esta assimetria demográfica, pois prevê-se um litoral
“congestionado” e com necessidades de investimento insuficiente, e um interior consequentemente abandonado.
“Estamos assim perante uma causa nacional” (Movimento pelo Interior, 2018) assinam os autores deste movimento.
4. A DESERTIFICAÇÃO POPULACIONAL EM SEVER DO VOUGA
Em 2011 (CENSUS, 2011) este concelho tinha 12 356 habitantes e seguia as tendências demográficas portuguesas, ou
seja: "(…) aumento continuado da esperança de vida, redução da mortalidade infantil, aumento da emigração, queda
acentuada da fecundidade e o consequente envelhecimento da população” (INE, Dia Mundial da População, 2014).
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Quadro 1: Nº de Habitantes de Sever do Vouga por grupo etário (INE)

Os dados dos Censos desde 1960 (Quadro 1) relativos ao município de Sever do Vouga mostram um decréscimo na
população entre os 0 e os 24 anos, mais acentuado na faixa etária dos 0 aos 14 anos, observando-se, assim, que entre
2001 e 2011, se registou nesta faixa etária um decréscimo de 26%. Pormenorizadamente, podemos concluir que nestes
anos a maior queda de habitantes, por grupo etário, foi dos 15 aos 24, com um decréscimo de 32%, seguido de um abalo
negativo de 21% dos 0 aos 14 anos. Esta evolução negativa da população jovem justificou o fecho de escolas primárias e
a criação de um polo central educativo do 1º ciclo do ensino básico, centralizando os alunos entre os 6 e os 10 anos de
todo o concelho na capital do concelho.

Figura 1: Gráfico da variação de população geral em Sever do Vouga, com previsão nos próximos 20 anos
Em Sever do Vouga, desde 1991 que se tem visto a sua população residente diminuir progressivamente. Apesar da sua
proximidade a Aveiro (aproximadamente 30km) e da adaptação da antiga IP5 em A25 na primeira década de 2000 - que
cruza o concelho a sul na freguesia de Talhadas –, Sever do Vouga encontra-se munido de parcos acessos rodoviários.
Este facto, a par da crescente mobilização da população dos meios rurais para o litoral, transversal a todo o país, tem
conduzido este concelho a uma crescente desertificação, tendo perdido em 8 anos (entre 2011 e 2019) 8,3% da população
total, que já é superior à taxa de 6,55% verificada no período de 10 anos anteriores (2001 a 2011), sendo este o valor
mais baixo dos últimos 100 anos. Os últimos 8 anos, que correspondem também ao período de tempo em que o projeto
Maneiras de Sever foi iniciado, permitiram uma observação próxima dos efeitos do decréscimo populacional neste
concelho.
5. A EVOLUÇÃO DO PROJECTO MANEIRAS DE SEVER (MDS)
O processo de criação do Maneiras de Sever (MdS) e da sua implementação encontram-se documentados na dissertação
de mestrado intitulada como “Co-design com Jovens de Sever do Vouga para um sentido de pertença”, de Pedro Fragoso
Lopes (2013). Inicialmente pensado para alunos do 9º, 10º e 11º anos, e a ser implementado através de trabalhos
realizados em workshops extracurriculares de fotografia, vídeo e áudio, o MdS acabou por ser alargado aos alunos do 12º
ano, tendo sofrido alguns ajustes naturais ao plano inicial, mas que mesmo assim permitiu um primeiro momento a
realização de dois workshops (de fotografia e de som), e um segundo momento, já com um público limitado a apenas
duas turmas do curso de artes.
Ao todo foram 30 os alunos do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga que participaram no projeto e abordaram o
concelho de uma perspetiva artística, através da fotografia, do som e do vídeo, permitindo assim definir o modelo de
funcionamento dentro de sala de aula como método funcional, e não extracurricular como proposto inicialmente. Foi
neste ano, também, que aconteceu a primeira exposição “Maneiras de Sever” (evento de um fim-de-semana), onde, para
além de se encontrarem expostos os vários trabalhos desenvolvidos, contou com momentos musicais severenses, que
atraíram ao Centro das Artes e do Espectáculo (CAE) várias centenas de visitantes.
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Imagem 1:1ª Apresentação MdS no Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga

Imagem 2: Workshop de Som no âmbito do MdS

Imagem 3: Uma das turmas participantes no 1º MdS

Imagem 4: Fotografias expostas no CAESV na 1ª exposição do MdS
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Imagem 5: Pontos de escuta na 1ª exposição do MdS

Imagem 6: Participação do Rancho de Sever do Vouga no MdS, no Palco do CAESV
Depois desta primeira edição, e com uma interrupção de cerca de 2 anos que permitiu repensar o projeto, de forma a
torná-lo mais inclusivo e forte, realizou-se em 2016, já fora do contexto académico relacionada com o projeto de
mestrado, a IIª Edição do “Maneiras de Sever”. Nesta nova edição, conseguiu-se um apoio maior por parte do
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, tendo esta aprovado a integração do MdS no plano curricular das disciplinas.
Esta adaptação permitiu, pela primeira vez, a participação de outros anos escolares, como o Primeiro Ciclo do Ensino
Básico - no âmbito do “Maneiras KIDS”, e o alargamento das actividades propostas, como a introdução do desenho,
maquetes e recortes, entre outras interpretações artísticas. Participaram, ao todo, 400 alunos tendo estado a Exposição
"Maneiras de Sever” nesse mesmo ano patente no Museu Municipal de Sever do Vouga.

Imagem 7: Organização do MdS e Comitiva da Câmara Municipal de Sever do Vouga no XV Congresso Internacional das
Cidades Educadoras em Cascais
Na 3ª Edição, em 2018, desenvolveu-se um trabalho de continuidade, tendo sido apresentados mais modelos de trabalho,
como interpretações musicais, cénicas e poéticas, desenvolvidos por 658 alunos em conjunto com os 20 professores
envolvidos. Foi ainda realizada uma actividade de Street Art que envolveu estudantes universitários originários de Sever
do Vouga, participantes em edições anteriores do MdS, e que, assim, mantiveram uma ligação ativa com o projecto. Em
2018, o projeto ganhou alguma visibilidade nacional e internacional, tendo sido apresentado no 1º Vital Regions (Viana

256

do Castelo), na 5ª Edição de Mostra de Boas Práticas organizado pelo GRACE (Porto), e no XV Congresso Internacional
das Cidades Educadoras (Cascais). Para além destes eventos, o MdS foi uma das iniciativas contempladas com uma
candidatura aprovada pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do projeto piloto "Academias Gulbenkian
Conhecimento”, que, mantendo os pressupostos de biénio, no que se refere à execução do Maneiras de Sever, permitiu
intervencionar cerca de 1250 alunos do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.
Já em 2020, com o contexto pandémico COVID-19, e o consequente cancelamento da exposição habitual, o MdS viu-se
obrigado a adaptar-se ao meio digital, prevendo-se o lançamento de uma plataforma online como forma de exposição não
só dos trabalhos realizados neste biénio, mas também para incluir todo o espólio dos anos anteriores, cumprindo-se
assim o desejo projetado no desenvolvimento da primeira edição de agregar todos os trabalhos numa só plataforma
digital.
6. A HERANÇA

Imagem 8: Mural das Lampreias, realizado em 2018 no âmbito da 3ª edição do MdS
Quando em 2013 era apresentado pela primeira vez o Maneiras de Sever ambicionava-se contribuir para uma inversão
no decréscimo populacional a médio/longo prazo, sendo difícil prever outros efeitos colaterais. Existia, portanto, a
expectativa de que alunos participantes pudessem um dia voltar “com estudos feitos, para investir num concelho que os
viu crescer” (Fragoso Lopes, 2013).
No entanto, com a continuidade do Maneiras de Sever e ao longo das suas várias edições, foram-se observando outros
resultados que confirmam, em muitos aspectos, uma mudança de paradigma. Este é o caso, por exemplo, de se ter
verificado que os s alunos participantes na primeira edição do MdS (os que tiveram tempo para poder terminar um curso
universitário ou profissional durante este tempo), não só regressam como incentivam ao regresso do seu grupo social
mais próximo. Neste contexto, foram criados murais de street art, coletivos artísticos, oportunidades de emprego, bandas
de música de temas originais, cafés e salas de bilhar, fruto do regresso destes jovens (todos da mesma faixa etária, entre
os 20 e os 24 anos) ao seu território, contribuindo assim para o aumento de população jovem num território interior e
envelhecido (PORDATA, acedido em 27/11/2020).
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Figura 2: Gráfico da evolução demográfica, por faixas etárias selecionadas, de Sever do Vouga (PORDATA, 2020)
Comprova-se assim que existem faixas etárias que viram o seu decréscimo ser invertido, principalmente a dos jovens
entre os 20-24 anos que viu, em 2019, a sua população aumentar (1%) pela primeira vez desde 2013. Simultaneamente
verifica-se a estagnação dos valores em faixas dos 25-29 anos e 30-34 anos, tendo esta última aumentado (1,7%) no
mesmo período. No gráfico apresentado (Fig. 2), consta ainda a informação sobre a população residente com faixa etária
entre os 45-49 anos, que aumentou 5,2% entre 2018 e 2019, registando o maior aumento dentro das faixas etárias
analisadas, aproximando-se dos valores registados em 2013. Esta estagnação da população, ou mesmo o aumento de
algumas das faixas etárias analisadas, pode justificar a estagnação da população dos 0-4 anos, que, pela primeira vez
desde que existe dados disponíveis no PORDATA, regista, entre 2018 e 2019, um valor semelhante face ao ano anterior.
Mas quais poderão ser as causas deste efeito? Se em 2013 se poderia imaginar que estes regressos fossem possíveis,
agora tornam-se mais claras as razões destes movimentos demográficos.
A investigação contínua de avaliação do impacto do Mds tem permitido o contacto directo com muitos dos intervenientes.
Discussões com alguns dos primeiros participantes no projecto, permitiram clarificar que o MdS era, para eles, muito
mais que um exercício educativo, e que a exposição final dos trabalhos tinha (e tem) um papel importantíssimo na
valorização e consciencialização das capacidades dos alunos que participaram neste programa.

Imagem 9: Frame da conversa via ZOOM de Pedro Fragoso Lopes com “Magalhães”
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A 30 de outubro de 2020, realizou-se uma entrevista com o “Magalhães” (como gosta de ser chamado) um aluno do 10º
ano em 2013 e que esteve presente em todas as edições do MdS até aos dias de hoje. A sua própria participação evoluiu
com o projecto, acontecendo no primeiro ano como aluno, noutros anos como músico e noutros acumulando ainda, de
certa forma, o papel de “conselheiro”, garantindo o acesso a informações privilegiadas, próximas da sua geração de
Severenses, demonstrando assim a apropriação total do projecto como algo que já é também seu.
Nas palavras de Magalhães, o "Maneiras de Sever abriu as portas a que novos movimentos criativos e culturais fossem
criados em Sever do Vouga”. Refere ainda que o facto de o MdS dar espaço a produções culturais locais, como as bandas
musicais, permitiu que estas pudessem ambicionar tocar em palcos maiores como o do Centro de Artes e Espectáculos
de Sever do Vouga, e que ganhassem visibilidade para ser chamadas para outros concertos a nível concelhio e regional.
Segundo ele, em 2018, a introdução da Street Art no MdS permitiu dar a conhecer artistas locais, especializados nesta
técnica, e abriu portas à criação de outros murais, com retorno financeiro para os artistas, elevando o reconhecimento
dos mesmos.
Foram estes músicos e street artists que, juntamente com mais alguns alunos participantes na primeira edição do MdS,
criaram o Coletivo VIL, agora enquanto jovens artistas Severenses com formação universitária, e que se tem vindo a
tornar o ponto de encontro de talentos a captar pelas entidades locais, tornando este coletivo multidisciplinar na resposta
profissional a muitos dos requisitos de empresas e serviços de Sever do Vouga. Importa referir também que todos os
membros deste coletivo são de Sever do Vouga, mas nem todos regressaram de vez à região: existem elementos que
vivem fora de Sever, mas que o facto de terem passado pelo MdS, gerou o sentimento de pertença necessário para
colaborarem com o Município, mesmo que à distância.

Imagem 10: Coletivo VIL, na inauguração da sua primeira exposição no CAESV, em 2019
O MdS não é, contudo, o único responsável por este crescendo artístico em Sever. O Centro de Artes e Espectáculos de
Sever do Vouga (CAESV), e principalmente Brígida Alves, que dirige o Centro, é, segundo Magalhães, um elemento
importante que garante a constância das actividades, recorrendo a esta geração cultural, severense e emergente
qualificada, para responder aos seus desafios relacionados com a comunicação e curadoria, dado assim visibilidade a esta
população criativa. Esta atividade tem acontecido através das oportunidades dadas a bandas emergentes locais de
participarem em eventos com maior divulgação a nível nacional, através do espaço dado ao Colectivo VIL para curar e
montar exposições no CAESV, e contratando elementos deste colectivo para integrarem a equipa do CAESV, ou
contratando jovens licenciados em Design para criarem a imagem de eventos que se realizaram neste mesmo Centro de
Artes.
7. CONCLUSÕES
Sendo o Maneiras um projeto artístico e cultural, é natural que o impacto direto na população jovem se verifique também
nestas áreas, contribuindo para o colmatar de uma necessidade previamente verificada que é a criação de postos de
trabalho individuais no sector criativo e cultural, contrastando com a realidade das ofertas tradicionais no setor
industrial e de serviços.
Tal como podemos comprovar ao longo do projecto, o foco industrial do concelho continua a existir, muito por via da
presença da Escola Profissional de Aveiro que forma para este setor, mas é necessário o apoio ao indivíduo criativo,
artístico e cultural. Existem hoje jovens que outrora não encontravam o seu espaço neste concelho e que se inventaram,
provando que o trabalho individual, artístico e cultural também tem lugar em Sever do Vouga. Fica assim provado que é
necessário um trabalho contínuo de promoção para a existência de novos artistas Severenses em Sever do Vouga, pois
serão eles que vão promover a perpetuação da cultura Severense, reinventando-a mantendo os seus traços originais.
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A revalorização do território Severense esperada, que Fragoso Lopes (2013) refere nas notas finais da sua dissertação,
começa-se a verificar após 8 anos de intervenção junto desta população. Hoje, surgem à vista de toda a população os
novos talentos locais, gerando interesse pela contratação dos seus serviços, podendo estes serem o primeiro exemplo de
uma nova geração artística e cultural em Sever do Vouga.

Imagem 11: Momento durante o 1º MdS
REFERÊNCIAS
Collier, John Jr and Malcolm Collier. (1986). Visual Anthropology: Photography as a Research Method (revised and
expanded). Albuquerque: University of New Mexico Press. Ob. c. in Harper, D. (2002). Talking about pictures: a case
for photo elicitation
Fragoso Lopes, Pedro (2013). Co-design com jovens de Sever do Vouga para um sentido de pertença. Universidade de
Aveiro
Genius Locci (2013). O Espírito do Lugar, Edição Câmara Municipal de Sever do Vouga
Movimento pelo interior (2018). Relatório final. Disponível em https://www.animar-dl.pt/documentacao/pdf/111doutrinarios-politicos-e-estrategicos/2935-relatorio-final-do-movimento-pelo-interior-2018
Ramos, Fernando (1998). Sever do Vouga : uma viagem no tempo. Câmara Municipal de Sever do Vouga.
Rose, Gillian (2007). Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials
Tavares, António (1989). Pessegueiro do Vouga - Das origens à actualidade, Edição de Autor

260

73 CAPITAL SOCIAL, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE
TERRITORIAL [NOT PRESENTED]
Carlos Manuel Nunes
UTAD

carlosmanuelnunes76@gmail.com
Resumo: A ideia de que o capital social é importante para o desenvolvimento económico e territorial, bem-estar e coesão
social não é uma novidade no debate académico. A teoria do capital social aporta os recursos necessários para a
configuração de novas formas de governação, assente em redes sociais, participação, confiança, ação coletiva, normas de
reciprocidade, obrigações e expectativas, o que aponta para uma interpretação em rede do capital social. No mesmo
sentido, as teorias em rede sublinham a importância da partilha de informação, coesão social e objetivos mútuos. As
diferenças de objetivos podem ser postas de lado para um bem coletivo, ou seja, ser capaz de cooperar e encontrar
soluções de compromisso (Borg et al., 2015). A organização de redes, para apoiar a confiança e permitir a ação coletiva,
coloca o capital social no centro da governação colaborativa. A confiança, o poder e o capital social são inerentes às
relações sociais e são, portanto, úteis na redução de conflitos, facilitando a colaboração e as parcerias, e, assim, promover
os objetivos de boa governação e sustentabilidade (Nunkoo, 2017).
É neste sentido que as abordagens territoriais, principalmente aquelas que visam o desenvolvimento sustentável,
pressupõem o envolvimento inclusivo e a participação dos cidadãos que habitam o território, dos setores público e
privado, e da sociedade civil em geral. A governança, conceito recorrente na produção científica atual, parece surgir,
assim, como elo de ligação entre o capital social e o desenvolvimento sustentável. Porém, parece haver um gap nos
estudos científicos que nos permita considerar uma maior relação e (inter)dependência da dimensão da sustentabilidade
social para o desenvolvimento territorial, objetivo esse que pretendemos colmatar com o nosso estudo.
O artigo de revisão que elaboramos parte de uma revisão sistemática de literatura, combinada com elementos
bibliométricos e revisão de conteúdo, com o objetivo de sistematizar o “estado da arte” do campo de estudo.
Cumulativamente, aplica uma revisão narrativa da literatura, de modo a aprofundar a compreensão, os limites
conceptuais e a relevância dos tópicos relacionados, em torno dos eixos de análise centrais – a) Capital social: evolução
conceptual, formas, tipos, níveis, fontes e funções; b) Capital social, governança e desenvolvimento de territórios-rede; c)
Capital social e sustentabilidade dos territórios – de forma a responder à seguinte questão: em que medida o capital social
favorece a boa governança e influência positivamente a multiterritorialidade e a sustentabilidade territorial? É, pois,
objetivo do artigo elaborado expandir as fronteiras do conhecimento e do pensamento sobre a relação existente entre
capital social, governança e sustentabilidade territorial.
O artigo conclui que a governança é o tema motor de maior frequência e impacto no âmbito do estudo, e que a apologia
por um modelo de governança e sustentabilidade territorial exige plataformas de participação multi-atores (indivíduos,
grupos, organizações, instituições), fortalecimento do capital social (confiança, autonomia, cooperação, responsabilidade,
cumplicidade), negociação e hierarquização das medidas do desenvolvimento local (co-design), catalisar a ação coletiva
(mediar e articular para a ação comum, apoiar e facilitar os processos de reflexividade e identidade territorial) e
implementar planos de desenvolvimento territorial negociados (codecisão, cogestão). A dimensão da sustentabilidade
social é que melhor interpreta a sustentabilidade territorial. Em termos de recomendações futuras, aporta novas
reflexões e contributos para um possível construto científico em torno do conceito de “territórios inclusivos”.
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Resumo: As estratégias de valorização de recursos e promoção da competitividade territorial, de promoção do capital
social e trabalho em rede e parceria, de participação e ação coletiva, de animação e cooperação territorial, estão
intimamente ligadas aos novos modelos de organização e governação dos territórios, tendentes ao desenvolvimento local
e sustentabilidade social dos territórios.
O desenvolvimento de modelos de governação mais democráticos e participados encontra um contexto mais favorável a
nível local. O Município de Lousada tem dinamizado algumas iniciativas de intervenção e animação territorial, no domínio
da governança da gestão dos recursos ambientais. É exemplo o “processo de classificação da Paisagem Protegida Local
do Sousa Superior”. Com recurso a uma metodologia qualitativa, através de análise bibliográfica, análise documental e
análise de conteúdo de questionários e conversas informais com alguns atores locais, o artigo elaborado incide no estudo
de caso sobre a Paisagem Protegida Local do Sousa Superior, concelho de Lousada.
O artigo pretende apresentar e refletir o envolvimento e a participação comunitária nos processos de governação e
governança ambiental, para o desenvolvimento territorial, procurando responder à questão de como ocorreu o
fortalecimento da cidadania e da participação pública na gestão dos recursos ambientais, e de que modo o processo de
classificação da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior se constitui numa estratégia de intervenção territorial,
gerando confiança, identificando e mobilizando recursos e, acima de tudo, despoletando a participação pública e o
envolvimento dos cidadãos. Envolvimento este que resulta tanto mais profícuo quanto maior for a inteligibilidade dos
projetos e dos processos em curso, conferindo apreensão e tangibilidade e, por outro lado, eliminando barreiras e
resistências à participação.
Um dos fatores de sucesso determinantes para o envolvimento dos cidadãos em todo o processo resulta da metodologia
participativa desenvolvida na conceção do Plano de Gestão da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior (PPLSS)
promovido pelo Município de Lousada com o apoio de investigadores do Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas
(L3P), do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT), da Universidade de Aveiro. Resulta claro
que a estratégia municipal integrada e integradora para a sustentabilidade, nomeadamente no domínio ecológico,
encetada ao longo dos últimos anos, que considera a investigação e conservação da natureza, a educação ambiental e
literacia científica, o envolvimento social (comunidade escolar, associações locais, grupos culturais, empresas, juntas de
freguesia, voluntários, etc), a eficiência infraestrutural e sustentabilidade interna, exercita um maior nível de apreensão
comunitária das valias de cada projeto, para a valorização, acolhimento, interesse e disponibilidade de participação num
dado processo participativo de diagnóstico e construção partilhada das soluções socioambientais de intervenção
territorial e cogestão das ações desenhadas, colocando os cidadãos como agentes ativos do processo de decisão.
O processo de classificação da PPLSS é, pois, uma estratégia definida, planeada e executada, de valorização dos recursos
naturais, culturais e patrimoniais do concelho de Lousada, levando à promoção interna e externa da competitividade
territorial, do capital social, do trabalho em rede e parceria, da animação e cooperação territorial, da participação e ação
coletiva. Um exemplo de governança, inovação e marketing territorial, que leva anos de preparação, construção e
consolidação, no âmbito das políticas públicas municipais. Em suma, uma visão com uma abordagem transdisciplinar na
realidade territorial.
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75 O USO DAS ÁREAS VERDES E DO DISCURSO AMBIENTAL
COMO ATRATIVO DE VENDA DOS LOTEAMENTOS FECHADOS
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Mariana Alves Kirchner*; Paulo Fernando Jurado da Silva
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil

marianakirchner@hotmail.com*; juradodasilva@gmail.com
Resumo: O aumento no número de loteamentos fechados na cidade de Dourados-MS, Brasil, intensificou as vendas do
setor imobiliário. Em virtude desse incremento, muitas incorporadoras passaram a utilizar as áreas verdes existentes,
dentro e nos arredores dos loteamentos, como um atrativo para venda desses empreendimentos. Desta forma, o presente
trabalho busca compreender quais os principais atributos de venda que ganham destaque no material de divulgação
oficial de cada loteamento fechado, cujo público alvo são as classes de renda com maior poder aquisitivo, e de que maneira
essas características que são evocadas no material de venda se relacionam e validam o discurso ambiental que é utilizado
como estratégia de comercialização. Para isso, foi realizada uma pesquisa documental nos sítios eletrônicos institucionais
das construtoras de cada loteamento, a partir da qual foi analisado o material de divulgação de cada empreendimento e
identificados os atributos que ganharam maior destaque nesses documentos. Constatou-se que as dimensões narrativas
e imagéticas vinculadas ao bem-estar, área verde e lazer são os principais atrativos de venda dessas empresas. A partir
disso, conclui-se, também, por meio de associação de imagens, que alguns desses atributos se relacionavam ao discurso
ambiental, empregados nas campanhas de venda, ainda que não o contemplem de maneira efetiva.
Palavras-chave: Discurso ambiental; Dourados-MS; Loteamento fechado.
THE USE OF GREEN AREAS AND ENVIRONMENTAL DISCOURSE AS ATTRACTION FOR SALE OF CLOSED
ALLOTMENT IN THE CITY OF DOURADOS, IN BRAZIL
Abstract: The increase in the number of closed allotments in the city of Dourados-MS, Brazil, intensified sales in the real
estate sector. As a result of this increase, many real estate developers started to use existing green areas, in and around
the allotments, as an attraction for the sale of these projects. Thus, this study seeks to understand which are the main
sales attributes that are highlighted in the official publicity material of each closed allotment, whose target audience is
the income classes with greater purchasing power, and how these characteristics are evoked in the sales material relate
to and validate the environmental discourse that is used as a marketing strategy. For this, a documental research was
carried out on the electronic institutional sites of the construction companies of each subdivision, from which the
publicity material of each project was analyzed and the attributes that gained greater prominence in these documents
were identified. It was found that the narrative and imagery dimensions linked to well-being, green space and leisure are
the main sales attractions of these companies. From this, it is also concluded, through the association of images, that some
attributes were related to the environmental discourse, used in sales campaigns, even though they do not effectively
address it.
Keywords: Environmental discourse; Dourados-MS; Closed allotments.
1. INTRODUÇÃO
A cidade de Dourados-MS, passou a abrigar, em seu perímetro urbano, entre 2009 e 2020, um total de treze loteamentos
de muro fechado, destinados à classe de renda com poder aquisitivo mais elevado. Desse modo, o número de lotes
comercializáveis aumentou exponencialmente, tornando as vendas no mercado imobiliário local cada vez mais atrativas
e rentáveis, fazendo com que as estratégias de venda utilizadas pelas incorporadoras buscassem se aproximar ainda mais
daquilo que os possíveis compradores desejam adquirir.
Diante dessa competitividade, as incorporadoras lançaram ações que visavam ampliar as vendas, como, por exemplo, a
promoção das estruturas e atributos vinculados aos loteamentos, sobretudo, algumas estratégias de vendas relacionadas
às áreas verdes presente no interior dos mesmos e proximidade desses loteamentos com a paisagem natural. Azevedo
(2014), aponta a relação positiva que existe entre o valor de venda dos imóveis e sua proximidade com áreas naturais e
espaços verdes.
Além da simples proximidade ou da presença de áreas verdes a esses empreendimentos como atributo de venda, existe
também uma estratégia de comercialização pautada na associação imagética, como aponta Resende (2013). Dessa
maneira, os agentes imobiliários buscam associar esses espaços a atributos como lazer e bem- estar.
O uso do discurso ambiental nas relações comerciais aparece de maneira cada vez mais recorrente. Topalov (1997) coloca
o surgimento da discussão sobre a preservação do meio ambiente entre a década de 1950 e 1970 como um marco na
busca pela preservação do meio ambiente. Entretanto, ao passo que as relações com o meio ambiente se tornam cada vez
mais importante e ganham enfoque, muitas industrias passam a se utilizar da imagem de preservação do meio ambiente
e proximidade com esse para auferir valor monetário aos seus negócios, diante da competitividade do mercado.
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Tendo em vista o cenário do setor imobiliário em Dourados-MS, o objeto de estudo em tela é formado pelos loteamentos
fechados, localizados na cidade de Dourados-MS, Brasil, destinadas à classe de renda com alto poder aquisitivo, e objetiva:
i) compreender quais atributos de venda as incorporadoras têm dado mais destaque no material de divulgação oficial de
seus empreendimentos; ii) elucidar de que maneira essas características evocadas se relacionam e validam o discurso
ambiental que confirma uma das estratégias de venda utilizadas no mercado imobiliário.
Em termos metodológicos, a pesquisa apresentou caráter documental, definida por Gil (2011:45) como aquela que
“[...]vale-se de materiais que não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo
com os objetivos da pesquisa.” Sendo essa realizada por meio de levantamento e análise de conteúdo dos sítios das
construtoras de cada loteamento, nos quais analisou-se o material de divulgação de cada empreendimento, como modo
de compreender os principais atrativos imobiliários que tiveram destaque na campanha de venda desses imóveis.
Por meio da análise de conteúdo, Gil (2011) e Berelson (1952) identificam que é possível analisar quantitativamente o
conteúdo, e assim realizar as interpretações cabíveis. Gil (2011) acredita, ainda, que a pesquisa desse cunho deve passar
por três etapas: Pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados. Dessa forma, o primeiro passo foi delimitar
o objeto de pesquisa – os loteamentos fechados – assim como a padronização da coleta de dados – os sítios de divulgação.
Em seguida, foi feito um reconhecimento desse material, com a intenção de identificar se os mesmos são compatíveis e
possuem o mesmo objetivo: promover a venda e divulgação dos loteamentos, para que assim fosse possível identificar
os principais atributos de venda utilizados, na promoção de venda dos empreendimentos.
Os treze loteamentos fechados de alto padrão que compuseram essa pesquisa, foram: Bourbon Premium; Ecoville
Residence e Resort I; Ecoville Residence e Resort II; Golden Park Residence; Green Park Residence; Hectares Park; Resort
Riviera Condomínio; Porto Madero Premium Residence Resort; Porto Seguro Residence e Resort; Porto Unique; Porto
Royale; Terras Alphaville Dourados e Vivere do Lago Condomínio Resort. Tais empreendimentos foram implantados no
município de Dourados entre os anos de 2009 e 2020.
Como modo de contemplar os objetivos aqui estabelecidos, dividiu-se o presente trabalho em quatro seções: a primeira
delas contempla a presente introdução; a segunda, aborda os principais aspectos dos loteamentos fechados que
funcionam como atrativo de venda; a terceira seção realiza uma analise das as entregas realizada pelas incorporados e
das promessas de venda presente no material de divulgação dos empreendimentos, por fim; a última seção apresenta as
considerações finais, seguida das referências bibliográficas.
2. AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NA VENDA DOS LOTEAMENTOS FECHADOS
Dourados é considerado o segundo município mais populoso e o terceiro com o maior PIB (Produto Interno Bruno) de
Mato Grosso do Sul. O referido passou, em 2011, por um processo de expansão de seu perímetro urbano, por meio da Lei
nº 3.480, de 30 de setembro de 2011, acrescentando a possibilidade de novas leituras a respeito. Após essa data, houve
a expansão do número de loteamentos fechados31 que conformam a cidade, dinamizando esse setor no mercado
imobiliário. Esse crescimento não se dá ao acaso, já que o impulso ocorreu por diversos fatores que compõem a dinâmica
interna econômica e populacional do município.
O surgimento do primeiro loteamento fechado na cidade de Dourados ocorreu no ano de 2009 e manteve seu caráter de
exclusividade por pouco tempo, uma vez que nos anos seguintes surgiram no perímetro urbano diversos outros
empreendimentos desse modelo. De 2010 a 2020 outros onze loteamentos com características morfológicas semelhantes
foram instalados no município, seguindo, assim, uma tendência do mercado imobiliário global.
Alguns autores que têm como objeto de pesquisa a cidade de Dourados-MS, por meio de seus trabalhos, apontaram alguns
dos vetores que ocasionaram o surgimento dos loteamentos que levaram ao aquecimento desse setor. Figueiredo (2016),
ao realizar sua pesquisa no município, relacionou a insegurança urbana com o surgimento dos loteamentos de muro
fechado, que fazem dessa prerrogativa um atrativo de vendas para comercializarem estruturas de segurança em seus
empreendimentos.
Campos (2014) destaca o papel do Estado ao expandir o perímetro urbano douradense e a forma como o mercado
imobiliário passa a ser articulado a partir desse vetor, concentrando na franja urbana do município a transformação de
propriedades rurais em loteamentos urbanos. Silva (2017) apontou o papel dos setor público na implementação de
empreendimentos que têm como produto final os condomínios, guiados pela politica “desenvolvimentista” de seus
governantes.
Com a dinâmica do mercado imobiliário e após a criação dos loteamentos fechados na cidade, surgiu no setor um novo
modelo de morar e adquirir imóveis. A esse respeito, Calixto (2008: 40) afirmou que “[...] os agentes imobiliários criam o
mercado de que necessitam para se reproduzir, via inversão/criação/recriação de necessidades ou valores na demanda”.
Por meio desses trabalhos é possível identificar alguns aspectos que fomentaram a implantação de múltiplos loteamentos
fechados, tornando o mercado imobiliários cada vez mais competitivo.

Loteamento fechado é figura nascida da experimentação social. A expressão designa modalidade de parcelamento de solo diferente do loteamento
previsto na lei 6.766/76. No loteamento fechado as vias de circulação entre os lotes destinam-se apenas aos proprietários. O acesso ao local
é controlado por barreiras físicas [...]. Barbosa e Pimenta (2010: 5)
31
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Conforme os condomínios fechados passaram a despontar na cidade de Dourados, diversos empreendedores e agentes
imobiliários despertaram interesse na produção e venda desse modelo de moradia. Aumentando a competitividade entre
as construtoras e incorporadoras, que dirigiram seus esforços de venda para alcançar uma parcela significativa de
compradores. Para isso, os agentes imobiliários lançaram mão de diversas estratégias de venda, com o objetivo de
enaltecer os principais atrativos de cada loteamento.
Com o intuito de identificar os atributos de venda, que as incorporadoras deram maior destaque em seu portfolio, foram
coletadas as palavras que apareciam como atrativo de venda na página de divulgação oficial dos treze empreendimentos
do tipo loteamento fechado destinados a classe de renda alta. Sendo descartadas aquelas que se referiam à sua estrutura.
Dessa forma, foram selecionadas no total 80 palavras, contidas nos 13 materiais de divulgação online dos loteamentos.
Na Figura 1 é possível identificar as palavras utilizadas no material de divulgação dos empreendimentos analisados,
apresentadas por meio do gráfico do tipo “Nuvem de Palavras”. Verificou-se que as palavras Lazer; Exclusividade;
Segurança; Qualidade de Vida; Diversão; Área Verde e Conforto foram as que obtiveram maior destaque, devido à
quantidade de vezes que foram repetidas, representando 55,69% das 80 palavras colhidas no material analisado, ou seja,
foram repetidas com maior frequência pelas construtoras, como forma de atrativo de venda.

Figura 1: Nuvem de palavras utilizadas para divulgação dos loteamentos fechados.
Fonte: Sítios de divulgação dos loteamentos fechados. Org. Kirchner (2021).

Nota-se que grande parte dessas palavras possuem significados semelhantes ou apresentam a mesma função diante da
tentativa de divulgar um atributo ou atingir a um público alvo. Dessa forma, foram agrupadas em seis categorias, de
acordo com a semelhança existente entre elas ao expressarem um mesmo significado, sendo elas: Bem-estar; Área Verde;
Lazer; Exclusividade; Segurança e Conveniências. Por meio do Quadro 1, é possível verificar quais palavras compõem
cada categoria de agrupamento.
Quadro 1: Categorias das palavras coletadas em material de divulgação.
Lazer
Lazer
Diversão

Segurança
Segurança
Tranquilidade

Área Verde
Campo
Natureza
Vista Contemplativa
Vista do Lago
Ar Livre
Sustentabilidade Ambiental
Área Verde

Exclusividade
Sofisticação
Exclusividade
Privacidade
Qualidade
Único

Bem-estar
Saúde
Bem-Estar
Qualidade de Vida
Conforto
Esporte
Qualidade

Conveniência
Localização
Acesso Fácil
Tecnologia

Fonte: Sítios de divulgação dos loteamentos fechados. Org. Kirchner (2021).

Após o agrupamento das palavras, foi realizada uma comparação, de frequência que cada uma dessas categorias tinham
dentro do material de divulgação dos empreendimentos. Assim foi possível perceber, por meio do gráfico apresentado
na figura 2, as categorias de atratividade de venda que os empreendedores mais utilizaram. Sendo as que obtiveram
maior destaque, representando 59,72% da totalidade, foram: Bem-Estar; Área Verde e Lazer.
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Figura 2: Palavras utilizadas para divulgação conforme agrupamento.
Fonte: Sítios de divulgação dos loteamentos fechados. Org. Kirchner (2021).

Ainda referente ao gráfico apresentado, vale ressaltar que algumas categorias possuem um número menor de palavras.
Diante disso, conclui-se que em um mesmo material de divulgação, palavras de uma mesma categoria são repetidas
diversas vezes, enquanto outras não, como, por exemplo, a palavra segurança que, por não conter um número maior de
sinônimos, era publicada uma única vez, o que não significa que esse adjetivo tenha menor relevância na estratégia de
vendas.
3. DISCURSO AMBIENTAL E ESTRATÉGIA DE VENDA DAS INCORPORADORAS
As áreas verdes que compõem os espaços urbanos vêm sendo amplamente publicadas no material de divulgação e venda
dos empreendimentos. O destaque que se dá a essas áreas dentro dos espaços urbanos produzidos está atribuído ao fato
de as paisagens naturais agregarem valor de venda. Azevedo (2014) abordou em seu trabalho a relação que se tem entre
a existência de áreas verdes e a proximidade com paisagens naturais com o valor de venda dos imóveis. Logo, os
empreendimentos localizados próximos ou que possuem áreas verdes acopladas a seus espaços agregam maior valor de
venda no mercado, levando as incorporadoras a fazerem uso de estratégias de marketing que insiram no material de
venda de seus imóveis a ideia de integração à paisagem natural.
Resende (2013) em seu estudo sobre estratégias de venda e a associação com as áreas verdes de um empreendimento,
percebeu a existência de uma forte relação entre bem-estar e as áreas verdes de um condomínio, bem como, a relação
entre lazer e esses mesmos espaços verdes. Dessa forma, segundo o autor, é possível afirmar que as estratégias pautadas
nas áreas verdes que cada condomínio possui são atributos de vendas por si só, mas também por meio de associação.
Segundo as quais as paisagens naturais e os discursos relacionados ao meio ambiente caracterizam um dos mais valiosos
atrativos de venda, ampliando assim o alcance que essa particularidade dos loteamentos tem sobre futuros compradores
que conformam seu público-alvo de vendas.
Além do poder atrativo de venda que os espaços verdes têm por si só e sua associação a outros atributos comercializáveis,
nas ultimas décadas vem crescendo a tendência de livre associação de espaços verdes a sustentabilidade. Isso ocorre
devido à propagação do discurso ambiental e do acaloramento que se tem nas questões relacionadas à preservação do
meio ambiente e sustentabilidade.
O discurso ambiental surgiu na sociedade entre as décadas de 1950 e 1970. O tema entrou em debate no mundo todo
após diversas catástrofes ao redor do planeta, que afetaram e ameaçaram a vida das pessoas, colocando em pauta a
integridade dos espaços naturais que compõem a Terra. Segundo Topalov (1997: 27) “[...], pela primeira vez foram
enunciadas reivindicações em termos de “defesa do quadro de vida” em relação ao território, e, em seguida, cada vez mais
frequentemente, de “salvaguarda do meio ambiente”.
É possível, pois, empregar o discurso sustentável por diversos vieses, porém, aproximar-se de suas reais vertentes de
sustentabilidade torna-se algo muito mais profundo, como postula Dallabrida (1998: 38) “As potencialidades da relação
sociedade/natureza são inúmeras. Reduzem-se porém, drasticamente quando se procura, através da ordenação
sustentável do território, aliar o ótimo para o homem com o adequado para natureza.”
Com o passar do tempo e com a ampliação do perímetro urbano, as áreas verdes tornam-se cada vez mais escassas.
Entretanto, vistas por muitos como algo atrativo e raro, para atender ao desejo daqueles que querem ter acesso à
paisagem natural, as incorporadoras passam a forjar lugares com essas características.
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Após coleta e análise dos dados extraídos do material de divulgação e venda dos loteamentos, foi possível promover um
comparativo entre aquilo que as incorporadoras dos empreendimentos desejam vender, por meio de associação de
imagens, valores e por meio de discurso voltado a um público alvo. Nos loteamentos fechados, da cidade de Dourados,
percebeu-se que as principais categorias utilizadas como atrativo de venda dos empreendimentos, foram: Bem estar, área
verde e lazer. Tais palavras são utilizadas no mercado imobiliário de maneira isolada, atraindo alguns possíveis
compradores, mas também por meio de associação entre as mesmas. Assim, as palavras bem estar e lazer são associadas
imageticamente às áreas verdes. O material de venda faz uso de imagens de áreas verdes e as associa à contemplação,
bem como a sensação de bem estar e momentos de descontração.
A categoria área verde, utilizada como atrativo de venda, agrupava as seguintes palavras utilizada no material de venda:
campo, natureza, vista contemplativa, vista do lago, ar livre, sustentabilidade ambiental e área verde. Essas palavras
configuram as entregas que os empreendimentos se comprometiam em cumprir. Com a intenção de identificá-las no
produto final (loteamentos fechados) e ainda se essas estão alinhadas ao discurso ambiental foi realizada uma análise
das características morfológicas dos empreendimentos.
Na Figura 3 é possível observar a planta baixa de sete, dos treze loteamentos. Assim, pode-se inferir que os
empreendimentos apesar de apresentarem nos projetos áreas verdes essas se assemelham, em muitos casos, a um
trabalho que considera o paisagismo estético. Torna-se possível identificar também que grande parte das áreas verdes,
ou até das áreas consideradas permeáveis, correspondem aos espaços destinados à construção residencial dos lotes
comercializados. Conforme os proprietários adquirem seus imóveis e passam a edificar suas residências a dimensão
vegetativa vai sendo reduzida, restando uma pequena porção arborizada, destinada à convivência de uso comum.

Figura 3: Colagem de imagens contendo a planta baixa de sete loteamentos fechados.
Fonte: Sítios de divulgação dos loteamentos fechados. Org. Kirchner (2021).
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Ainda que um dos principais atrativos de venda pontuado na divulgação dos empreendimentos seja a área verde, a
natureza e até mesmo a sustentabilidade ambiental, essas entregas podem ser caracterizadas como um objetivo difícil de
ser cumprido, pelo fato de serem atributos com conceitos complexos. Todavia a ideia ambiental continua sendo utilizada,
com o intuito de aumentar as vendas dos empreendimentos, por parte das construtoras.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do levantamento aqui realizado, verifica-se que as áreas verdes dos loteamentos fechados são importantes
atributos de venda. Esses espaços aparecem nos materiais de venda utilizados pelos agentes imobiliários como um
atrativo e diferencial para aqueles que ali desejam habitar. Isso é feito de maneira isolada e também de forma associada,
relacionando o discurso ambiental com outras insígnias como bem-estar e lazer.
A categoria Área Verde, que é a terceira mais divulgada no material utilizado pelas incorporadoras para promover a
venda dos loteamentos fechados, abarca palavras como: Campo; Natureza; Vista contemplativa; Vista do Lago, Ar livre,
Sustentabilidade ambiental e Área Verde. Conclui-se, então, que apesar da questão ambiental ser utilizada como
importante dinamizador de vendas que a referida não deveria ser reduzida a uma mera expressão paisagística de uma
área de uso comum dos loteamentos fechados.
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76 RURAL BUILDINGS; CHANGE THE FUNCTION KEEP THE
RELEVANCE [NOT PRESENTED]
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Abstract: In low-density areas that cover spaces of varying dimensions, from towns to villages or rural places and spaces,
several buildings are very relevant to the memory of the sites.
With the evolution of agriculture, the decrease in population or just the local and regional economic changes, buildings
were underused or abandoned, representing a significant waste of resources and a loss for the collective memory.
Over the decades, a diverse set of buildings were built in these territories, from granaries to primary schools, many of
which are large and structural excellent, a relevant cultural heritage with a great impact on the landscape.
This communication analyzes the importance of rehabilitating various typologies of buildings for innovative and
sustainable activities that can bring a new development cycle to low-density territories.
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Abstract: Adoption of sustainable agricultural innovations in Africa is acknowledged to be part of the solution if food
security and Sustainable Development Goals (SDGs) are to be achieved. Nevertheless, African farmer´s adoption remain
low, and the implication of adopting agricultural innovations on food security is still not clear. The present study aims at
contributing to filling this research gap by reviewing the available evidence on the impact of adoption of agricultural
innovation in food security. The research question to address consists on understanding if the adoption of sustainable
agricultural innovations and practices actually enhances food security in Africa, and which are the key factors that led to
success or failure on adoption level of certain sustainable practices across the African continent. Preliminary research
revealed that between 2000 and 2020 Africa has not made the necessary progress in order to reduce the number of
malnourished people, which according to FAO (2021) estimates tends to worsen due to the more severe effects of the
Pandemic COVID-19 and the aggravation of climate changes. For instance, from 2003, the year of Maputo declaration, to
2020 the number of malnourished people decreased by only 2%, from 21% to 19% of the population. Despite, Africa
being the world region with the youngest population, and having 60% of world arable land, due to gender inequalities,
limited access to land and credit, lack of corrective policies, and almost absence of communication between the actors of
the agricultural knowledge and innovation systems, the region continues to perform poorly in terms of ensuring that
population have physical and economic access to quality food permanently. Although there are some success cases in
Zambia, Malawi, Kenya, Ghana, where adoption of improved crops, and other sustainable agricultural practices, resulted
in significant increase in output per unit area. However, the ability to reproduce these practices in other contexts and of
scaling up is still very low, since these success case often occur within the scope of projects developed by NGOs or publicprivate partnerships in a given period of time with limited guarantees of continuity. These findings provide clear
guidelines for policy makers to design polices that increasingly aim at food security in line with the achievement of
sustainable development goals, in African context and indicates clues for future research.
Keywords: Agricultural Innovations, Africa, Food Security,
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology
under the project UIDB/04011/2020 and under the grant 2020.07852.BD.
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Abstract: Transport investment is frequently advocated as having the double virtue of achieving both economic growth
and territorial cohesion. The idea is that improving the accessibility of lagging regions to cities increases the
attractiveness of those regions for people and businesses. However, transport is only one of the factors affecting local
development and there is no consensus on its net effect on population growth. The large scale of public funding allocated
to motorway investment since the accession to the European Union in 1986 makes Portugal an ideal case study to
examine the potential effect of improved road accessibility on the development of lagging rural areas. In this paper, we
investigate the relationship between rural population change and road accessibility to the urban hierarchy (i.e. cities of
different sizes) between 1991 and 2011. Regression analyses showed that rural population growth is negatively
associated with road distance and travel time to the urban hierarchy, notably to medium-sized cities (20,000-99,999
inhabitants). This suggests that medium-sizecities play an important role in supporting population growth in their rural
hinterlands. Robustness tests confirmed the validity of these findings. There is no evidence of nonlinearities in the
magnitude of the effect between accessible and remote rural areas, which may be partially related to the relatively small
size of the country.
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Resumo: Dentre os indicadores que determinam o desenvolvimento econômico, destacam-se os quantitativos, que
definem o crescimento econômico e os qualitativos, que estão em conexão direta com a qualidade de vida das sociedades.
Porém, o desmatamento não é sinalizado como cogente dentro desses cálculos, mesmo que áreas maiores de floresta
possam ter um efeito positivo no bem-estar humano. Além disso, o fato de que países desenvolvidos começaram a
implementar planos de manejo sustentável das suas florestas há séculos, joga por terra a tese de que o seu
desenvolvimento veio como consequência da destruição das suas áreas florestais. Em adicional, impactos gerados pela
expansão agrícola e a mudança do clima em áreas desmatadas, deixam consequências irreparáveis no longo prazo, que
distam muito da ideia de bem-estar e têm, portanto, fortes implicações negativas quanto ao processo de desenvolvimento.
O presente trabalho aborda esta problemática, ao mostrar a evolução dos processos de desenvolvimento e
desmatamento, no contexto do estado de Mato Grosso, durante o período 2000 – 2019 por meio da realização de uma
Análise de Componentes Principais (ACP), e avaliando os indicadores da mudança do clima no estado. Os resultados
demonstram que os efeitos da mudança do clima são notórios e ganham intensidade com o decorrer do tempo.
Adicionalmente, graus maiores de desmatamento por si só não necessariamente se traduziram em maiores níveis de
desenvolvimento, mostrando que este último não está associado à expansão territorial. Por fim, os argumentos
conclusivos expõem a urgência de refletir sobre a necessidade real da prática do desmatamento e de direcionar
corretamente os processos de desenvolvimento em áreas de floresta no Brasil, e desta forma não aprofundar os efeitos
negativos da mudança do clima na região.
Palavras-chave: Análise de Componentes Principais, desenvolvimento, desmatamento, Mato Grosso, mudança do clima.
IS DEFORESTATION A SYNONYM FOR DEVELOPMENT? A STUDY BASED ON PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
(PCA) IN MATO GROSSO STATE, BRAZIL
Abstract: Among the indicators employed to measure economic development, quantitative indicators are noteworthy as
determinants of economic growth, so as qualitative indicators, in direct connection with the quality of life of societies.
However, deforestation is not enlisted in these calculations. In fact, if environmental factors were to be included in such
measurements, wider forest areas might have a positive impact. Besides, the fact that developed countries started
implementing sustainable management plans in their forest areas centuries ago, dismisses the theory that describes their
development process as a consequence of deforestation. In this way, impacts generated by agriculture expansion and
climate change in deforested areas, leave irreversible consequences in the long run, which are distant from the definition
of welfare and have strong negative implications regarding development. This work aims to analyze this issue by showing
the evolution of deforestation and development in the state of Mato Grosso, during the period 2000 – 2019 through the
conduction of principal component analysis (PCA) and the evaluation of climate change indicators in the region. Results
demonstrate that climate change effects are evident, while higher deforestation levels did not necessarily generate an
increase in development levels, showing that the latter is not associated with territorial expansion. Lastly, conclusive
remarks expose the urgency to reflect on the real necessity of deforestation and the fact that development processes
must be properly conducted in Brazilian forest areas, not to aggravate climate change effects.
Keywords: climate change, development, deforestation, Mato Grosso, Principal Component Analysis.
1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento é visto como um processo de transformação, após o qual as sociedades passam a ter uma melhor
qualidade de vida, mensurada em diversos aspectos: econômico, social, político, ambiental e cultural. Portanto, o
desenvolvimento é entendido como um conceito multidimensional (Dannefer e Perlmutter, 1990; Lebdioui, 2021). Dessa
forma, os indicadores quantitativos que foram empregados em um primeiro momento para definir o progresso da
economia, foram complementados posteriormente com indicadores qualitativos, como o acesso à sistemas de saúde e
educação de qualidade, expectativa de vida, nível educativo, infraestrutura, dentre outros aspectos relevantes, o que na
história recente deu passo à transição entre o PIB per capita e o IDH para definir níveis de bem-estar (Mota et al., 2017).
Além disso, o fato de que o planeta está sujeito a limites biofísicos é empregado pelos economistas ecológicos como
argumento para explicar a necessidade de separar a ideia do desenvolvimento da necessidade de crescimento econômico
permanente (Daly, 2013).
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No entanto, a ideia de desenvolvimento está até hoje fortemente vinculada ao crescimento, à industrialização, ao aumento
da produção e à expansão das áreas metropolitanas e das atividades econômicas no território. Desde a perspectiva do
manejo dos recursos, áreas de floresta maiores poderiam ser consideradas como um fator positivo. (Robert e Sacri, 2005
em Ajanaku e Collins, 2021). No entanto, a visão do desenvolvimento expansionista associa áreas de floresta com atraso,
com um potencial que está sendo desperdiçado. Sob essa perspectiva, diversas abordagens políticas a nível da América
Latina foram aplicadas desde a década de 1980, com o intuito de impulsionar o desenvolvimento das regiões interiores
dos países, tais como o modelo de substituição de importações e de desenvolvimento desde dentro (Reschilian e Uehara,
2016). Desde o início da era republicana, as áreas do interior do Brasil foram vistas como zonas de potencial expansão e
de necessária regulamentação, o que séculos depois também estimulou a fundação de cidades como Brasília e Manaus,
no coração de áreas anteriormente consideradas como remotas.
Esses modelos receberam a influência das medidas econômicas aplicadas em países desenvolvidos, por meio da aplicação
de políticas expansionistas e a intensificação do uso dos recursos naturais. No entanto, vale lembrar que estes foram
explorados com maior intensidade pelos países desenvolvidos muito antes do descobrimento de avanços tecnológicos, o
que permitiu-lhes reduzir a exploração e estabelecer critérios mais ponderados no que tange ao manejo geral de recursos
estratégicos, tais como madeira e alguns minerais (Henckens, 2021; Kinda e Thiombiano, 2021).
1.1 O desmatamento, Kuznets e a mudança do clima
As preocupações com relação ao problema do aquecimento global e a perda da biodiversidade, têm sido essenciais para
refletir sobre o vínculo entre a exploração das florestas e o crescimento econômico, em uma relação possivelmente
explicada pela Curva de Kuznets Ambiental (CKA), que apresenta a relação entre degradação ambiental e nível e renda
per capita, e foi aplicada incialmente em casos em que tal degradação estava baseada na qualidade do ar e da água
(Grossmann e Krueger, 1991). Pesquisas voltadas a explorar essa relação entre crescimento econômico e desmatamento
tem demonstrado resultados que por momentos diferem do clássico gráfico de U invertida (Foster e Rosenzweg, 2003;
Colusso et al., 2015; Crespo et al., 2017; Ajanaku e Collins, 2021). Portanto, é uma ideia que ainda se encontra em
desenvolvimento, pelo que é conveniente que sejam elaborados mais estudos empíricos para consolidar a sua validade
científica.
Mesmo com a possibilidade confirmada dessa relação (Mather et al., 1999), os processos históricos de desmatamento
nos países hoje desenvolvidos tiveram lugar em um cenário de escassez de tecnologias alternativas, o que estabelece uma
diferença importante com relação ao desmatamento no tempo presente, em que a inovação tecnológica se dissemina com
relativa facilidade. As evidências empíricas atuais baseadas na abordagem da CKA assumem que é normal que países em
desenvolvimento possuam altas taxas de desmatamento, sendo elas tipicamente crescentes diante de processos de
crescimento econômico. Segundo o modelo de Kuznets, se espera que esses níveis de desmatamento diminuam após um
ponto de inflexão, determinado por um valor dado de renda per capita (Ajanaku e Collins, 2021).
No entanto, com frequência os resultados de experimentos que tentam correlacionar desmatamento com crescimento
econômico se distanciam de uma CKA clássica, apontando a situações com uma curva incompleta ou com uma tendência
cíclica (Arraes et al., 2006; Colusso et al., 2015; Crespo et al., 2017) o que deixa em evidência que a abordagem de Kuznets
não é consistente em todos os casos, e que o desenvolvimento pode chegar a ser contraproducente em termos de
degradação ambiental, fato demonstrado pelo surgimento de novas fases ascendentes da curva. Além disso, a comparação
desmatamento-crescimento é diferente da comparação desmatamento-desenvolvimento. A primeira, determinada
indiscutivelmente dentro do marco conceitual de Kuznets, baseia a análise no PIB per capita, uma medida que hoje em
dia é insuficiente e para definir desenvolvimento econômico, pois como explicado anteriormente, o desenvolvimento é
medido considerando uma série de fatores quantitativos e qualitativos. Nesse mesmo sentido, as evidências da existência
da relação que explica a CKA também deram abertura para interpretações equivocadas, pois foi assumido que a redução
da degradação ambiental só seria atingida com níveis maiores de renda per capita, ou que as políticas ambientais efetivas
só poderiam ser implementadas por meio de um aumento prévio do produto. No entanto, a CKA é uma relação que deve
ser vista como uma hipótese e não como uma relação determinística (Rothman e de Bruyn, 1998 em Colusso et al., 2013).
Quanto à mudança do clima, ele é um fenômeno associado diretamente à acumulação de gases de efeito estufa, dos quais
o carbono é o mais importante em quantidade. A liberação de monóxido de carbono na atmosfera se dá pela queima de
combustíveis fósseis a partir de fontes de energia como o petróleo. O efeito regulador do clima é um dos serviços
ecossistêmicos que as áreas de floresta fornecem. Segundo Gibbs et al. (2018), as florestas possuem capacidade de
refrescamento do ar, ao regular as temperaturas locais com o fornecimento de sombra, a proteção do solo da exposição
à erosão e a transpiração de água.
Além disso, um dos impactos mais relevantes do desmatamento é o aumento das emissões de carbono (IPCC, 2006 em
Bos et al., 2020). As perdas de áreas de floresta em pé liberam quantidades estocadas de carbono na atmosfera, o que
acelera o ciclo associado a estoques de carbono mantidos em reservatórios vegetais e no solo. O carbono estocado no
subsolo possui um ciclo mais lento, pois muito dificilmente chegaria na atmosfera sem a intervenção humana, sendo
liberado tipicamente em atividades de extração mineral. No período 2015-2017 a perda global de florestas tropicais
contribuiu com cerca de 4,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, o que representou aproximadamente
entre 8 e 10% do total das emissões causadas por seres humanos (Dean, 2019; Gibbs et al., 2018). Em adição ao anterior,
a queima de combustíveis fósseis junto com a acelerada redução dos estoques de carbono via desmatamento contribui
com o aumento dos níveis de carbono presentes na atmosfera, que já são os mais altos da história da humanidade. Ao
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mesmo tempo, tais níveis excessivos de carbono na atmosfera não podem ser absorvidos pela estrutura vegetal atual, e
são em parte os responsáveis pelo aquecimento global (Dean, 2019).
Medidas para reduzir as emissões originadas pelo desmatamento, evitar a degradação de áreas de floresta e aumentar o
estoque de carbono foram subscritas no Acordo de Paris de 2015 (UNFCCC, 2015). No entanto, o financiamento de
atividades reflorestamento é muito baixo quando comparado com o investimento requerido, mesmo que a recuperação
das florestas seja uma das atividades mais efetivas na reversão do cenário atual (Gibbs et al., 2018). Pelo anteriormente
exposto, a relação do desmatamento com a mudança do clima é muito mais clara, sendo o primeiro um elemento
catalizador do segundo. Nesse sentido, as consequências do desmatamento possuem implicações negativas no que se
refere à qualidade de vida e, portanto, geram de forma indireta um impacto negativo nos níveis de desenvolvimento a
médio prazo.
1.2 A deconstrução de um paradigma?
O paradigma da necessidade da expansão territorial como uma fase do desenvolvimento possui raízes históricas,
inclusive vinculadas ao colonialismo (Population Council, 2001). No entanto, se trata de uma ideia que ignora elementos
centrais para alavancar processos de desenvolvimento como a acumulação de capital, o caráter sustentado dos processos
produtivos e a presença de economias de escala.
Conforme alude Morello (2012), no caso de países como o Reino Unido, houve uma demanda crescente de madeira em
tempos de conflitos bélicos, nos quais o poderio naval era considerado uma questão chave. A pressão sobre as florestas
foi muito forte, pois precisou-se de madeira para construir navios, para manter a construção civil e para permitir a
expansão da agricultura. Nesse contexto, o aumento da demanda gerou um aumento nos preços, pelo que foram criadas
uma série de normas para regulamentar a exploração a partir do século XVII. Da mesma forma, outros países europeus
começaram a enxergar a importância da conservação, depois de anos de exploração sem critério o que levou à adoção da
silvicultura na Alemanha, na França e no Reino Unido. Ainda segundo Morello, (2011a) a proporção da área coberta por
floresta passou de 5,3% para 10,7% no Reino Unido, entre 1924 e 1998 (com base em dados oficiais tabulados por
Robbins e Fraser, 2003, p. 104). Também, conforme aponta Pryor (2000), esse avanço teve lugar dentro de um programa
de reflorestamento promovido pelo governo, fazendo uso de incentivos fiscais.
De acordo com Nuvolari (2019), o Reino Unido liderou os processos de inovação que facilitaram as transições
tecnológicas dos séculos XVIII e XIX vendo na geração de vapor uma alternativa energética que passou a ser incorporada
em diversos setores da economia, em particular na produção industrial. O objetivo central das economias durante a
revolução industrial era o de se tornarem autossuficientes no suprimento de matérias-primas, especialmente madeira,
pois a indústria do aço dependia naquele momento do carvão vegetal. De fato, foi somente um século depois que a
tecnologia de exploração e uso do carvão mineral foi desenvolvida, pelo que apesar da forte necessidade de madeira
nesse período, foi possível priorizar o estabelecimento de um modelo de gestão sustentável de recursos florestais
(Morello, 2011b).
Um estudo elaborado por Kaplan et al. (2009), avaliou os processos de desmatamento na Europa, no período entre o ano
1000 a.C. e 1850 d. C. e teve como conclusão que o continente passou por períodos de desmatamento que
corresponderam ao avanço de grupos humanos no território do continente com o estabelecimento das primeiras
sociedades agrícolas no Holoceno, durante expansão do Império Romano e graças a ulterior conformação de monarquias
nos séculos posteriores. No entanto, com o passar dos anos, foi possível perceber uma mudança nessa tendência, pois os
avanços tecnológicos e uma relativa estabilização da densidade populacional serviram para garantir que áreas
previamente desmatadas fossem novamente reflorestadas, ainda com uma produção agrícola suficiente para manter as
suas populações, sendo os casos da Espanha, Marrocos, Grécia e Turquia os mais representativos nesse sentido (Kaplan
et al., 2009). Pelo anteriormente exposto, surgem elementos suficientes para duvidar da tese do desenvolvimento
atrelado à expansão territorial. Até que ponto o desmatamento é justificado, e quais os trade-offs de atividades
economicamente mais rentáveis a médio prazo, são respostas que ajudariam a esclarecer o panorama. Essas respostas
estão em processo de formulação, porém, existem evidências dos limites que espacial e fisicamente enfrenta o
desenvolvimento, o que daria a entender que um país não precisaria destruir as suas florestas para se desenvolver, pois
a supressão florestal não foi necessária para a consolidação da autonomia econômica de um importante conjunto de
países hoje desenvolvidos (Veríssimo, 2015; Nussbaum, 2011 em Morello, 2011a).
Diante desse cenário argumentativo, o presente trabalho tem como objetivo descobrir qual é a relação, caso exista, do
desmatamento com o desenvolvimento, e se a expansão territorial deve ser considerada como uma meta para os países
em desenvolvimento, sendo ela entendida como uma condição prévia para alcançar melhores condições de vida. Para
isso, o estado de Mato Grosso foi escolhido como caso de estudo, por estar sujeito a processos de desmatamento e pela
evolução dos seus indicadores econômicos. O trabalho está estruturado em três seções adicionais: em uma segunda seção
de Materiais e Métodos, o desmatamento é analisado desde uma perspectiva histórica no estado de Mato Grosso
considerando o período 2000-2019; seguidamente, fatores determinantes do desenvolvimento são definidos e
correlacionados com o desmatamento, por meio de uma análise de componentes principais. Na seção 3 são apresentados
os resultados do trabalho, e estes são discutidos na seção 4, para finalmente dar passo às conclusões.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Caso de estudo
A área de estudo é o estado de Mato Grosso, o terceiro estado brasileiro no que se refere a extensão territorial com
903.207,050 km², localizado na região Centro-Oeste, e dividido em 141 municípios, com uma mistura de biomas que
inclui Amazônia(45,49%), Cerrado (38,29%) e 7,20% correspondente ao Pantanal, um bioma de alta relevância por
possuir a maior área úmida continental do planeta (IBGE, 2021; Piaia, 1997).

Figura 1. Mapa de localização geográfica do estado de Mato Grosso, com indicação de biomas.
Fonte: Adaptado de Simões et al., 2020: Land use and cover maps for Mato Grosso State in Brazil from 2001 to 2017. Sci Data 7, 34
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0371-4

A população do estado está estimada em 3.526.220 de habitantes para 2020. A capital do estado é Cuiabá, uma cidade
fundada em 1719 durante a corrida pelo ouro na região, e oficialmente capital do estado desde 1818 (IBGE, 2021). Esta
Unidade da Federação conta com um território vasto, que vem sendo objeto de altos níveis de desmatamento com o
avanço da fronteira agrícola nas últimas décadas. O estado exporta principalmente produtos agrícolas, com destaque
para a soja e derivados como farelo de soja e óleo de soja. Além disso, a economia do estado também se sustenta da
exportação de milho, carne bovina congelada, carne de aves, algodão cru, ouro, couros e peles (Comexstat – MDIC, 2021).
Nesse sentido, a busca por melhores condições econômicas baseadas no fortalecimento do modelo de agronegócio e a
atividade pecuária são características chave deste estado brasileiro.
2.2 Coleta de dados
Dados sobre desmatamento para a área do estado no contexto da Amazônia Legal, entre os anos 1988 e 2020 foram
obtidos da plataforma TerraBrasilis, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), para
consolidação de dados geográficos de ordem ambiental com fines de monitoramento.
Para obter os dados sobre desenvolvimento, foram consideradas informações quantitativas de aspectos
multidimensionais como IDHM dos municípios do estado, e outras categorias definidas na base de dados do IDHM do
IPEA como Demografia e População de Referência, Infraestrutura Urbana, Capital Humano, e Renda e Trabalho, onde foi
incluso o Índice de Gini. Esses dados foram obtidos para o ano 2000, e para o período 2010-2019. Também, o PIB per
capita do estado foi comparado com o desmatamento no período 1985-2018, com valores pontuais dentro do período.
Por fim, os efeitos da mudança do clima foram compilados a partir de diversas fontes como reportes, informes oficiais e
dados históricos sobre temperatura, precipitações e incidência de eventos climáticos extremos do Serviço Geológico do
Brasil da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos
do INPE (CPTEC – INPE).

275

2.3 Análise dos dados
A pesquisa baseou-se em três abordagens específicas:
a) A análise gráfica da evolução das variáveis desmatamento-IDH (1988-2020) e da relação desmatamento-PIB per
capita (1985-2018);
b) Uma análise multivariada baseada em Análise de Componentes Principais (ACP), com a finalidade de confirmar
a hipótese da relação entre as variáveis desmatamento e desenvolvimento, no contexto territorial selecionado
como área de estudo. Nesta análise foram usados dados estruturados do ano 2000 e do período 2010-2019;
c) Uma revisão das variáveis relacionadas à mudança do clima, por meio da análise de dados históricos.
A busca de variáveis associadas a desenvolvimento foi feita com base nas informações disponibilizadas pelo IPEA no Atlas
da Vulnerabilidade Social. Do total de variáveis providenciadas pela plataforma, as dez variáveis mais relevantes foram
selecionadas, de acordo com o seu nível de associação à ideia de desenvolvimento. Adicionalmente, a variável
desmatamento foi inclusa na análise, para conhecer o grau de associação entre ela e os elementos do desenvolvimento,
explicada pelos valores da matriz de correlações. Os dados foram processados e analisados por meio do software IBM
SPSS Statistics, versão 28.0. A lista de variáveis consideradas no estudo é apresentada no Quadro 1.
Quadro 1. Variáveis consideradas, com base em dados do IPEA, 2021a e do INPE, 2021
Dimensão

Variável

Unidade de medida

Desmatamento
IDHM
Desigualdade
População

Desmatamento por corte raso
IDHM do estado
Índice de Gini
População total
PEA – 10 anos ou mais
Renda per capita
Renda per capita dos vulneráveis à pobreza
Esperança de vida ao nascer
% da população de 18 anos ou mais com
fundamental completo
% da população em domicílios com energia
elétrica
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou
mais

km2
Número de habitantes
Número de habitantes
R$/habitante
R$/habitante
Anos
% da população

Período
considerado
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019
2000, 2010-2019

% da população

2000, 2010-2019

Razão da PEA>18 anos formalmente ocupada /
Total da PEA>18 anos

2000, 2010-2019

Renda
Saúde
Educação
Infraestrutura
Emprego

3. RESULTADOS
3.1 Análise gráfica e de imagens
O desmatamento histórico acumulado na Amazônia Legal é monitorado e contabilizado desde 1988. Mato Grosso é a
segunda Unidade da Federação em termos de desmatamento acumulado ao longo dos anos, com um total de 147.938 km2
(32% do total), uma área equivalente ao tamanho da Suécia. A área total da Amazônia Legal que foi desmatada desde
1988 equivale a área da Alemanha e a Irlanda, juntas.

Figura 2. Desmatamento acumulado na Amazônia Legal desse 1988, por UF.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INPE, 2021.

Além disso, os resultados apontam que houve um aumento nos níveis de desmatamento com baixos índices de
desenvolvimento humano no período 1991-2004, com uma situação inversa a partir do ano 2004, quando o
desmatamento alcançou o seu máximo histórico e caiu de 2005 em diante, apresentando níveis relativamente baixos de
desmatamento e níveis mais altos de desenvolvimento humano.
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Figura 3. Evolução do desmatamento em comparação com o IDH em Mato Grosso, para o período 1988-2020, com base
em dados do INPE (2021), IBGE (2021) e IPEA (2021a).
Desde a perspectiva dos municípios, é possível ver a evolução positiva do IDH no período 2000-2010. Para o ano 2010,
todos os municípios superaram a barreira do valor 0.600 no IDHM, com exceção dos municípios de Campinápolis (0.538),
Nova Nazaré (0.595) e Porto Estrela (0.599).

Figura 4. Evolução do IDH no período 2000-2010 para os diferentes municípios do estado de Mato Grosso
Fonte: elaborado pelos autores com base em dados do IPEA (2021b).

Estas três regiões administrativas aparecem destacadas em laranja no mapa direito da Figura 4, correspondente ao ano
de 2010, onde também é possível identificar uma maioria de municípios em transição para melhores condições de vida
(IDH entre 0.600 e 0.699) e uma minoria atingindo melhores condições, desde a perspectiva do IDH (com valores >
0.700). Além disso, a evolução do PIB per capita e do IDH foi contrastada com o comportamento do desmatamento.

Figura 5. Relação entre desmatamento e PIB per capita para o estado de Mato Grosso. No ano de 1985 foram usados
dados sobre desmatamento correspondentes ao ano 1988.
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O PIB per capita, apresentou uma evolução crescente nas últimas décadas, enquanto o desmatamento teve números
maiores em um início e menores em tempos mais recentes. O período 1990-1995 é evidência de uma alta nos números
do desmatamento que não tiveram um impacto semelhante no PIB per capita. Da mesma forma, no período 2010-2015
se observou um aumento significativo da renda per capita que também não esteve associada com um aumento
significativo dos níveis de desmatamento (ver Figura 5).

Figura 6. Relação entre desmatamento e IDH para o estado de Mato Grosso, no período 2000-2019, com base em dados
do INPE (2021) e IPEA (2021a).
Com relação ao IDH, a relação confirma os resultados mostrados nas Figuras 3 e 4, pois no período 2000-2010 o IDH teve
um avanço importante, acompanhado de uma queda significativa do desmatamento, calculado em km2 (ver Figura 6). Os
valores estimados do IDH para os anos subsequentes demonstram uma desaceleração e até o retrocesso dessa variável
quando os níveis de desmatamento aumentam. Além das implicações negativas do desmatamento em termos de IDH, as
atividades de corte, queima e retirada de vegetação estão envolvidas em um marco de ilegalidade. Segundo o Relatório
Anual do Desmatamento do Brasil (MapBiomas, 2020), o 99% das atividades de desmatamento foram ilegais no ano
2020. De acordo com o documento, os biomas mais afetados foram Amazônia e Cerrado, ao responder pelo 92% da área
desmatada.
3.2 Análise Multivariada
A metodologia de Análise de Componentes Principais (ACP) empregada nessa pesquisa, é uma técnica estatística
multivariada que tem por objetivo definir a estrutura contida em uma determinada matriz de dados, resumindo uma
grande quantidade de informação em pequenos grupos de componentes (Hair et al, 1999). No entanto, antes de aplicar
a ACP é necessário aplicar uma prova de adequação da amostra para entender se as correlações parciais entre as variáveis
são pequenas. O Coeficiente de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) demonstra tal característica dos dados
empregados. Além disso, a prova de esfericidade de Bartlett deve ser aplicada para demonstrar que a matriz de correlação
não é uma matriz identidade. Caso contrário, a prova indicaria que o modelo de fatores não é apropriado para a condução
de uma ACP.
O Quadro 2 apresenta os resultados de ambas as provas. O Coeficiente de Adequação Amostral foi de 𝐾𝑀𝑂 = ,631, por
cima do valor mínimo de aceitação que é 0,60. Assim, esse resultado informa que as correlações parciais entre as variáveis
são pequenas, sendo isso o esperado, pois se busca que as correlações entre os pares de variáveis possam ser explicadas
por outras variáveis (Pardo e Ruiz, 2005).
Quadro 2. Coeficiente de Adequação Amostral KMO e Prova de Esfericidade de Bartlett.
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem
,631
Teste de esfericidade de Bartlett
Aprox. Qui-quadrado
192,435
Gl
45
Sig.
,000
Da mesma forma, na prova de esfericidade de Bartlett foi obtido o valor 𝜒 2 (45) = 192,435, com 𝑝 < ,001 o que equivale
à rejeição da hipótese nula em favor da hipótese alternativa, segundo a qual existem diferenças estatisticamente
significativas entre a matriz identidade e a matriz de correlações obtida a partir dos dados. Nesse sentido, os coeficientes
de correlação de todos os pares de variáveis de estudo são diferentes de zero, pelo que as variáveis estão correlacionadas
entre si. Assim, com base nesses resultados é possível afirmar que a ACP é aplicável à amostra de dados selecionada.
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Figura 7. Gráfico de sedimentação
Fonte: Elaborado pelos autores, (2021).

A Figura 7 apresenta o gráfico de sedimentação, que relaciona o número de componentes extraídos representado no eixo
das abcissas, com os autovalores, no eixo das ordenadas. Com esse gráfico é possível selecionar o número ótimo de
componentes. Se a regra de Kaiser fosse adotada, só um componente seria escolhido, pois só um deles possui um
autovalor superior a 1. No entanto, um único componente não seria de utilidade na pesquisa, pelo que foram escolhidos
2 componentes, seguindo o critério de variância total, que estabelece a possibilidade de escolher o número de
componentes requerido para atingir uma porcentagem alta da variância total (Bernal et al., 2004).
Quadro 3. Matriz de coeficientes de correlação de Pearson
Desmatamento (km2)
r
p-valor
-,898
,000
,706
,015
-,780
,005
-,805
,003
-,595
,053
-,824
,002
-,917
,000
-,856
,001
-,781
,005

IDHM
Índice de Gini
População total
Renda per capita
Renda per capita dos vulneráveis à pobreza
PEA - 10 anos ou mais
Esperança de vida ao nascer
% de 18 anos ou mais com fundamental completo
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais
Nota: Os coeficientes são significativos se os p-valores < .05.

O Quadro 3 apresenta a correlação entre as variáveis do estudo e o desmatamento. Os coeficientes de correlação são
significativos para todas as variáveis, com exceção da Renda per capita dos vulneráveis à pobreza, cujo p-valor foi
levemente superior a 0,05. O desmatamento tem relação inversa com todos os elementos, com exceção do Índice de Gini,
com que tem uma relação positiva.
Quadro 4. Variância total por componente
Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autovalores iniciais
Total
% de variância
8,479
84,786
,906
9,064
,395
3,955
,120
1,198
,050
,501
,029
,286
,013
,133
,007
,068
,001
,006
,000
,002

% cumulativa
84,786
93,851
97,805
99,004
99,505
99,791
99,925
99,993
99,998
100,000

Somas de rotação de carregamentos ao quadrado
Total
% de variância
% cumulativa
7,001
70,014
70,014
2,384
23,836
93,851

Por sua vez, o Quadro 4 mostra os autovalores obtidos e a porcentagem de variabilidade reproduzido por cada
componente a partir dos dados originais. O primeiro componente conseguiu reproduzir o 70,014% da variância dos
dados e o segundo o 23,836%. Em conjunto, os dois componentes foram capazes de reproduzir o 93,851% da variância
total.
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Quadro 5. Matriz de componentes rotacionados.
Componente
1
,949
,947
,941
,913
,897
,862
,850
-,781
-,757

População total
Renda per capita
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais
PEA - 10 anos ou mais
IDHM
% de 18 anos ou mais com fundamental completo
Esperança de vida ao nascer
Índice de Gini
Desmatamento (km2)
Renda per capita dos vulneráveis à pobreza

2

,359
,434
,490
,504
-,526
-,474
,980

Adicionalmente, no Quadro 5 é possível apreciar a matriz de componentes rotacionados. O método de rotação ortogonal
empregado foi o Varimax. Esse método consiste em maximizar a soma das variâncias das cargas fatoriais da matriz de
componentes, o que facilita a interpretação de tais componentes (Hair et al., 1999).
Na matriz de componentes é possível observar que as variáveis população total, renda per capita, grau de formalização
dos empregados, a população economicamente ativa, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a
porcentagem de pessoas com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo e a esperança de vida ao nascer
possuem cargas fatoriais positivas e próximas a 1, pelo que têm uma alta correlação com o primeiro componente. No
entanto, o Índice de Gini e o desmatamento em km2 possuem cargas fatoriais negativas e altas com relação ao primeiro
componente.
Com base nesses resultados, é possível afirmar que as variáveis com cargas fatoriais positivas se opõem às variáveis com
cargas negativas. Essa contraposição indica que existe uma correlação inversa entre ambos grupos de variáveis, ou seja,
quanto maior é a renda per capita, o grau de formalização dos empregados, a PEA de 10 anos ou mais, o IDHM, a taxa de
pessoas com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo e a esperança de vida ao nascer, menor são o Índice de
Gini e o desmatamento, e vice-versa. A partir dessa análise, o primeiro componente poderia ser identificado como o
desenvolvimento socioeconômico. No que tange ao segundo componente, observou-se que variáveis como a PEA de 10
anos ou mais, o IDHM, a porcentagem de pessoas com 18 ou mais com fundamental completo, a esperança de vida ao
nascer e a renda per capita de pessoas vulneráveis à pobreza possuem cargas fatoriais positivas com magnitudes que vão
de moderado a alto, o que indica que estão relacionadas positivamente com o segundo componente. Por outro lado, o
Índice de Gini e o desmatamento possuem cargas fatoriais negativas e moderadas, pelo que a sua relação com o segundo
componente é inversa.

Figura 8. Gráfico de saturações
Fonte: Elaborado pelos autores, (2021).

Essa situação de contraposição é apresentada graficamente na Figura 8, o que confirma as assunções com relação à
situação de correlação negativa do desmatamento e do Índice de Gini com relação ao resto das variáveis, de cunho
positivo com relação ao progresso das sociedades. Vale lembrar que o Índice de Gini é uma medida entre 0 e 1, que
expressa mais igualdade quando mais próximo do valor 0 e o valor de 1 implica uma situação de total desigualdade.
Portanto, faz sentido que um valor próximo a 1 deste indicador seja considerado como negativo para a sociedade. Assim,
para efeitos da análise feita, um aumento na PEA de 10 anos ou mais, no IDHM, na porcentagem de pessoas com 18 anos
ou mais com ensino fundamental completo, na esperança de vida ao nascer, e na renda per capita de pessoas vulneráveis
à pobreza; traz como consequência uma tendência à queda no Índice de Gini e no desmatamento. Dessa forma, o segundo
componente pode ser interpretado como o desenvolvimento humano.
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Sob essa perspectiva, as dispersões dos componentes desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento humano
podem ser cruzadas anualmente e resumidas em um dispersograma (ver Figura 9). Os pontos no gráfico com relação ao
primeiro componente indicam que o desenvolvimento socioeconômico avança no decorrer dos anos, com destaque para
os resultados do ano de 2019.

Figura 9. Gráfico de dispersão
Fonte: Elaborado pelos autores, (2021).

No entanto, quando visto desde a perspectiva do segundo componente, o desenvolvimento humano atingiu o seu ponto
mais alto em 2015, sendo o ano 2000 o mais baixo para ambos os componentes, que coincide com a maior área desmatada
para todos os anos analisados.
Em resumo, é evidente que o desmatamento tende a diminuir na medida em que as condições de vida da população
melhoram, mas tende a aumentar quando ditas condições se veem prejudicadas. A mesma dinâmica aplica para o Índice
de Gini, que tende a diminuir junto com o desmatamento quando ele cai, da mesma forma que o faz quando as condições
de vida da população melhoram. Por último, os resultados observados para o desenvolvimento socioeconômico foram
muito positivos, não sendo assim no caso do desenvolvimento humano, o qual aponta que avanços nos indicadores
socioeconômicos ocorrem sem que isso represente uma melhora real nas condições de vida das pessoas.
3.3 Mudança do clima
A mudança do clima é um fenômeno global. No entanto, cada região possui um microclima diferente, afetado por
condições locais específicas. No caso do estado de Mato Grosso, predomina o clima tropical de monção (Am) e o tropical
de savana (Aw), com chuvas de verão e inverno seco. As precipitações costumam ser altas, com uma média de 1500mm
anuais, e a temperatura média anual é elevada, por volta dos 24ºC (Alvares et al., 2013). No entanto, as temperaturas
apresentam uma tendência a aumentar ao longo dos anos, ao ponto de ultrapassar a média dos 30ºC na maioria do
território, e as chuvas apresentaram queda histórica (CPTEC – INPE, 2007).
As previsões feitas por Marengo et al., (2015) apontam que o Pantanal pode ter um aumento de 7ºC em 2100. A
combinação de altas temperaturas e menos chuvas aumentará a evapotranspiração no Pantanal, pelo que a área alagada
pode reduzir, o que gerará uma deficiência hídrica com impactos na flora, na fauna e na população da região. Segundo o
Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2020), a principal fonte de água do Pantanal, o rio Paraguai, apresenta uma queda
histórica no seu nível de água. Além disso, no relatório de 2020 afirma-se que a seca é em parte uma consequência do
desmatamento da Amazônia.
Os impactos para a agricultura, principal atividade econômica da região, são iminentes. Para Féres et al. (2011), o setor
agropecuário é particularmente sensível aos efeitos das mudanças climáticas, com ênfase para regiões de clima quente,
em que as altas temperaturas estão próximas ao limite de tolerância das culturas agrícolas, pelo que o aquecimento global
terá um impacto negativo na produtividade agrícola. Simulações feitas por Sanghi et al. (1997 em Féres et al., 2011)
indicam que o preço da terra nos estados de Mato Grosso e de Goiás poderiam cair entre 5% e 18% em relação aos valores
de 2011. De forma mais concreta, as regiões do bioma Cerrado na região Centro-Oeste, são especialmente vulneráveis
aos efeitos das mudanças climáticas, pelo fato de possuir elevadas temperaturas e baixa pluviosidade.
4. DISCUSSÃO
Os resultados do trabalho apontam a uma relação negativa entre o desmatamento e os fatores selecionados no estudo
para caracterizar o desenvolvimento. Dessa forma, foi demonstrado no contexto da presente pesquisa que existe uma
relação negativa entre o desmatamento e o desenvolvimento. Nesse sentido, a expansão territorial perde força como
argumento na discussão sobre o desenvolvimento como meta das sociedades. A própria falta de expansão em continentes
como Europa, demonstram que não se faz necessário explorar recursos florestais até eles se esgotarem. Da mesma forma,
é importante esclarecer as falsas interpretações da CKA, como explicado na parte introdutória. Morello (2012, 2011a)
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destaca que os países ricos alcançaram a sua capacidade e autonomia econômica em parte porque entenderam a
relevância da conservação do capital natural, mesmo sem contar com uma biodiversidade tão ampla quanto a brasileira,
investindo no reflorestamento e exploração coerente da mata nativa. Além disso, a literatura mostra que a área florestal
está em aumento desde o século XIX em países como Dinamarca, França, Suíça e a região da Escócia e desde o século XX
na Alemanha, na Coreia do Sul, na Inglaterra e nos Estados Unidos (Mather et al., 1998, Mather, 2001, Rudel et al., 2005
e Myllyntaus e Mattilla, 2002 em Morello, 2011a). Assim, manter o ritmo atual de desmatamento significaria seguir a
lógica que prevaleceu no mundo séculos antes da própria Revolução Industrial, em um cenário de atraso que coloca ao
país no período medieval em termos de política ambiental (Morello, 2012).
Nesse sentido, sobram casos que mostram o quanto é desnecessário desmatar para se desenvolver. O Japão por exemplo,
é um país desenvolvido com uma alta densidade populacional e mesmo assim possui uma cobertura vegetal de 69% do
seu território, o que aponta que o processo de industrialização não veio acompanhado por um desmatamento
desmensurado e sim por um processo planejado de conservação. Em contraposição, o Brasil ficou no primeiro lugar do
ranking da ONU em perda líquida florestal entre 2005 e 2010, no mesmo nível de países como Austrália e Indonésia. No
entanto, no ranking de PIB per capita não houve avanço, o país permanece no mesmo lugar (Morello, 2012). Estes fatos
nem sequer justificam o desmatamento como medida necessária para gerar crescimento econômico. Veríssimo (2015)
aponta que as regiões que são alvo de desmatamento têm sérios problemas no que tange à questão de infraestrutura
sanitária quando comparado com o resto do país, e afirma que o Índice de Progresso Social da Amazônia em 2014 foi de
57,31 – menor do que a média nacional de 67,73. Além desses problemas, afirma que o desmatamento também é
responsável pelo incremento nos índices de conflitos por terra e violência nas áreas objeto de intervenção antropogênica.
O anteriormente exposto indica que hoje em dia, é necessário mudar esse padrão e sustentar a produção industrial com
base na tecnologia, e não mais em matérias primas de origem exclusivamente florestal.
Todavia, em um país como o Brasil, é difícil não fazer uso da ampla extensão do território no contexto dos propósitos
vinculados ao desenvolvimento. Efetivamente, ser o quinto país do mundo em superfície territorial é uma vantagem que
poderia transformar a nação em uma potência agrícola no mercado mundial, o que parece ser o intuito dos formuladores
de política pública. De fato, o agronegócio tem sido exposto como o “grande motor do desmatamento” (Dummett e
Blundell, 2021). O avanço da fronteira agrícola em estados como Mato Grosso é evidente e parece não ter forma de ser
revertido. No entanto, precisa-se de um planejamento adequado que se subscreva aos objetivos agrícolas de aumento de
produtividade, sem a necessidade de desmatar a totalidade do solo virgem. Limites devem ser estabelecidos a tempo,
para evitar o avanço desproporcionado de áreas de plantios que possam esgotar as propriedades do solo, a água
disponível e a capacidade do ecossistema de regular o clima na região, e no próprio planeta. Entende-se acerca da
necessidade de ampliar e melhorar a capacidade agrícola do país, inclusive, da necessidade de abastecimento do mercado
mundial de commodities, mas também é necessário compreender a relevância da perda irreversível de cada metro
quadrado de floresta e a urgência de controlar o avanço, aparentemente imparável, da fronteira agrícola em biomas como
o Cerrado, Pantanal e Amazonas.
Finalmente, o território não deveria ser a única vantagem a ser explorada. Um esquema de exportação baseado
fortemente em commodities, como o que atualmente possui o país, tem demonstrado não ser a saída para os problemas
estruturais da economia nacional. Condições geográficas limitadas têm obrigado países a estabelecerem estratégias
alternativas de desenvolvimento, baseadas no investimento em educação, P&D e inovação tecnológica, como no caso da
Coréia do Sul e do Japão. As estratégias aplicáveis no Brasil devem começar por ter uma visão mais ampla do problema,
analisando a necessidade real do desmatamento e suas consequências irreversíveis.
5. CONCLUSÕES
A avalição feita sobre o desmatamento e o desenvolvimento na área de estudo deu como resultado uma relação negativa
entre as variáveis. Assim, fica claro que o desenvolvimento baseado na dialética expansionista deve ser descartado e as
sociedades em desenvolvimento devem começar a pensar em um progresso sem desmatamento. Com base em diversas
fontes, o desflorestamento sem responsabilidade demonstrou ser uma prática retrógrada e ultrapassada, que não
comprova melhora alguma nas condições de vida das pessoas. Nesse sentido, os investimentos devem estar orientados a
atingir níveis mais altos de produtividade e com vistas na redução de desigualdades.
A interação demonstrada nesse estudo entre o desmatamento e o progresso da sociedade descreve um marco idóneo
para o desenho e implementação de políticas públicas. A comparação entre o IDH e o desmatamento demonstrou que
níveis de bem-estar podem continuar a crescer mesmo diante de níveis baixos de exploração dos recursos do meio
ambiente. A pressão sobre tais recursos diminui à medida que as sociedades evoluem, mas isso não acontece sem
estratégias adequadas de investimento. Além disso, o desmatamento tem efeitos muito fortes na mudança do microclima
e de forma expansiva, no clima das regiões e países. As consequências econômicas de eventos climáticos extremos são
contraproducentes, e acabam afetando o próprio objetivo original do desmatamento, que tipicamente busca expandir a
atividade econômica.
Finalmente, sugere-se que futuros estudos avaliem outros aspectos do desenvolvimento como justiça e segurança
pública, cultura, democracia e estado de direito, moradia, transporte, energia e saneamento.
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Resumo: O crescente nível educativo da população tem sido um notável desenvolvimento social em todos os países
ocidentais nas últimas décadas, do qual Portugal não é exceção. Contudo, esta melhoria nas qualificações académicas
muitas vezes não é correspondida por um crescimento semelhante nas oportunidades oferecidas pelo mercado de
trabalho. Assim, o aumento da qualificação do capital humano acompanhado por um aumento dos níveis de desemprego
jovem tem suscitado um interesse crescente entre os investigadores para compreender as formas como os licenciados
transitam para o mercado de trabalho. As Instituições de Ensino Superior consideram frequentemente a empregabilidade
dos seus licenciados apenas em função de estarem ou não empregados. O nosso estudo procura ir mais longe,
concentrando-se nas variáveis que explicam o education-job match dos diplomados, ou seja, o ajustamento entre as
competências necessárias para trabalhar e os conhecimentos adquiridos durante o processo educativo. Alguns autores
analisaram fatores que determinam o education-job (mis)match considerando um conjunto de variáveis que podem ser
agrupadas em três categorias principais de determinantes, relacionadas com o indivíduo, com o mercado de trabalho e
com a educação. Outros estudos usaram descrições análogas das determinantes da empregabilidade, atribuindo-lhes um
significado semelhante: (1) determinantes individuais, relacionadas com fatores pessoais e familiares; (2) determinantes
contextuais, associadas à dinâmica do mercado de trabalho, tendências macroeconómicas, condições de trabalho e
políticas de recrutamento de empresas; e (3) determinantes institucionais, relacionadas com a probabilidade de uma
instituição aumentar a empregabilidade dos seus licenciados com base na sua reputação, no prestígio da formação que
proporciona e na sua capacidade de cooperar com entidades profissionais e com o mercado de trabalho. Embora alguns
autores tenham mencionado teoricamente determinantes institucionais como fatores que afetam o education-job
(mis)match, nenhum estudo desenvolveu estas determinantes empiricamente como parte integrante dos seus modelos
explicativos. No entanto, no contexto português parece pertinente introduzir variáveis institucionais nos modelos
explicativos do education-job match dos licenciados devido à natureza do sistema de ensino superior, que está
organizado como um sistema binário composto pelo ensino universitário e politécnico. O presente artigo utiliza um
modelo de regressão logística para identificar variáveis explicativas do education-job match dos diplomados do ensino
superior português relacionadas com fatores individuais (sociodemográficos e de trajetória académica) e características
institucionais. Os resultados mostram que embora as fronteiras entre as universidades e os politécnicos sejam hoje
menos óbvias, existem diferenças entre os dois subsistemas do ensino superior, com vários fatores a afetar o educationjob match dos diplomados. As principais diferenças consistem no facto de os licenciados do ensino politécnico que viajam
para um distrito diferente para trabalhar mostrarem melhores matches, assim como os licenciados do ensino
universitário que são do género masculino, que estudaram nas áreas de "ciências naturais, matemática e estatística" e
"saúde e proteção social" e que viajaram para um distrito diferente para estudar. Os resultados permitiram também
encontrar fatores que melhoram a probabilidade do education-job match que são comuns aos dois subsistemas do ensino
superior, nomeadamente ter estudado nas áreas de "ciências sociais, comércio e direito" e "engenharia, indústria
transformadora e construção", ter boas notas finais de curso e ter participado em atividades extracurriculares
envolvendo formação complementar.

285

81 LOOKING AT THE NEW EUROPEAN BAUHAUS FROM THE
PERSPECTIVE OF AN ENVIRONMENTAL NGO AS AN OFFICIAL
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PhD in Design Program - Faculty of Fine Arts of the University of Porto
ruicostamonteiro@gmail.com
Abstract: This paper aims to present, discuss and critically reflect on the processes and results led and achieved by Rio
Neiva - Environmental NGO, based in Portugal, in its capacity as an official partner to the New European Bauhaus, a new
European Union Design policy. It will do so by looking at the goals and strategy set out by this NGO, from its application
and selection to become an official partner, to the activities implemented in this capacity and accomplished results.This
analysis will be done bearing in mind the efforts conducted by this community-level NGO in the past few years to
incorporate design approaches in its projects, leading to its on-the-ground understanding on the value of design as a
driver of innovation and creativity. Ultimately, becoming an official partner to the New European Bauhaus policy has
allowed this NGO to reflect and reinforce its scope and activities from a Local, National and European level perspective
and how design-led approaches can be critical for improving the value of what is offering to its community.
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Mariana Andrade; Ricardo Correia*; Catarina Fernandes
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Resumo: Aliada às tecnologias interativas, a indústria turística tem apostado na gamificação, uma estratégia que utiliza
estratégias de jogo fora do contexto tradicional, com o objetivo de potenciar experiências, aumentar o consumo e
influenciar escolhas. Esta ferramenta digital cria um maior envolvimento entre o indivíduo e a atração, o que promove a
eficácia, o interesse e a motivação. Apesar de não constituir um jogo completo utiliza alguns elementos fundamentais
como a atribuição de distintivos, pontos, medalhas ou estatutos, mantendo os consumidores seduzidos na dinâmica do
jogo em que a principal motivação é alcançar objetivos cada vez mais altos. Através de recompensas e benefícios a marca
incentiva a fidelização dos consumidores e o consumo exclusivo dos produtos em questão.
O Geoturismo surge, aliado aos geoparques, como uma estratégia de valorização territorial que tem como principal
objetivo a promoção da educação e valorização do património geológico, histórico e cultural de uma dada região. Neste
sentido, os geoparques ambicionam a transformação dos recursos geológicos em produtos turísticos competitivos,
valorizando e protegendo a biodiversidade e o património. Com o objetivo de aliar estes dois contextos (gamificação e
geoturismo) propõe-se neste artigo um modelo conceptual focado na caracterização do potencial impacto que a
gamificação da oferta associada a um geoparque terá para a atratividade da sua oferta nomeadamente ao nível do
desenvolvimento de uma imagem positiva do Geopark e da influência na decisão de visita dos turistas.
Palavras Chave: Gamificação; Geoturismo; Geoparque, Modelo Conceptual, Turismo
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83 THE ASSESSMENT OF PUBLICLY FUNDED DEVELOPMENT
PROJECTS: A BRIEF LITERATURE REVIEW
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Abstract: The objective of the investigation is to carry out an integrative literature review based on a broad study of the
available literature and practices presented in international methodologies for analysing and evaluating publicly funded
development projects. The studies were chosen based on their relevance, and the main addressed methodologies are: i)
Gateway Review Process adopted by the Treasury and Finance Departments of Australia; ii) Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects adopted by the European Commission; iii) the ROI Institute Methodology, a originated in the United
States; iv) the Green Book for Policies, Projects and Programmes Appraisal and Evaluation used by the United Kingdom
Government. The investigation allows to map the set of methodological tools, to enable building an evaluation system for
regional development projects, employing indicators raised in the phase of presentation of the project proposal (ex-ante
analysis) and confronting them with the results obtained at the end of the project (ex-post analysis).
The policies to overcome regional inequalities have always been part of the debate on government strategies for public
intervention. After World War II and during the 1970s, discussions on regional inequalities considered rapid
industrialization as a critical factor for countries. The most common strategies were wealth redistribution policies, under
financial transferences carried out by national governments. From the 1980s onwards, on account of several economic
crises, geographic concentration of jobs, and productive activities in large centres, public investments came to be
channelled to regions with critical unemployment rates, aiming to promote urban centres decentralization.
Governmental interventions were based on huge investments in infrastructure. However, the increase of unemployment
levels, as well as fiscal problems in governmental accounts unveiled a new paradigm to discussions on regional policy, in
which theories took into consideration some economic assumptions as a justification for the economic decentralization
policies. Some examples are: integration of markets, economies of scale, transport costs, and domestic markets. In
contrast to this view, different approaches claim that public policies for regional development should consider social,
economic, and environmental indicators for different territories. In these circumstances, governments, development
entities, and control bodies started stimulating the adoption of systematic and continuous assessment methods to
demonstrate greater efficiency and impact (effectiveness) in terms of government investments. The public investment
assessment cycle has undertaken some evolution stages across time. In the 1990s, international institutions for the
promotion of public investment, such as the Inter-American Development Bank (IBD) and the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), began to require the implementation of systematic control of the resources
applied to projects presented by governments who try to obtain assistance from those international funding sources.
Since then, several countries have developed proprietary methodologies for investment projects evaluation, with a focus
on public resources rationalization and in minimizing physical and financial deviations, as well as estimating the benefits
achieved. These procedures have a great potential to become powerful tools that would allow the streamlining of efficient
territorial development policies, which necessarily go through the measurement of results comparing to the foreseen
objectives. The literature review undertaken contributes to: synthesizing the main features of internationally recognized
methodologies; the creation of continuous improvement flows in the process; mitigation of risks inherent to publicly
funded projects; supporting management decisions about the undertaking of new projects, or even their continuity and
expansion.
Keywords: Socio-economic Assessment, Regional Development, Public Policies, Investment Projects.
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84 COMÉRCIO INTERNACIONAL DE VINHO ENTRE OS PAÍSES
DA ÁREA DO EURO: UMA ANÁLISE COM O MODELO
GRAVITACIONAL ESPACIAL USANDO DADOS EM PAINEL
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Resumo: A Europa é a maior região produtora e exportadora de vinho do mundo, o qual é um bom exemplo de um bem
competitivo internacionalmente. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos de spillover espacial do comércio
internacional de vinho na área do euro e as suas determinantes. A análise incide sobre o período compreendido entre
1999 e 2019, utilizando-se dados em painel para os 19 Estados-membros da área do euro. Propõe-se a utilização de uma
metodologia que congrega o modelo gravitacional para o comércio internacional e a econometria espacial. Assim, este
artigo aplica um modelo gravitacional espacial com dados em painel. Os resultados sugerem que a proximidade é um
fator impulsionador das trocas comerciais de vinho na área do euro. Adicionalmente, encontra-se evidência da existência
de dependência espacial tanto na origem como no destino.
Palavras-chave: área do euro, comércio internacional, equação gravitacional, spillover espacial, vinho
WINE INTERNATIONAL TRADE AMONG EURO AREA COUNTRIES: A PANEL DATA SPATIAL GRAVITY ANALYSIS
Abstract: Europe is the worldwide largest producer and exporter of wine, which is a good example of an internationally
competitive good. The main goal of this paper is to assess the existence of spatial spillovers in the international wine
trade and its determinants, specifically in the euro area. The analysis covers a period from 1999 to 2019, and panel data
from the 19 Member States of the euro area. In this paper we propose a methodology that comprises the frameworks of
both the gravity model for international trade and the spatial econometrics approach. Therefore, we apply a panel data
spatial gravity model to international wine trade. The results suggest that proximity is a strong driver for wine trade
within the euro area. Additionally, there is evidence for the existence of spatial dependence both in the origin and in the
destination.
Keywords: euro area, gravity equation, international trade, spatial spillover, wine
1. INTRODUÇÃO
Na última década assistiu-se a um assinalável progresso na investigação sobre a geografia económica e o comércio
internacional (Redding, 2020). Uma contribuição chave da investigação recente tem sido mostrar que a componente
espacial é uma dimensão importante das determinantes do comércio internacional. Para o crescente interesse pelas
questões espaciais também muito contribuíram os processos de integração económica regional que ocorrem por todo o
globo. A União Europeia (UE) é o processo mais significativo e influente de integração económica internacional no mundo.
A UE tem vindo a aprofundar a sua integração, eliminando as barreiras à livre circulação de mercadorias, serviços,
capitais e pessoas. Em 1 de janeiro de 1999, entrou em funcionamento a União Económica e Monetária (UEM) Europeia,
também denominada área do euro, incrementando a interdependência entre os Estados-membros. Em paralelo com a
introdução do euro assistiu-se à intensificação da globalização, a qual amplificou os efeitos de spillover entre as
economias.
A proximidade geográfica é uma via de criar efeitos de spillover, isto é, um fenómeno que ocorra num país pode influenciar
os países vizinhos, desempenhando um papel importante no comércio bilateral dos países envolvidos, bem como nas
nações adjacentes. Os efeitos de spillover espaciais podem ter um impacto crucial dentro de uma união monetária. Os
Estados-membros podem estabelecer fortes ligações através de canais como o comércio internacional, a difusão de
tecnologia, o investimento de capital e por políticas económicas e sociais comuns. Assim, as externalidades podem
infringir as fronteiras dos países, influenciando os fluxos de comércio internacional de produtos.
O vinho é um exemplo sólido de um bem competitivo internacionalmente, e a UE é a região vitivinícola líder mundial na
produção e exportação de vinho. De acordo com dados do Eurostat, em 2019, os Estados-membros da UE exportaram 7,1
mil milhões de litros de vinho, dos quais cerca de 57% para países da UE e 43% para países fora do mercado único
europeu. O vinho é, por outro lado, um bom exemplo de um produto que depende da localização, sendo o país de origem
um determinante importante da competitividade do vinho.
O surgimento da nova teoria do comércio internacional (Krugman, 1979) e dos novos modelos de geografia económica
(Krugman, 1991; Fugita et al., 1999) tornou relevante a análise de como os spillover espaciais podem influenciar e
determinar os fluxos comerciais. A influência da localização foi incluída nos estudos de comércio internacional, com a
abordagem do modelo gravitacional a usar a distância entre parceiros comerciais como efeito moderador do comércio.
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No entanto, os efeitos de rede e os efeitos de spillover espacial são negligenciados nessa abordagem. Porém, a abordagem
gravitacional espacial, que funde o modelo gravitacional tradicional com a econometria espacial, permite incluir a
componente espacial na análise, possibilitando assim estudar como as interconexões espaciais entre parceiros
comerciais afetam o comércio entre eles.
Neste trabalho, aplicamos um modelo gravitacional espacial de dados em painel para o período compreendido entre 1999
e 2019. O principal objetivo é investigar a existência, ou não, de splillovers ou dependências espaciais no comércio de
vinho intra-área do euro e explorar as determinantes subjacentes ao comércio de um produto crucial para estes
territórios. Para tal, incluímos variáveis com desfasamento espacial para ter em conta a dependência espacial na origem
(efeitos de aglomeração no país exportador) e no destino (efeitos de rede no país importador).
O artigo está organizado da seguinte forma. A secção 2 apresenta a revisão de literatura. A secção 3 descreve os dados e
a metodologia, enquanto a secção 4 apresenta e discute os resultados empíricos. Finalmente, a secção 5 conclui este
trabalho.
2. REVISÃO DE LITERATURA
Durante o último meio século, o modelo gravitacional tem sido intensivamente utilizado na literatura empírica do
comércio internacional. O modelo gravitacional usa a Lei da Gravidade Universal de Newton para descrever os padrões
do comércio internacional. O modelo gravitacional foi aplicado pela primeira vez por Tinbergen (1962) e Pöyhönen
(1963) para estudar as tendências do comércio global nos anos 60 do século passado. Na equação básica, o fluxo
comercial entre dois países depende diretamente das suas dimensões económicas e inversamente da distância física
entre eles. Linnemann (1966) alargou o modelo, acrescentando novas variáveis, tais como as respetivas populações, a
dotação de recursos, os acordos de livre comércio, antecedentes históricos e características culturais. Seguidamente
foram utilizadas outras variáveis, nomeadamente, a partilha de uma língua (Geraci e Prewo, 1977), as taxas de câmbio
(Bergstrand, 1985; 1989), a adjacência (McCallum, 1995), tarifas e barreiras não tarifárias (Anderson e van Wincoop,
2004) e existência de costa marítima (Silva e Tenreyro, 2006). O modelo gravitacional tem também incentivado o
aparecimento de trabalhos abrangendo uma grande variedade de regiões, períodos de tempo e setores. De acordo com
Leamer e Levinsohn (1995) o modelo gravitacional é um dos modelos empíricos mais estáveis e robustos em economia.
A primeira explicação teórica para o modelo gravitacional foi fornecida por Anderson (1979). Posteriormente, foram
efetuados estudos a fim de melhorar as fundamentações teóricas do modelo, como os estudos de Bergstrand (1989),
Deardorff (1998), Anderson e Van Wincoop (2004). Adicionalmente, realizaram-se avanços importantes nos métodos de
estimação do modelo (Glick e Rose, 2002; Head e Mayer, 2014).
Nos últimos anos, as mudanças na estrutura da economia global levaram a uma maior dependência das economias. Os
resultados de estudos recentes apontam para um efeito adicional a ter em consideração, a dependência espacial. Como
refere Redding (2020), um avanço teórico fundamental tem sido o desenvolvimento de modelos espaciais quantitativos,
que incorporam as diferenças de localização das atividades económicas incluindo as variáveis geográficas de primeira
natureza (dotações de localização, como o acesso à costa) bem como as variáveis geográficas de segunda natureza (a
proximidade dos agentes económicos em relação uns aos outros no espaço geográfico).
A literatura da ciência regional relativa à modelização dos fluxos entre regiões tem colocado ênfase na utilização de
modelos espaciais autoregressivos que incluem desfasamentos espaciais de fluxos de regiões vizinhas da origem e do
destino (LeSage e Pace, 2008; LeSage e Pace, 2009, Capítulo 8). Devido ao facto de, no modelo gravitacional, a distância
ser uma das variáveis moderadoras, o modelo gravitacional também cria uma oportunidade para uma análise espacial
aprofundada.
Embora a maioria dos estudos empíricos tenha utilizado o modelo gravitacional para analisar os fluxos comerciais
internacionais em termos de produtos agrícolas (Kea et al., 2019), poucos estudos aplicaram o modelo gravitacional
espacial a este tipo de produtos. No caso dos produtos florestais, Yin et al. (2020) utilizam o modelo de interação do
modelo espacial autoregressivo (LeSage e Pace, 2009) para explorar os efeitos de spillover espacial dos fluxos comerciais
globais e as suas determinantes, utilizando dados cross-section de 2004 e 2014. Yin et al. (2020) decompõem o efeito
espacial total no efeito de origem, efeito de destino e efeito de rede e os resultados revelam uma interconectividade
espacial complexa no comércio global de produtos florestais, com dependências espaciais maiores entre países de destino
do que entre países de origem.
Relativamente ao comércio de vinho, o modelo gravitacional foi aplicado para examinar a exportação de vinho a nível
global (Castillo et al., 2016; Dal Bianco et al., 2016), as exportações europeias de vinho (Dascal et al., 2002; Fertő et al.,
2013), os fluxos de vinho intra-UE (Lombardi et al., 2016), ou as exportações de vinho de um país específico, como para
Espanha (Pinilla e Serrano, 2008), Itália (Seccia et al., 2009), Eslováquia (Judinova e Zentková, 2011), Argentina (Dal
Bianco et al., 2017) ou Portugal (Gouveia et al., 2018; Macedo et al. 2020a; 2020b). Os vários estudos utilizaram o modelo
gravitacional para examinar as determinantes das exportações de vinho, mas nenhum estudo analisou os efeitos espaciais
dos fluxos comerciais de vinho. A principal contribuição deste trabalho é expandir a literatura empírica sobre o modelo
gravitacional espacial específico para o comércio do vinho.
Em termos das variáveis usadas como determinantes do comércio internacional, os estudos empíricos têm incluído
variáveis como o PIB per capita (quanto mais elevado o PIB per capita, maior o poder de compra dos importadores, o que
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possibilitará um aumento das exportações; o PIB per capita elevado dos países exportadores tem tendência a facilitar as
exportações), a distância (dado que é considerada uma variável proxy dos custos de transporte, uma maior distância terá
um impacto negativo sobre o comércio entre os dois países), a partilha de uma língua comum (aumenta o comércio entre
o país exportador e o país importador, uma vez que uma maior facilidade de comunicação reduz os custos de informação
e transação) e a contiguidade (logo, para países contíguos, é de esperar um efeito positivo nas exportações porque os
custos de transporte são menores).
Com base na literatura económica, o quadro 1 apresenta as variáveis explicativas e o sinal esperado.
Quadro 1: Definição das variáveis explicativas e sinal esperado
Variável
PIB per capita exportador
PIB per capita importador
Distância entre países
Língua comum
Contiguidade
Custos de transporte

Sinal esperado
+
+
+
+
-

3. DADOS E MÉTODOS
3.1. Dados
Neste artigo, o foco é o estudo das trocas comerciais de vinho entre os países da área do euro no período após criação do
euro. Nesse sentido, a variável dependente utilizada é o valor das exportações de vinho de cada país para os restantes,
sendo o horizonte temporal o de 1999 a 2019. Os dados da variável dependente foram recolhidos na base de dados
Comext tendo em conta o código 2204 (wine of fresh grapes) do Sistema Harmonizado.
Relativamente às trocas comerciais de vinho entre os países da área do euro, o quadro 2 exibe os pares de parceiros
comerciais com valores mais elevados das exportações/importações de vinho bem como a posição de Portugal, nos anos
de 1999 e de 2019.
Quadro 2: Principais parceiros comerciais de vinho na área do euro, 1999 e 2019

1
2
3
4
5
…
8

1999
Exportador
França
Itália
França
França
Espanha

2019
Importador
Alemanha
Alemanha
Bélgica
Países Baixos
Alemanha

1000 €
799.395
791.478
568.306
362.473
262.230

Portugal

França

113.037

1
2
3
4
5
…
13

Exportador
Itália
França
França
França
Espanha

Importador
Alemanha
Alemanha
Bélgica
Países Baixos
Alemanha

1000 €
1.034.789
782.225
569.189
344.422
339.553

Portugal

França

114.137

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Comext.

O quadro 2 revela que entre os países da área do euro os maiores exportadores são a França, a Itália e a Espanha. Os
maiores valores correspondem às exportações de vinho de França com destino à Alemanha, à Bélgica e aos Países Baixos.
O principal mercado de destino dos vinhos italianos e espanhóis é a Alemanha, enquanto a França é o destino predileto
das exportações portuguesas de vinho. É de notar a troca da posição de liderança nas exportações entre a França e a Itália
em 1999 e em 2019. Em 2019, a Itália destaca-se como o maior exportador de vinho para a Alemanha, com um valor de
1.035 milhões de euros, registando um crescimento de 29,4%. As exportações da Espanha para Alemanha também
subiram 29,5%, enquanto os outros pares de países não registaram alterações assinaláveis.
As variáveis explicativas, no presente estudo, são as mais comuns da literatura: o PIB per capita do país de origem e o PIB
per capita do país de destino para medir como o poder de compra afeta as trocas comerciais; a distância entre cada par
de países (medida em quilómetros); a existência de uma língua comum e a existência de fronteira terrestre entre cada
par de países, para medir a proximidade cultural e contiguidade; os custos de transporte, medindo assim a facilidade de
deslocação e de estabelecimento de trocas comerciais entre os parceiros; e, finalmente, a inclusão de variáveis lag
espaciais, que medem a dependência espacial entre os parceiros comerciais. O grau de abertura dos países mede a relação
entre a soma das importações e das exportações de bens e serviços com o PIB, apresentando assim um indicador da
atividade comercial do país com o resto do mundo relativamente à sua dimensão económica. Os dados foram obtidos no
World Bank (PIB per capita), no Centre d’Etudes Prospectives et d’Information International (distância, língua comum e
contiguidade) e na United Nations Conference on Trade and Development, Global Transport Costs Dataset for International
Trade (custos de transporte). O quadro 3 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas neste artigo.
Quadro 3: Estatísticas descritivas das variáveis
Variável

Unidade

Amostra

Média
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Desvio-padrão

Mínimo

Máximo

Exportações
PIB pc
Distância
Custos transporte
Grau de abertura

Milhares €
€
Km
€ p/ unidade
%

5064
7182
7182
4956
7182

28.126,09
28.755,29
1.564,62
0,70
130,47

115.374,30
17.899,35
797,10
2,37
71,73

0,01
5.543,95
59,62
0,01
44,62

1.380.137
95.084,21
3.766,31
58,23
408,36

Analisando brevemente as variáveis utilizadas, observa-se que, em média, o valor das trocas comerciais entre cada par
de países (exportações do país i para o país j) ronda os 28 milhões de euros anuais, o que reflete a importância do setor
para as trocas comerciais na área do euro. No entanto, analisando o desvio-padrão, observa-se um coeficiente de variação
superior a 400%, o que reflete as diferenças substanciais entre as trocas comerciais, isto é, existem, dentro da área do
euro, países que exportam (e importam) vinho em muito maior valor (e quantidade) que outros. Isto justifica-se pela
existência de países com perfis consumidores (e produtores) muito distintos. Em termos médios também importa referir
que a distância média entre os países é de cerca de 1500 km, e que o custo de transporte médio é de 0,70€ por unidade.
3.2. Método
O ponto de partida para o desenvolvimento e aplicação de um modelo gravitacional espacial no comércio internacional
de vinho surge através da combinação das abordagens da econometria espacial (Astuti et al., 2020; Baltagi et al., 2013;
Kapoor et al., 2007) e do modelo gravitacional do comércio internacional (Dascal et al., 2002; Fischer e LeSage, 2020;
Krisztin e Fischer, 2015). Esta metodologia nasce da utilização de equações gravitacionais para explicar trocas comerciais
(Tinbergen, 1962). O racional que serve de base teórica à utilização dos modelos gravitacionais é o de que a distância
física entre parceiros comerciais tem um impacto negativo na quantidade de trocas entre esses mesmos parceiros. Em
sentido inverso, a massa económica, tipicamente medida através da capacidade de produção (PIB) dos países, é um fator
de aumento das trocas comerciais entre esses parceiros (Baltagi et al., 2013; De Benedictis e Taglioni, 2011; Metulini,
2018). Genericamente, o modelo gravitacional base pode ser especificado da seguinte forma:
𝑇𝑖𝑗 = 𝛽0

(𝑌𝑖 )𝛽1 (𝑌𝑗 )𝛽2

(1)

(𝐷𝑖𝑗 )𝛽3

em que 𝑇𝑖𝑗 representa as exportações do país i (origem) para o país j (destino). Da mesma forma, 𝑌𝑖 e 𝑌𝑖 representam a
massa económica de cada um dos países. 𝐷𝑖𝑗 é a medição da distância física entre o par de países (tipicamente medida
em quilómetros). As extensões ao modelo gravitacional mais comuns na literatura incluem outras variáveis como a
existência de uma língua comum entre os países, a partilha de fronteiras terrestres, a população, a taxa de câmbio, entre
outros.
Considerando a especificação da equação (1), calculando logaritmos e incluindo o subscrito t para considerar a evolução
temporal, o modelo gravitacional do comércio internacional para dados em painel pode ser apresentado da seguinte
forma:
𝑙𝑛𝑇𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑌𝑗𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐷𝑖𝑗 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑍𝑖𝑗𝑡 + 𝑢𝑖𝑗𝑡

(2)

Nesta especificação, 𝑍𝑖𝑗𝑡 representa outras variáveis bilaterais que podem influenciar as trocas comerciais entre os países
parceiros enquanto 𝑢𝑖𝑗𝑡 se refere ao erro estatístico do próprio modelo.
No âmbito da econometria espacial encontra-se a segunda abordagem base para a realização deste estudo. Os modelos
da econometria espacial têm sido amplamente apresentados e discutidos na literatura. Assim, uma revisão dos modelos
econométricos espaciais para dados em painel pode ser encontrada em Astuti et al. (2020) ou em LeSage e Pace (2008).
De uma forma resumida, esta abordagem inclui uma matriz espacial que considera a distância entre os parceiros
comerciais (Baltagi et al., 2013), sendo que a dependência espacial entre os países é medida através do índice de Moran
(Moran’s I) e através da significância do parâmetro associado à variável (ou variáveis) criada(s) através da matriz
espacial. Entre as especificações de modelos espaciais mais comuns na literatura, o Modelo Espacial Autoregressivo
(MEA) considera a existência de dependência espacial na variável dependente, o que, no caso deste estudo, se refere às
exportações de vinho do país i para o país j, isto é, definido por 𝑇𝑖𝑗 . Globalmente, a especificação do MEA para dados em
painel pode ser sumarizada como
(3)

𝑇𝑖𝑗𝑡 = 𝜌𝑊𝑖𝑗 𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝑥𝑖𝑡 𝛽 + 𝑥𝑗𝑡 𝛾 + 𝑢𝑖𝑗𝑡

em que 𝑥𝑖𝑡 𝛽 representa o vetor das variáveis relacionadas com o país i (origem). Da mesma forma, 𝑥𝑗𝑡 𝛾 representa o vetor
das variáveis relacionadas com o país j (destino). Novamente, 𝑢𝑖𝑗𝑡 refere-se ao erro estatístico do modelo. 𝑊𝑖𝑗 representa
a matriz espacial, que mede a distância entre cada par de país, através da aplicação do método da ponderação do inverso
da distância. De uma forma genérica, este método combina o raio de busca entre cada par de países e o inverso da
distância ponderado. Assim, para pares de países com maior proximidade, a matriz 𝑊𝑖𝑗 apresenta maiores valores do que
para pares com menor proximidade.
Considerando o racional económico por detrás de cada uma das abordagens, podemos aglomerar numa única
metodologia, que se pode definir como o modelo gravitacional espacial para o comércio internacional (Fischer e LeSage,
2020; Kincses e Tóth, 2014; Krisztin e Fischer, 2015; Porojan, 2001) e pode ser definido como
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𝑙𝑛𝑇𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝜌𝑊𝑖𝑗 𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑌𝑗𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐷𝑖𝑗 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑍𝑖𝑗𝑡 + 𝑢𝑖𝑗𝑡

(4)

Como referido por LeSage e Pace (2008), a dependência espacial pode ocorrer na origem (isto é, com a proximidade ao
país exportador), no destino (com a proximidade ao país importador) ou de forma aglomerada (ambos os casos). O
argumento é o de que o comércio entre países vizinhos afeta as trocas comerciais entre o país i e o país j. Da mesma forma,
o comércio entre os países vizinhos do importador também pode afetar as trocas comerciais do país i para o país j. Neste
estudo, propomos a utilização de variáveis espaciais na origem e no destino, para capturar diferentes formas possíveis
de dependência espacial entre os países.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em conta os objetivos deste estudo, propomos a estimação de modelo gravitacional espacial para dados em painel.
Nesse sentido, recorrendo às boas práticas econométricas, realizou-se em primeira instância o teste de fator de inflação
da variância (VIF), a fim de averiguar possíveis relações de multicolinearidade entre as variáveis. Considerando 10 como
valor de decisão, podemos rejeitar a existência de multicolinearidade nas variáveis independentes escolhidas. Para
averiguar a existência de variância conjunta, isto é, de efeitos de painel, realizou-se o teste de Breusch e Pagan, cujo
resultado [Chi2(1)=12070,80; p-value=0.0000] confirma a necessidade de utilização de estimadores para dados em
painel. No que concerne à autocorrelação, o teste de Wooldridge rejeita a hipótese nula, assim confirmando a existência
de autocorrelação de primeira ordem [F(1,177)=25,519; p-value=0.000]. Finalmente, realizou-se também o teste de Wald
para averiguação da existência de heterocedasticidade. Os resultados [Chi2(193)=2.4e+05; p-value=0.0000] permitem
rejeitar a hipótese nula, ou seja, confirmam a existência de heterocedasticidade.
Tendo em conta os resultados dos diferentes testes de especificação, o quadro 4 apresenta as estimações do modelo
proposto na equação (4), seguindo diferentes especificações para comparação.
Quadro 4: Resultados das estimações econométricas
Variável
Log(PIBpc_x)
Log(PIBpc_i)
Dist
Contig
Comlang
Log(tr_costs)
Woy
Wdy
N
Wald
F
Log-likelihood

Efeitos aleatórios (RE)
1,1771** (0,5442)
2,2679*** (0,3165)
-0,0064 (0,0153)
3,0216*** (0,5700)
-0,3515 (0,6391)
-0,1959*** (0,0707)
0,0011*** (0,0002)
-0,0006** (0,0002)
3240
280,33***

Efeitos fixos (FE)
0,5961 (0,7289)
2,6077*** (0,3919)
-0,0413** (0,0190)
-0,1733** (0,0716)
0,0008*** (0,0002)
-0,0006** (0,0002)
3240

Hausman-Taylor
0,7626*** (0,393)
2,7353*** (0,1997)
-0,0185* (0,0101)
3,0354*** (0,9342)
-0,5188 (1,2228)
-0,1742*** (0,0488)
0,0010*** (0,0003)
-0,0006** (0,0002)
3240
578,86***

Pseudo-Poisson
0,1550*** (0,0331)
0,1054** (0,0483)
0,0052 (0,0032)
0,2512*** (0,0393)
0,0049 (0,0518)
-0,0178*** (0,0065)
0,0008*** (0,0003)
-0,0004* (0,0002)
3240
33293,19***

23,83***
-7733,0051

Nota: ***, ** e * representam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respetivamente. Erro-padrão robusto apresentado em parênteses.

De uma forma geral, os resultados das diferentes especificações do modelo gravitacional espacial permitem verificar
alguns padrões no que toca à significância e robustez das variáveis, não existindo diferenças no que concerne ao sinal das
variáveis nas diferentes especificações. Ademais, a proximidade dos coeficientes também reforça a robustez do modelo
estimado. Globalmente, verifica-se que os resultados obtidos vão ao encontro dos sinais esperados apresentados no
quadro 1 e que refletem a literatura existente e o racional económico para a inclusão no modelo.
Em termos globais, verifica-se um padrão para a significância, com sinal positivo das variáveis PIB per capita tanto do
país de origem como do país de destino, o que indica que o poder de compra impacta positivamente as trocas comerciais
de vinho entre os países. Isto significa que, por um lado, a procura por vinho aumenta em consonância com o rendimento
per capita do país, bem como a capacidade exportadora, que também aumenta com maiores níveis de riqueza. Nos
modelos gravitacionais aplicados à indústria do vinho, a literatura refere a existência de uma relação positiva entre PIB
per capita e as exportações, como é o caso de Macedo et al. (2020b) ou Castillo et al. (2016). Ainda no setor do vinho,
Lombardi et al. (2016) também encontra uma relação positiva entre a procura de vinho e as trocas comerciais entre os
países, que pode ser relacionada com a inclusão do PIB per capita do país importador no presente estudo.
Conforme esperado, a distância, ponderada pelo grau de abertura da economia do país exportador, para refletir as
variações ao longo do tempo, apresenta, ainda que, com exceções de significância, um sinal negativo. Esta variável, de
acordo com o já mencionado , refere um efeito pull. O mesmo sinal é encontrado na generalidade da literatura, como em
Krisztin e Fischer (2015), Castillo et al. (2016), ou Lombardi et al. (2016) e Macedo et al. (2020b) para a indústria do
vinho.
Da mesma forma que as variáveis anteriores, a variável contiguidade, que reflete a existência de uma fronteira terrestre
comum entre os parceiros, apresenta também um sinal positivo, conforme esperado e em linha com a literatura aplicada
(Yin et al., 2020; Krisztin e Fischer, 2015). Esta variável acaba por corroborar o resultado da variável distância, uma vez
que a proximidade se revela então um fator impulsionador das trocas comerciais de vinho nos países da área do euro. Já
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a variável língua comum não apresenta significância estatística nas diferentes especificações. Tal resultado pode ser
justificado pela pouca frequência com que os parceiros da área do euro partilham idioma.
A variável custos de transporte reflete indiretamente, também, a distância entre os parceiros comerciais, no caso uma
distância comercial. Neste estudo, observa-se a tendência para a existência de um sinal negativo, em linha com o
esperado. Pode argumentar-se, portanto, que à medida que aumentam os custos de transporte de um país para outro,
diminuem as exportações, uma vez que as empresas têm maior dificuldade em colocar os produtos no país de destino a
um preço competitivo. No mesmo sentido, pode ler-se que a existência de elevados custos de transporte diminui o
incentivo às trocas comerciais entre os países.
Relativamente às variáveis de índole espacial, observa-se uma tendência, independentemente das estimações
consideradas, para que a proximidade ao exportador seja um fator positivo para o aumento das trocas. Assim, pode-se
concluir que existe uma dependência espacial na origem na indústria do vinho.
De uma forma global, tal significa que os países tendem a exportar vinho para os países mais próximos de si, em linha
com Yin et al. (2020). Isto pode também refletir, por outro lado, a proximidade com que os países tradicionalmente
produtores, como Portugal, Espanha, França ou Itália, se encontram. Da mesma forma, a variável que reflete a
dependência espacial no destino apresenta-se com um sinal negativo, o que pode indicar um efeito duplamente inibidor
da exportação para países localizados a uma maior distância. Por um lado, verificam-se maiores dificuldades para
incentivar a exportação para países mais longínquos. Por outro, existe uma menor capacidade de penetração do mercado
desses países e dos seus vizinhos, o que pode inibir o desenvolvimento de estratégias de captação de novos mercados.
5. CONCLUSÃO
Neste estudo propomos a aplicação de um modelo gravitacional espacial ao comércio internacional de vinho entre os
países da área do euro, com o intuito de observar de que forma a proximidade espacial e comercial promovem o
crescimento das trocas comerciais entre os países. Nesse sentido, efetuamos a junção das metodologias tradicionais dos
modelos gravitacionais para o comércio internacional com as metodologias da econometria espacial, que investigam a
existência de spillovers espaciais.
Globalmente, os resultados deste estudo corroboram a literatura existente, no que concerne às relações de proximidade
entre os países e à frequência (e intensidade) com que se estabelecem trocas comerciais. Variáveis como o poder de
compra, ou a existência de uma fronteira terrestre comum impactam positivamente as trocas de vinho entre os países.
Em sentido inverso, a distância física entre os parceiros comerciais, ou os custos relacionados com o transporte,
influenciam negativamente as trocas.
No que diz respeito à existência de spillovers espaciais, este estudo encontra evidência para a presença de dependência
espacial na origem, com sinal positivo. Isto reflete precisamente a importância da proximidade geográfica para o
crescimento das trocas comerciais entre os países. Do mesmo modo, indica também um maior conhecimento dos
mercados próximos por parte dos exportadores, bem como de uma maior proximidade no que concerne a padrões de
consumo de vinho.
De uma forma global, a literatura refere que a proximidade é um fator propulsionador das trocas comerciais entre países.
No entanto, importa referir que a dependência espacial pode ocorrer a diferentes níveis, sendo que países (ou grupos de
países) podem ser dependentes da relação de proximidade com os seus importadores mais próximos e podem revelar
alguma dificuldade em penetrar em mercados mais longínquos. Assim, este estudo encontra também evidência para a
existência de dependência espacial no destino, com sinal negativo. Desta forma, a análise realizada permite também
inferir que existe um longo caminho a percorrer para desenvolver as trocas comerciais de vinho nos países da área do
euro, nomeadamente através da diminuição de barreiras indiretas à entrada, como os custos de transporte dentro da
área do euro, ou a promoção dos vinhos em países mais longínquos. Por outro lado, as diferenças culturais ou nos padrões
de consumo são também evidenciadas neste artigo.
Este estudo contribui para o aprofundar do conhecimento do comércio internacional de bens internacionalmente
competitivos, como o vinho. No campo da investigação económica, a junção de diferentes abordagens como o modelo
gravitacional e a econometria espacial permitem estudar a importância da localização, proximidade entre parceiros
comerciais e integração económica no desenvolvimento das relações comerciais dos diferentes pares de países, uma vez
que permite cruzar as dimensões internacionais, regionais e espaciais, que se interligam e explicam a realidade
económica atual.
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Resumo: Vivemos no contexto de um mundo ditado por tendências e a popularização de um olhar com ideias
progressistas. As tendências alimentares atuais estão vinculadas e resgatam o passado, através de produtos tradicionais
e artesanais; e em paralelo, estreitam os elos e caminhos entre o rural e o urbano. Este trabalho nasceu da observação
através da crescente utilização e propagação do queijo serrano, um produto tradicional do estado do Rio Grande do Sul,
entre estabelecimentos gourmets na sua capital, a cidade de Porto Alegre. O queijo serrano integra a cultura alimentar da
região nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina, sendo sua receita secular entre gerações, que após
receber o selo de Denominação de Origem pôde passar a ser comercializado a outras cidades. Para além das questões
levantadas pelas tendências alimentares, emerge, as formas que estes estabelecimentos aproximam o produto e o
produtor do consumidor, sem que este se desloque de seu ambiente urbano; quem são estes queijeiros e queijos que
chegam a cidade através de um alimento tradicional e/ou artesanal e trazem novas possibilidades de coexistência.
Palavras-chave: alimento tradicional, queijo serrano, rural-urbano, tendência alimentar
SERRANO CHEESE - TREND OF A NEW RURAL URBAN RELATIONSHIP
Abstract: We live in a world where our current context is dictated by trends and a common sense of forward-looking
ideas. The present food trends are linked and rescue the past, through traditional and artisanal products; and in parallel,
they narrow the links and paths between rural and urban. This article come up through observation of the growing use
and propagation of serrano cheese, a traditional product of the state of Rio Grande do Sul, among gourmet establishments
at Porto Alegre, capital of the state. Serrano cheese is part of the food culture and heritage of the northeast region of Rio
Grande do Sul and southeast of Santa Catarina, and after receive the designation of origin stamp, started to be sold to
other cities. Besides the points raised by food trends, another topics that comes up, it is the way these establishments
connect the producer, their products and the consumer, providing to the consumer the possibility to remain in their
urban habitat; and who are these cheese makers and cheeses that arrive in the city through the context of traditional
and/or artisanal food, bringing new possibilities of coexistence.
Keywords: food trend, rural-urban, serrano cheese, traditional food
1. INTRODUÇÃO
Acordo e me deparo com um e-mail do futuro, neste e-mail sou convidada a ler um relatório sobre as tendências
alimentícias para 2023 no Brasil. Por um lapso de momento me perco no tempo e esqueço em que ano estamos, lembrei,
ainda estou em 2021. Estas são tendências para daqui a 2 anos. Não faço mais parte de um quadro de funcionários de
uma empresa de alimentos, mas continuo a receber estes e-mails, pois caso eu decida voltar a compor alguma empresa,
preciso estar pensando junto as tendências de 2023 e assim estar alinhada e visualizando “a frente” de outros, para um
melhor desempenho da corporação. Este cenário é o que se espera de uma engenheira de alimentos, um pensamento
globalizado. O processo de globalização – a que estão associadas a industrialização e a circulação de alimentos em
distâncias cada vez maiores – promove padronização e uniformização de produtos consumidos, de gostos e de
comportamentos alimentares “Menasche (2018: 133)”. Os imperativos de concorrência e globalização afastam o que é
próximo, tornando-o ultrapassado, anárquico, e aproximam o que é distante, tornando-o consumível e transformando-o
em símbolo, em novidade “Le Breton (2016: 450)”.
Vivemos neste mundo urgente e um tanto especulativo e como bem nos recorda “Barbosa (2016: 95)”, em uma sociedade
contemporânea onde a alimentação se transformou no fato social total de Mauss. Os alimentos estão permeando a mídia,
entretenimento, discussões e decisões que culminam em posicionamentos como: de identidade, simbologia, político,
ecológico, moral, entre tantos outros. Cada escolha alimentar nos enquadra em algum ou vários destes posicionamentos.
Possuir um pensamento ou posicionamento globalizado é estar em um processo progressivo de homogeneização e perda
da diversidade econômica, ecológica e cultural, o que supõe o desaparecimento de manifestações ou produções de caráter
local. Os novos tipos de espaços e seus usos, como os mercados, tiveram uma função integradora, configurando redes de
pessoas, atividades, relações e trocas diversas. Esses espaços, se diversificaram e até certo ponto, se especializaram,
tornando-se também pontos importantes por relacionarem pessoas procedentes de diversos lugares “Contreras (2005:
159-161)”.
O que chama atenção atualmente é um movimento contrário tomando força, onde estamos conscientes desta
homogeneização, porém procuramos conexão com a tradição local, o retorno ao rural e a conscientização sobre os
alimentos que consumimos. A alimentação é, assim, também percebida como expressão de um imaginário sobre o rural,
constituído especialmente por moradores de centros urbanos em suas práticas de consumo, mas também reveladora de
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diluições e redefinições de fronteiras entre campo e cidade – tal como manifestam as ambiguidades presentes em práticas
produtivas e de consumo de variados segmentos de agricultores, ou ainda na circulação de alimentos que chegam por
circuitos de sociabilidade a parentes que vivem na cidade –, assim como sinal diacrítico de identidades (étnicas,
regionais) que congregam o rural como atributo “Menasche (2018: 134)”. Não podemos esquecer que a dimensão
territorial e geográfica do Brasil, com regiões de climas diferenciados e formação cultural diversa, torna o Brasil um país
de muitos rurais “Lima et al. (2016: 77)”, e pensar sobre as tendências da alimentação contemporânea a partir de fluxos
entre campo e cidade, “Menasche (2018: 134)” é observar o retorno, em uma progressiva constante, para uma prática de
consumo de revalorização de produtos e processos produtivos chamados tradicionais e autênticos, refletindo sobre a
forma idealizada do rural, a partir da expansão do sistema urbano industrial, abrindo oportunidades para estes atores
rurais através também do que poderia ser chamado de um marketing territorial “Wilkinson (2006: 4-12)”.
2. O TENDER A NA ALIMENTAÇÃO
Mas o que é tendência em uma sociedade globalizada? “Barbosa (2009: 18)”, nos suscita o termo tendência, que em seu
sentido subjacente nos remete para a noção de alteridade e movimento, e implica ao mesmo tempo em uma força externa
(tender a), que se atraí a uma determinada direção. Esta pode ser definida, como os rumos que os fenômenos estão
tomando a partir do contexto e posição em que se encontram.
Um olhar para as tendências alimentares nos permite entender as suas implicações, e nos evidencia que algumas são
restritas e localizadas, o que impacta mais alguns determinados grupos em relação a outros no interior desta mesma
sociedade. Outras tendências possuem impactos globais e duradouros, transformando a vida social; e algumas se
reforçam mutuamente enquanto outras se contradizem e apresentam dilemas a sociedade “Barbosa (2009: 18-20)”
Na sociedade contemporânea, tendências alimentares trazem à tona vários apelos, a cientificização, saudabilidade,
ruralidade (valor da origem), naturalidade e gastronomização “Menasche (2009: 195-214)”.; “Barbosa (2009: 20)”, e
apresentam diferentes formas de sua manifestação, associadas ou não à valorização de produtos locais, artesanais,
tradicionais “Menasche (2018: 141)”. Neste momento escolho apenas alguns apelos, para que possamos junto com estes
refletir sobre os movimentos de estreitamento que vejo acontecer entre rural e urbano na cidade de Porto Alegre, situada
no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A linha que separa este estreitamento é cada vez mais tênue, gerando um
dinamismo constante da maior parte dos rurais, e relações sociais no interior desses espaços através das relações que
estabelecem entre si “Lima et al. (2016: 77)”.
Em Porto Alegre este movimento se dá através da comercialização de queijos de leite cru e queijos tradicionais,
provenientes de várias cidades do Brasil, em estabelecimentos especializados nestes produtos, além da crescente
utilização destes queijos como ingrediente em estabelecimentos do tipo cafés e restaurantes que tenham seu cardápio
assinado e executado por chefs de cozinha, destes, os mais conceituados da cidade.
O queijo de maior destaque entre os estabelecimentos é o queijo serrano, por ser um produto tradicional do estado do
Rio Grande do Sul, que após receber o selo de Denominação de Origem pôde passar a ser comercializado a outras cidades
e está em destaque nos meios mediáticos. Com a adição de um queijo tradicional do estado, estes estabelecimentos estão
trazendo à tona apelos, silenciosos e alguns explícitos, de valorização das tradições, do saber e fazer local e identidade
regional. Apelos que como veremos são tendências alimentares atuais.
2.1 A busca pela saudabilidade
Entre os apelos propostos, a saudabilidade vem se tornando um crescente contínuo, ela propõe restaurar a pureza do
planeta e de nossos corpos devido aos resíduos que incorporamos através de uma alimentação industrializada, com
conservantes, estabilizantes e edulcorantes; e de uma agricultura de alto rendimento baseada em defensivos agrícolas.
Este termo é vinculado a agricultura orgânica, familiar e com algumas ideologias alimentares; da mesma forma que vê a
natureza e o natural como moralmente superiores ao artificial e industrial, com o passar dos anos se tornou sinônimo de
comprar localmente, ou seja, comprar de quem vende próximo ao consumidor, dentro de seu bairro e cidade. Baseada
em um forte pensamento político, ético e moral, neste âmbito o alimento deixa de ser tradição de gosto, e passa a ser uma
escolha consciente, um estilo de vida “Barbosa (2009: 29-36)”; “Barbosa (2016: 104-111)”.
Através de seu estudo com moradores da cidade de Porto Alegre, “Menasche (2009: 196-214)” toca e nos explicita a
forma como famílias entendem e praticam este termo, sem saberem. Para elas produtos industrializados e adquiridos em
supermercados tem procedência desconhecida, a presença deste desconhecido, tanto como ingredientes em produtos
ultraprocessados, quanto de procedência, gera insegurança e desconforto; sendo apontadas como constitutiva de uma
ansiedade urbana contemporânea em relação a alimentação. Para estas famílias adjetivos como natural, puro, saudável,
tradicional, caseiro atribuídos aos produtos que procedem do campo ou como dito por eles, de fora, são opostos ao
artificial, processado e industrializado. Para estas famílias urbanas, o rural é o autêntico. O objetivo com a saudabilidade
é consumir alimentos em seu sabor natural, permitindo que este sabor aflore no alimento e não através da adição de
outros elementos industrializados.
A crescente demanda por queijos tradicionais em Porto Alegre se dá também por esta busca proposta pela saudabilidade,
o consumir tradicional, com identidade e procedência, vinculado ao saudável, natural e moralmente superior que a
imagem deste produto transmite. Um produto que mantem a tradição do saber fazer de uma região do estado, saudável
pois não possui adição de insumos como, conservantes e estabilizantes, e seus consumidores se percebem em uma prática
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de cuidado com si, assim como ajudando e valorizando estas famílias produtoras a manterem a sua queijaria, se sentem
parte da manutenção desta tradição. O peso da tradição, exerce importante influência nas decisões e escolhas pessoais
“Lima et al. (2016: 68)”.
2.2 Segurança e a valorização da origem
A tendência de valorização de origem, intrínseca a ruralidade, dos produtos alimentícios é um dos âmbitos do consumo
contemporâneo mais politizados e valorizados atualmente. O consumidor acostumado a estocar em sua geladeira
produtos cuja origem nem sempre conhece, tampouco a sua composição real ou sua procedência “Le Breton (2016: 452)”,
começa a observar, questionar e buscar entender a “verdade” do seu alimento.
A origem de um produto ou ingredientes deste possui dimensões políticas intrínsecas ao meio ambiente, referente a
pegada de carbono gerada por aquele produto, da mesma forma que reflete com esta atitude de compra posicionamentos
morais deste consumidor. Desta forma quanto menos industrializado e mais artesanal e local for o ingrediente, mais
autêntico, original e natural é a imagem gerada, independente de ser comercializado em uma feira local ou vendido em
grandes metrópoles. Esta rastreabilidade, ou seja, a possibilidade de o consumidor conseguir identificar a origem do
alimento e a trajetória percorrida pelo mesmo durante toda a sua cadeia produtiva, de processamento e consumo é
percebido como uma segurança alimentar pelo consumidor “Portilho e Barbosa (2016: 251-269)”. Segurança esta
perdida ao longo do caminho do ultraprocessamento e falta de transparência das informações nas embalagens dos
alimentos. Os consumidores que confrontam os produtos industrializados, percebem estes como sem sabor,
descaracterizados e perigosos “Contreras (2005: 165)”. A garantia de segurança gerada pela valorização da origem, se
torna central e talvez o principal eixo neste reposicionamento e ressignificação do rural que está acontecendo, o que
movimenta os demais eixos envolvidos, moral e político.
Essas tendências alimentares da sociedade contemporânea não desconsideram os critérios de consumo normalmente
utilizados como preço, qualidade e marca, porém são critérios incorporados e que demonstram igual importância. Além
de promoverem alianças, compromissos e estreitar relações entre consumidores e estabelecimentos urbanos e
produtores rurais “Portilho e Barbosa (2016: 266)”.
Este movimento da busca e valorização pela origem demonstra ser muito evidente em um estabelecimento específico em
Porto Alegre. A proposta do mesmo, é a venda e consumo in loco de queijos de leite cru e tradicionais no Brasil, realizando
um trabalho junto com o consumidor de instrução, conhecimento e transparência entre produto, seu produtor e o
consumidor. Os vendedores sabem os nomes dos produtores de cada tipo de queijo comercializado, e possuem atrás de
seu balcão de vendas imagens destes produtores, o que cria um estreitamento de relações entre quem produz e quem
consome. Eles entendem e explanam sobre o processo de produção de cada produtor e informam a quantidade de queijo
produzido por dia, detalhes que demonstram transparência, conhecimento e geram segurança ao cliente, nos dando a
sensação de conhecermos também aquele produtor e criarmos um afeto com o seu produto. Para “Le Breton (2016: 415)”,
o melhor sabor é um prisma projetado sobre o alimento, que pode ser modificado conforme os estímulos que o indivíduo
recebe do ambiente, e estes perpassam o sistema pessoal de valores do consumidor, que não permite absolutizar nada.
A modificação deste prisma sobre o alimento é um sinal de identidade que confere segurança e confiabilidade “Contreras
(2005: 170)”, criando uma nova cultura do sabor “Le Breton (2016: 452)”. A atmosfera criada neste estabelecimento, faz
com que os consumidores se sintam em conexão com os produtores e produtos, criando um ambiente seguro a
experiência de novos sabores e a seus modos de fazer. Uma insegurança que poderia ser gerada pelo queijo serrano,
sendo este um queijo de leite cru, ou seja, um leite com alta carga microbiológica como principal insumo.
2.3 O gourmet e a garantia do bom gosto
Mas o que motiva estes estabelecimentos, para além dos já explicitados, a buscarem estes produtos? Um ponto em comum
evidente em todos os estabelecimentos na cidade de Porto Alegre que estão realizando este movimento com o queijo, é o
quanto seus cardápios e ambientes são em expressão, o movimento de gourmetização.
“Barbosa (2016: 104-115)”, vincula o termo gastronomização do comer e cotidiano, como o processo que valoriza,
reconhece e promove tradições, práticas, ingredientes, pratos e saberes culinários, conduzindo a uma fruição dos
prazeres da mesa em toda a sua extensão, e que se encaixam em uma classificação de tradicional, rural, étnico, popular.
Mas todo este movimento não se baseia apenas em um conceito romantizado de sinônimo do comer saudável e
sustentável. O que está intrínseco e não claro é a forma encontrada de resposta a pressão ética por maior inclusão social
de grupos e comunidades, gerando o deslocamento do urbano para o rural e/ou de áreas pouco exploradas.
O processo de gourmetização na alimentação implica em um “descobrimento”, “ressurgimento” de um ingrediente ou
prato típico local desconhecido ou pouco valorizado por outras regiões. Após o “conhecimento” deste, como “Barbosa
(2016: 113-115)” nos diz, se dá o momento de categorizar este “tesouro” local para que adquira um caráter de status
culinário, para então os formadores de opinião, chefs, bloguers, famosos em geral que possuem esta visibilidade e
“poder”, promovam este, afinal sua opinião é “garantia de qualidade” “Bordieu (1983: 82-121)”. O status que estes
formadores de opinião possuem são valores como: “saber o que é bom”, “gosto aprimorado” e “fazerem escolhas corretas”
no âmbito moral e social. Afinal, o gosto é uma postura provisória em face dos alimentos, e não um sistema imutável “Le
Breton (2016: 411)”.
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O movimento que acontece em Porto Alegre e os queijos tradicionais é a ponta final deste processo, onde
lojas/estabelecimentos gourmets e seus consumidores urbanos são provocados sensorialmente a busca por pertencer e
fortalecer o seu papel vinculado a socialização do gosto e assim como “Barbosa (2016: 95-118)” expõe, introduzirem em
suas vidas novas experiências.
Em meio a estas tendências, conceitos e movimentos abordados, na expectativa de compreendermos o estreitamento que
está ocorrendo entre o rural e o urbano em Porto Alegre, através dos queijos tradicionais, um conceito primordial se
perde e em muitos momentos são utilizados como sinônimos. O que se esconde por trás dos conceitos de alimentos
tradicionais e alimentos artesanais?
3. QUEIJO SERRANO, UM REPRESENTANTE DO RURAL NO URBANO
Práticas de produção e preparação de alimentos em muitos contextos rurais seguem modos de fazer rituais, conduzidos
por produtores que detêm conhecimento e reputação necessários para manter a produção. Os modos de produção e o
saber fazer, envolvem não apenas o alimento, mas todo o processo, desde a origem das matérias primas, seus modos de
produzir, armazenar, consumir; procuram nutrir, no presente, os laços que ligam o passado ao futuro e interligam as
gerações. Este caráter repetitivo da tradição, não implica, que não haja mudanças e alterações, estas podem se fazer
necessárias até mesmo para interpretar e, assim, manter a tradição ativa. O resultado destas práticas é a produção de
alimentos tradicionais “Cruz (2012: 60-63)”.
Neste presente trabalho, intitulo o queijo serrano como tradicional, pois este integra a cultura alimentar da região dos
Campos de Cima da Serra no nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina, sendo sua receita secular entre
gerações. Não apenas a sua história do saber fazer do queijo artesanal está intrínseco à vida dos habitantes, mas os
utensílios, o próprio uso de leite cru para a elaboração do produto, bem como as práticas de sociabilidade, costumes e
tradições associadas ao modo de vida das famílias rurais produtoras do queijo serrano evidenciam a relação entre os
modos de vida dos produtores e a produção de queijo.
O alimento artesanal conceitua alimentos produzidos em pequena escala, sem automatização de processos, utilizando
ingredientes de fácil acesso e ditos como minimamente processados, como farinha, açúcar e ovos. Neste tipo de alimento,
não se faz uso de produtos pré-prontos. Desta forma vemos como a artesanalidade está fortemente vinculada à noção de
tradição, pois alimentos considerados tradicionais são necessariamente artesanais, seguindo um saber-fazer tradicional,
esses produtos continuam a utilizar modos de produzir que tiveram suas técnicas estabelecidas há um tempo
significativamente longo, quando não se dispunha de mecanização e/ou técnicas automatizadas de produção. Apesar de
realizar alterações e adaptações, em geral, a maioria dos produtores preserva grande parte das características do modo
de fazer. Mas, diferentemente de alimentos que remetem a uma tradição, os alimentos artesanais, não necessariamente
tiveram seus processos de produção estabelecidos há séculos, ou seja, não necessariamente possuem um saber-fazer
tradicional, podendo ser, portanto, considerados artesanais, mas não necessariamente tradicionais “Cruz (2012: 63-64)”.
O queijo serrano é um alimento tradicional e artesanal, porém estes conceitos em um ambiente urbano se modificam,
pois nem todo queijo que chega a Porto Alegre é tradicional. Apesar de toda sua importância econômica, histórica e
cultural, a comercialização do queijo serrano dá-se à margem dos canais formais. Os parâmetros de qualidade que
informam a normatização de produtos alimentares são estabelecidos a partir de contextos de produção industrial,
orientando- se por uma perspectiva higienista e privilegiando instalações e equipamentos em detrimento de processos.
É nesse quadro que produtos locais, artesanais, tradicionais são comumente considerados inadequados pela legislação
sanitária, sendo colocados sob o risco de apreensão “Menasche (2018: 140)”.
Tendo em vista a legislação sanitária vigente, estes produtores que não se “enquadram” nos aspectos técnicos e
normativos exigidos adotam diferentes estratégias para comercializar o queijo. Seus clientes são consumidores locais,
vizinhos que não produzem queijo, parentes, amigos, conhecidos, pessoas do meio urbano, turistas que vão até as
propriedades familiares comprar queijo. Assim, a legislação sanitária, ao não respeitar o caráter diversificado e regional
de produtos tradicionais como o queijo serrano, exclui uma grande massa de produtores do mercado formal, já que estes,
ao buscarem manter e preservar as características do produto e os aspectos históricos e culturais vinculados à produção
de queijo serrano, são relegados à clandestinidade “Krone (2009: 91-95)”.
“Garcia (2010: 167-184)”, em seu trabalho explicita as relações de comercialização entre produtores orgânicos e
supermercados, e a pauta levantada pelos produtores de como seus produtos precisam suprir as exigências de qualidade,
apresentação, embalagem e frescor impostas para que consigam atingir um maior público e ter o sustento de sua família
através da agricultura orgânica. Estas exigências são as mesmas impostas aos produtores convencionais, e enfatiza que
nestes supermercados os produtos parecem ser mais importantes que o conhecimento e a valorização do processo de
produção. A importância da agricultura familiar não é colocada de lado, mas limita a atuação como um agente de
comercialização. Seus interlocutores dizem entender que estas exigências rigorosas impostas são demandas dos
consumidores e das determinações legais. O mesmo processo se dá com o queijo serrano, que para atingir mercados para
além das margens locais, precisa se adequar as exigências legislatórias e de consumo, impossibilitando que a maioria de
seus produtores tenham acesso a estes mercados.
Tendo em vista estes conceitos, entendemos que um queijo tradicional como o queijo serrano, que tem como premissa a
manutenção deste saber fazer, que perpassa gerações, não se dá em uma escala industrial, com grandes quantidades de
queijos produzidos por dia, conseguindo suprir grandes demandas exigidas pelos estabelecimentos e assim atingir
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grandes mercados. Mas se o queijo serrano tradicional não chega até os grandes centros, devido a sua não regularização
e quantidade produtiva diária, quem são os produtores de queijo serrano que encontro em Porto Alegre?
As famílias dos tradicionais produtores de queijo serrano veem na atualidade o seu saber-fazer sendo apropriado por
outros grupos de produtores mais bem capacitados técnica e financeiramente. Este grupo de produtores que “Krone
(2009: 104-107)” chama de “novos” produtores de queijo vem criando sistemas de produção muitas vezes distintos do
tradicional, para estar atuando dentro da lei sanitária. Estes são produtores oriundos da cidade que se tornam produtores
de queijo artesanal, vendo uma oportunidade de negócio que o pequeno produtor não consegue suprir, ou agricultores
que se convertem em empreendedores. Desta forma conseguem atender este consumidor urbano, não local, mas
apreciador do queijo tradicional. A diferença, é que este queijo que abastece em grandes quantidades as cidades são
queijos artesanais, transformados em um produto gourmet, com um nome que carrega a sua tradição, aproveitando-se
da reputação criada pelos produtores tradicionais.
“Krone (2009: 93-95)” trás elementos de como o queijo serrano é comercializado localmente, este não possui qualquer
marca ou rótulo que identifique o nome do produtor, evidenciando que existe uma forte ligação entre produtor e produto.
Mesmo que não haja nenhum elemento visual que identifique o nome do produtor, nos mercados locais o queijo é
frequentemente adquirido pelos consumidores através do nome e reputação do produtor e produto. Como uma forma de
reprodução e estratégia em um estabelecimento em Porto Alegre citado anteriormente, este processo de confiança, é
adaptado através da exposição das imagens dos produtores, juntamente com todas as informações fornecidas pelos
vendedores, como nome e especificações do processo produtivo, criando proximidade e confiança. Nessas circunstâncias,
confiança e reputação dos produtores apresentam-se como mecanismos de validação social da qualidade dos alimentos,
sobrepondo-se mesmo àqueles estabelecidos a partir dos instrumentos de normatização do Estado, conformando algo
como um sistema informal de certificação da qualidade “Menasche (2018: 140)”.
Analisarmos este movimento de estreitamento entre rural e urbano, pela ótica do queijo serrano, nos evidencia o que se
encontra por trás destes estabelecimentos (gourmets) urbanos que vendem o rural. Este é um mercado emergente e de
oportunidades, que adaptam para o ambiente da cidade o que os seus consumidores procuram. Muito além de apenas
revenderam produtos deste rural, estes estabelecimentos vendem uma experiência sem a necessidade de deslocamento
até o produtor, revelam novas possibilidade de coexistência, unindo elementos de ambas realidades, com uma nova opção
de renda. Os queijos que chegam à cidade vendem a imagem do rural e de quem sobrevive desta tradição; o queijo serrano
gourmet é um produto artesanal, mas em poucos casos é também um produto tradicional.
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Resumo: As alterações demográficas, a tecnologia e a globalização estão a transformar a sociedade, os indivíduos e
organizações, tendo igualmente efeitos diretos nas regiões. A tecnologia tem sido responsável não só por substituir mão
de obra humana, mas igualmente pela a polarização do emprego em diversas economias e consequentemente pela
diminuição da procura de emprego por ocupações consideradas menos rotineiras. Avaliar o impacto da tecnologia no
mercado de trabalho, ao nível regional, medido pelo índice de rotinização das tarefas, é importante para caracterizar o
grau de rotinização das ocupações da população empregada. A rotinização das tarefas é uma medida comummente
utilizada na literatura que permite avaliar o grau de substituição do trabalho por tecnologia, sendo por isso uma
informação relevante para a definição de políticas públicas relacionadas com o mercado de trabalho, adaptação à
digitalização da economia e soluções para minorar os efeitos mais nefastos da automação. Nesse sentido, o principal
objetivo deste trabalho é o de definir um índice de rotinização das tarefas, para as diferentes regiões NUTS II em Portugal,
para o ano de 2010 e 2018, com base em dados combinados dos Quadros de Pessoal e O*NET. Esta análise irá permitir
avaliar a predominância de ocupações mais ou menos rotinizáveis, por região. As conclusões permitem verificar a
existência de disparidades regionais que podem conduzir a impactos regionais díspares da adoção de tecnologia no
mercado de trabalho. Esta informação é relevante para a política pública conducente à atenuação dos efeitos mais
adversos da tecnologia no mercado de trabalho.
Palavras-chave: mercado de trabalho, Portugal, rotinização, tarefas, tecnologia
TASK ROUTINE INDEX: REGIONAL DISPARITIES IN PORTUGAL
Abstract: Demographic change, technology and globalization are transforming society, individuals and organisations
having direct effects on regions. Technology has been responsible not only for replacing human labor, but also for the
polarization of employment in several economies and, consequently, for the decrease in job demand for occupations
considered less routine. Assessing the impact of technology on the labor market at a regional level, measured by the task
routinization index, is important to characterize the degree of routinization of occupations of the employed population.
Task routinization is a measure commonly used in the literature that allows us to assess the degree of replacement of
work by technology, which give relevant information for the definition of public policies related to the labor market,
adaptation to the digitization of the economy and solutions to mitigate the effects of automation. In this sense, the main
objective of this work is to define a task routinization index, for the different NUTS II regions in Portugal, for the year
2010 and 2018, based on combined data from the Quadros de Pessoal and O*NET. This analysis will allow us to assess
the predominance of occupations that are more or less routable, by region. The findings allow us to verify the existence
of regional disparities that can lead to different regional impacts of technology adoption on the labor market. This
information is relevant for public policy conducive to mitigate the most adverse effects of technology on the labor market.
Keywords: labor market, Portugal, routinization, tasks, technology
1. INTRODUÇÃO
O mercado de trabalho existe há mais de dois séculos. Este mecanismo essencial para as economias evoluiu e adaptou-se
às tendências ao longo do tempo. O modelo empregador-empregado que hoje conhecemos, nasceu com a Revolução
Industrial, mas há consenso na ideia de que atualmente terá os seus dias contados, podendo estar a voltar-se para uma
lógica mais flexível e autónoma. É cada vez mais unânime a ideia de que a globalização, as alterações tecnológicas e
demográficas são as principais tendências que estão a desafiar a visão tradicional do mercado de trabalho. Com esta
evolução surgem disrupções e alterações nos padrões de consumo e de vida dos individuos que inevitavelmente têm
igualmente impacto no futuro do trabalho (EPSC, 2019; OCDE, 2019; PwC, 2018).
Em primeiro lugar, a globalização tem evoluido como uma das principais tendências com efeitos diretos nos mercados
de trabalho, acrescentando flexibilidade e mobilidade à sua estrutura mais flexível e móvel (D. H. Autor, 2007; Dolphin,
2015; Traça, 2002). No entanto, a globalização, como processo paralelo temporalmente, tem permitido a rápida
divulgação e absorção da informação e tecnologias de comunicação nos locais de trabalho, pelo que é difícil analisar os
seus efeitos, individualmente, no futuro do trabalho (EPSC, 2019; OCDE, 2019).
Em segundo, a tecnologia surge como um dos mais consensuais eixos de mudança do mercado de trabalho.
Historicamente, o progresso tecnológico tem contribuído para melhorias na produtividade, ao permitir a especialização
do trabalho e substituição de tarefas mais entediantes, e rotineiras, e até perigosas, por máquinas. A principal diferença
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entre avanços tecnológicos anteriores e os mais recentes reside, essencialmente, na velocidade e intensidade da
transformação possibilitada pelas novas capacidades resultantes de progressos tecnológicos mais recentes,
caracterizando-se estas por serem cada vez mais disruptivas. Revoluções anteriores foram consideradas por diversos
autores como skill biased, no sentido de que permitiram uma mudança de paradigma ao substituir tarefas mais rotineiras
desempenhadas por indivíduos menos qualificados por tecnologia. Agora, um novo paradigma, parece começar a surgir
sobre a necessidade de ajustar novas formas de trabalho (o teletrabalho, por exemplo) e novas organizações estruturais
das próprias organizações (apostando numa lógica cada vez mais agile e globalizada, por exemplo)(Acemoglu & Autor,
2017; Acemoglu & Restrepo, 2019; Ernst et al., 2019; Katz et al., 2008; OCDE, 2019).
Em terceiro lugar, as alterações demográficas dizem respeito a alterações na dimensão, na distribuição, no perfil de
idades da população mundial. Estas alterações que são visíveis, com muito poucas exceções regionais, devido a
crescimento da longevidade dos indivíduos e as baixas taxas de natalidade (Balliester & Elsheikhi, 2018; CIPD, 2020;
EPSC, 2019; PwC, 2018). No entanto, uma das tendências mais preocupantes reflete-se no envelhecimento populacional.
Este, á luz de (OCDE, 2019) pode gerar, por um lado, escassez de mão de obra qualificada à medida que a força de trabalho
envelhece e, por outro, uma mudança nos padrões de consumo. Na verdade, o envelhecimento da população significa que
menos trabalhadores (pela diminuição da população ativa) terão que cuidar e suportar uma maior parte de população
mais velha, isto é, um aumento do índice de dependência. Um efeito adicional é o aumento da procura por trabalhadores
na área da saúde, mais trabalhos qualificados (médicos, enfermeiros) ou menos qualificados (auxiliares de saúde). Desta
forma, a par do envelhecimento populacional muitos autores preveem que poderá haver igualmente uma mudança no
padrão de consumo: de bens transacionáveis e duráveis (ex: carros) para serviços (ex: Saúde) (Dolphin, 2015; Harris et
al., 2016; OCDE, 2019).
A avaliação dos impactos da tecnologia nas diferentes economias assume um carácter relevante não só porque permite
caracterizar as regiões no que a adoção de tecnologia diz respeito, mas também com importantes discussões ao nível da
definição das políticas públicas. O debate em torno destas questões tem vindo a ser elaborado para diferentes regiões,
como é o caso de Portugal. (Fonseca et al., 2018), por exemplo, analisa a tendência de crescimento no setor dos serviços
verificada para Portugal onde se regista um aumento do emprego e ocupações “mais cognitivas” que envolvem envolvem
tarefas abstratas e cujo prémio salarial associado a essas ocupações tem vindo a aumentar. (Biagi & Sebastian, 2020) é
um outro exemplo que analisa também o índice de rotinização das tarefas em países mediterrâneos, incluindo Portugal
como um dos que apresenta valores mais elevados e os seus efeitos na adoção de tecnologias.
O que este artigo propõe é continuar esse debate, no entanto, alargando-o para as diferentes regiões NUTS II em Portugal
e comparando os diferentes resultados para o ano de 2010 e 2018 e combinando dados dos Quadros de Pessoal e O*NET.
Por um lado, esta análise permite não só avaliar a eventual disparidade no nível de adoção da tecnologia nas diferentes
regiões em Portugal continental, mas também perceber a predominância de determinadas classes ocupacionais em
determinadas regiões. As conclusões, ao permitirem verificar a existência de disparidades regionais, conduzem também
a diferentes ritmos da adoção de tecnologia no mercado de trabalho. Estes resultados e a discussão em torno dos mesmos
torna-se uma importante ferramenta para a definição de políticas públicas que diminuam os efeitos mais adversos da
tecnologia no mercado de trabalho.
2. O IMPACTO DA TECNOLOGIA NO MERCADO DE TRABALHO
As alterações tecnológicas têm um impacto direto na quantidade de empregos disponíveis na economia. No debate em
torno desta questão concorda-se que, à semelhança do que aconteceu no passado, o progresso tecnológico irá alterar a
natureza e composição das profissões, podendo eliminar empregos, mas certamente criando novos. No entanto a
intensidade desse impacto variará de país para país e portanto os resultados relativamente à capacidade dos empregos
estarem sujeitos ao progresso tecnológico são heterogêneos tal como se pode verificar na tabela seguinte.
Quadro 1 - O impacto do progresso tecnológico
Referência
(OCDE, 2019)
(McKinsey&Company,
2017b)
(McKinsey&Company,
2017a)
(Balliester & Elsheikhi,
2018)
(Frey & Osborne, 2017)
(Smit et al., 2020)
(Harris et al., 2016)

Impacto do progresso tecnológico
14% dos empregos estarão em risco de automação, sendo provavelmente o setor industrial o mais
afetado, e cerca de 34% dos empregos serão parcialmente afetados;
Prevê que 47% dos empregos nos EUA estejam em risco de automação;
Análise a 46 países que representam 90% do PIB global prevê que cerca de 50% das atividades
correntes podem ser tecnicamente automatizadas adotando as tecnologias atuais, prevendo que cerca
de 8 a 9% da procura de trabalho em 2030 seja de novos tipos de trabalho que não existem ainda;
Prevê-se que, em termos globais, a automação possa afetar aproximadamente 49% dos empregos o
correspondente a 12,7 mil milhões de salários;
Usa um modelo de estimação de probabilidade de computerização para 702 profissões e conclui que
empregos diretamente relacionados com àreas STEM, gestão e finanças, educação e cuidados de saúde
têm pouca suscetibilidade de serem automatizadas integralmente;
Prevêm que embora 22% das atividades da força de trabalho da União Europeia podem ser
automatizadas até 2030, cenários sugerem que novos empregos criados compensarão declínio total
ou parcial dos empregos relacionados com a automação;
Prevêm que 22% das atividades da força de trabalho da UE, o correspondente a 53 milhões de
empregos, podem ser automatizados até 2030.
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Vários autores (como por exemplo (ESPAS, 2018; McKinsey&Company, 2017a; OCDE, 2017) concordam que impacto do
progresso tecnológico variará com o tipo de economia. De tal forma que, impacto das novas tecnologias no emprego será
menor em economias emergentes do que em economias avançadas. Por outro lado, pode impactar economias emergentes
no sentido de que oferecem vantagem competitiva com menor custo de mão de obra, pelo que se automação tornar os
países desenvolvidos menos dependesntes dessa força de trabalho perdem a capacidade de competir no mercado global.
No entanto, parece haver consenso em afirmar que sucessivos progressos tecnológicos têm provocado, em várias
economias mais desenvolvidas (Europa e Estados Unidos da América, por exemplo), uma queda nos empregos que
exigem níveis de qualificações medianos e de empregos que ocupam a zona mediana na distriubuição salarial um
fenómeno designado por polarização do mercado de trabalho (Acemoglu & Autor, 2011; D. H. Autor, 2007, 2019; D. H.
Autor et al., 2006; EPSC, 2019; Goos et al., 2009; McKinsey&Company, 2017a; Tufano et al., 2018; vom Lehn, 2020). Em
vários estudos, como por exemplo (Acemoglu & Autor, 2011; Fonseca et al., 2018; Goos et al., 2009), Portugal surge como
exemplo onde a percentagem de empregos com mais e menos qualificações aumentou menos relativamente aos
aumentos de ocupações que exigem qualificações médias, no entanto a tendência tem-se verificado desde 1990. Ou seja,
embora os efeitos do fenómeno de polarização ainda não se tenham feito sentir de forma significativa, não deixa de ser
uma tendência visível.
3. MEDIR A ROTINIZAÇÃO DAS TAREFAS
O estudo dos efeitos da tecnologia nos mercados de trabalho, obriga a uma clarificação da categorização das tarefas que,
segundo (D. H. Autor, 2010; D. H. Autor et al., 2003; Goos et al., 2011) podem ser classificadas em tarefas rotineiras que
complementam atividades automatizadas e caracterizadas pela repetição e portanto facilmente codificáveis através de
instruções sequenciais claras e bem definidas, e tarefas não rotineiras que podem ser abstratas (que exigem skills de
intuição, resolução de problemas, criatividade, persuasão) e manuais/serviços (que requerem capacidade de
reconhecimento da situação e capacidade de aptação).
Medir os efeitos das tecnologias nas ocupações segue diversas abordagens e instrumentos. A abordagem frequentemente
usada por diversos autores segue uma lógica em que a unidade de análise são as tarefas que compõem determinada
ocupação, seguindo modelos inicialmente definidos por (D. Autor & Dorn, 2013; D. H. Autor, 2013; D. H. Autor et al.,
2003). A análise das tarefas, na grande maioria dos autores, converge no sentido do uso dos “descritores” O*NET para a
composição de cada tarefa atribuindo-lhe uma ponderação que reflete a importância dessa tarefa em cada ocupação. A
verdade é que não existe uma classificação universalmente aceite e diferentes estudos chegam a usar diferentes
“descritores”/variáveis O*NET para caracterizar uma tarefa, no entanto os índices de tarefas definidos por (Acemoglu &
Autor, 2011) acabam por reunir algum consenso e ser frequentemente usados. Segundo eles as tarefas podem ser
divididas consoante o descrito no Quadro 2 onde estes autores usam um conjunto de 16 variáveis O*NET, onde incluem
8 variáveis relacionadas com a atividade de trabalho, 6 relacionadas com o contexto de trabalho e 2 delas relacionadas
com as capacidades do trabalho. Posteriormente, constroem as medidas das tarefas como a soma das importâncias dessas
variáveis e respetiva normalização dos valores, definidas pela O*NET.
Quadro 2 – Classificação das tarefas e respetiva variável O*NET, baseado em (Acemoglu & Autor, 2011)
Classificação das Tarefas
TAREFAS
COGNITIVAS

Não rotineiras

Analíticas

Interativas

Rotineiras

MANUAIS

Rotineiras

Não rotineiras

Variável O*Net
1.Analisar dados/informação
2.Pensamento criativo
3.Interpretar informação de outros
4.Estabelecer e manter relações
5.Guiar, liderar e motivar subordinados
6.Formar/desenvolver outros
7. Repetir a mesma tarefa
8. Ser exato e preciso
9. Elaboração de trabalho estruturado;
10. Ritmo de trabalho depende da velocidade das máquinas
11. Controlo de máquinas e processos
12. Tarefas envolvem movimentos repetitivos;
13. Operações com veículos ou equipamentos mecanizados;
14. Uso das mãos envolve controlar ou sentir objetos, ferramentas
e processos.
15. Elaboração de trabalho que requer destreza manual
16. Elaboração de trabalho que exige orientação espacial.

Existem igualmente vários instrumentos usados com o objetivo de medir a automação dos empregos. No Quadro 3
apresentam-se os mais frequentemente usados na literatura.
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Quadro 3 - Índices usados na medição da automação dos empregos
Índices
Índice de Rotinização das
tarefas: mede a intensidade da
rotinidade de cada ocupação
usando
como
inputs
a
ponderação das tarefas de cada
ocupação.

Medida de automação das
ocupações medida em termos
de
probabilidade
de
computerização.
Offshorability: análise e criação
de
índices
mediante
a
capacidade de o serviço ser
fornecido eletronicamente. Ex:
processadores de dados=100 e
cuidadores de crianças=0.

Método
Cálculo de RTI onde
RTI = RC + RM - NRM – NRA - NRI são valores dos inputs das
tarefas rotino-cognitivas, rotino-manuais, analíticas e
interpessoais normalizados (média 0 e sd=1)
ou
RTI=ln(RT)-ln(TA)-ln(TM) onde RT, TA, TM são inputs das
tarefas rotineiras, abstratas e manuais numa escala de 0 a 5.
RTI aumenta com a importância de tarefas rotineiras e diminui
com a importância de tarefas não rotineiras. Quanto mais baixo
for o valor de RTI, mais importantes são as tarefas não
rotineiras.

Referências
(Acemoglu & Autor, 2011;
D. Autor & Dorn, 2013; D. H.
Autor et al., 2003; Goos et
al., 2009; Lewandowski et
al., 2017; Mihaylov &
Tijdens, 2019; Sebastian,
2018)

(Frey & Osborne, 2017;
Pouliakas, 2018)
Estimação logit
Onde exponencial é determinada por processos gaussianos.
Há autores que propõe escala qualitativa que varia entre 1
(pouco tercearizável) a 4 (altamente tercearizável) que se
baseia na agregaração de vários indicadores O*NET. Classifica
as ocupações mediante a incapacidade de o trabalho ser
realizado noutro local geográfico, e se o trabalho pode ser
realizado virtualmente.

(Acemoglu & Autor, 2011;
Blinder, 2009)

Fonte: elaboração própria

A heterogeneidade das abordagens e metodologias adotadas por diversos autores conduz muitas vezes a resultados
divergentes, pelo que mais do que substitutas elas devem funcionar como complementariedade nos mais diversos
estudos (Acemoglu & Autor, 2011; Frey & Osborne, 2017).
4. DADOS E METODOLOGIA
Medir o impacto da tecnologia no mercado de trabalho pode ser, como vimos no capítulo anterior, feito através de
diversas metodologias e abordagens. Neste capítulo são descritos não só os dados e variáveis usadas para a
caracterização que se pretende fazer, bem como a metodologia adotada para posterior discussão de resultados.
4.1 Medir o impacto da tecnologia no mercado de trabalho ao nível regional
A medição do impacto da tecnologia no mercado de trabalho pode seguir diferentes abordagens. Para este estudo de
caracterização regional optou-se pela mais comummente usada na literatura ((Acemoglu & Autor, 2011; D. Autor & Dorn,
2013; D. H. Autor et al., 2003; Goos et al., 2009; Lewandowski et al., 2017; Mihaylov & Tijdens, 2019; Sebastian, 2018))
onde será calculada a média do índice de rotinização das tarefas de cada região, para o ano de 2010 e 2018, através do
cálculo do índice de rotinização da seguinte forma:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑖𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 = 𝑅𝐶 + 𝑅𝑀 − 𝑁𝑅𝑀 − 𝑁𝑅𝐴 − 𝑁𝑅𝐼,
onde RC, RM, NRM, NRA e NRI são respetivamente valores dos inputs das tarefas rotino-cognitivas, rotino-manuais,
analíticas e interpessoais normalizados (média 0 e desvio padrão 1). Este índice varia entre -5 e 5, e valores positivos
deste índice caracterizam ocupações rotineiras, enquanto valores negativos denotam ocupações abstratas e não
rotineiras.
Para as regiões é usada a classificação regional NUTS2 que agrupa as regiões do continente em 5 grupos: Norte, Centro,
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Esta divisão permite a categorização das regiões e a avaliação das diferenças
regionais para estudar a predominância de ocupações mais ou menos rotinizáveis em cada região e refletir sobre a
existência de diferentes impactos no mercado de trabalho regional, ao nível da tecnologia, estrutura demográfica ou
política pública.
Posteriormente, é esboçado um retrato que permita caracterizar as diferentes regiões do continente de acordo com 5
classes ocupacionais propostas em (Acemoglu & Autor, 2011; Acemoglu & Restrepo, 2017, 2019; Longmuir et al., 2020),
de acordo com o descrito no quadro seguinte. Dado que as classes ocupacionais estavam agrupadas segundo a
classificação ISCO 88 foi necessário proceder a uma harmonização entre as codificações.
Quadro 4 - Classificação Ocupacional e respetivos códigos ISCO 08
Classe Ocupacional
Não Rotineiras Abstratas
Rotino-Abstratas
Rotino-Manuais
Não Rotino-Manuais
Agricultura

Código ISCO 08 a 2 dígitos
11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35
41, 42, 43, 44, 52, 93
71, 72, 73, 74, 75, 81, 82
51, 53, 54, 83, 91, 94, 95, 96
61, 62, 63, 92
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Segundo o quadro apresentado, são consideradas 5 classes ocupacionais. As ocupações que envolvem tarefas repetitivas
e facilmente codificáveis são designadas rotineiras. Por outro lado, ocupações que envolvem tarefas e competências como
a análise das situações em tempo real, percepção espacial, pensamento crítico, criatividade, análise de dados, desenvolver
e liderar equipas são designadas, segundo essa classificação de abstratas. Dada as especificidades e heterogeneidade das
ocupações relacionadas com a agricultura e pescas, os autores optaram por inclui-las numa classe específica designada
“Agricultura”.
A harmonização das classes ocupacionais foi feita, para a conversão da classificação ISCO 88 para a ISCO08, usada neste
trabalho. Com esta classificação ocupacional, será elaborada a distribuição, em termos proporcionais, das classes
ocupacionais para as diferentes regiões de Portugal (com exceção das ilhas), para o ano de 2010 e 2018. Esta
caracterização tem como principal objetivo o de perceber as diferenças na predominância de determinados tipos de
ocupações em cada região. Estas diferenças potenciais podem explicar disparidades existentes ao nível da rotinização
das tarefas da população empregada e as diferenças no risco potencial de impactos mais nefastos da tecnologia no
mercado de trabalho e a necessidade de intervenções políticas diferentes para a sua atenuação. A escolha da janela
temporal prende-se essencialmente com o facto de 2010 ser um período pós-crise financeira, e 2018 por ser o último ano
de dados disponíveis na base de dados dos Quadros de Pessoal.
4.2 Dados
Neste trabalho são usados dados dos Quadros de Pessoal com informações relativas aos anos de 2010 e 2018, em
combinação com dados relativos às tarefas das ocupações, segundo classificação da base de dados O*NET. Esta
combinação surge devido ao facto de os Quadros de Pessoal não conterem informação relativa às tarefas que compõe
cada ocupação, tendo sido necessário obtê-la em separado. . Importa referir que, esta combinação entre uma base de
dados americano e portuguesa, tem em conta que, para o objetivo do estudo, a composição das ocupações, em termos de
tarefas, não é significativamente diferente.
Os Quadros de Pessoal são uma base de dados empregado-empregador, obtidos através de um inquérito anual
obrigatório que inclui todas as empresas portuguesas com pelo menos 1 funcionário (excluindo auto-emprego). Para a
realização deste estudo foram aplicadas algumas restrições na amostra, como a eliminação do números de identificação
pouco credíveis e excluídos os trabalhadores que não estavam em situação de horário completo com remuneração
completa ou horário incompleta com remuneração incompleta; considerados apenas os indíviduos com um período
normal de trabalho semanal situado entre as 10 e 40 horas, considerando-se valores inferiores a 10h e 40h como outliers;
foram ainda eliminados os indíviduos que trabalham para o estrangeiro, bem como os indíviduos empregues nas regiões
autónomas dadas as especificidades setoriais bem como as divergências na estrutura ocupacional face ao continente.
Desta forma, a nossa análise incide sobre 2 176 940 indivíduos (trabalhadores) para o ano de 2010 e 2 345 790
indivíduos para o ano de 2018.
A base de dados O*NET (Occupational Information Network) disponibiliza um conjunto de variáveis que permitem
descrever o trabalho e características do trabalhador, incluindo as competências necessárias para cada ocupação. Esta
base de dados, embora agrupe as profissões de acordo com a classificação ocupacional americana (SOC), é possível
através de diversas “crosswalks” a sua conversão para a classificação nacional das profissões (CNP).
Para este estudo, segue-se a metodologias de (Acemoglu & Autor, 2011; D. H. Autor & Price, 2013) em que se procede ao
desenvolvimento de 5 medidas de tarefas: tarefas analíticas não rotineiras, interativas não rotineiras, rotino-cognitivas,
rotino-manuais e não rotineiro-manuais. Para a sua construção é usado um conjunto de 16 variáveis O*NET: 8
relacionados com a atividade do trabalho, 6 com o contexto do trabalho e 2 com capacidades para desenvolver o trabalho.
Cada medida é cosntruída como sendo a soma da importância definida por escalas de cada uma das variáveis.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentados e discutidos os princípios resultados deste estudo. O principal objetivo é estabelecer um
retrato que caracterize potenciais disparidades ao nível da adoção da tecnologia nas diferentes regiões de Portugal
através da medição da rotina das ocupações.
5.1 Índice de Rotinização: caracterização por região NUTS II
Primeiramente é apresentado a média do índice de rotinização das tarefas para cada uma das regiões NUTS II para o ano
de 2010 e para o ano de 2018. Resultados esses que constam no quadro seguinte.
Quadro 5 - Média do índice de rotinização das tarefas por região em 2010 e 2018
Região
Norte
Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo
Algarve

Média IRT 2010
0.9672
0.8154
0.4705
0.7690
0.6290
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Média IRT 2018
1.0180
0.8832
0.4447
0.7986
0.6785

Da análise do Quadro 5 verificamos que existem disparidades ao nível regional no que diz respeito à média do índice de
rotinização. Em 2010, Lisboa e Vale do Tejo era a região com menor índice o que pode siginificar que as tarefas abstratas
e não rotineiras são predominantes, face às outras regiões; O Norte apresenta para 2010 o indíce de rotinização médio
mais elevado de Portugal continental refletindo uma predominância maior de ocupações associadas a tarefas mais
rotineiras, repetitivas e portanto, mais facilmente substituídas por tecnologia.
A passagem do tempo não altera a hirarquia das regiões. Em 2018 Lisboa e Vale do Tejo permanece como sendo a região
com índice mais baixo e o Norte continua com o índice elevado. Destacar que em termos evolutivos a região Norte passa
de um índice médio de 0,97 para 1.02 refletindo, possivelmente, uma evolução negativa, no sentido de um menor grau
de ocupações não rotineiras, o que parece denotar um maior risco de substituição do trabalho humano por tecnologia.
Contrariaramente ao observado para a região de Lisboa e Vale do Tejo, cujo o valor médio do índíce diminui, podendo
ser um possível reflexo de diminuição do número de ocupações rotineiras na região ou de uma rápida adoção da
tecnologia que substitui o trabalho no período considerado.
Estas disparidades podem refletir, uma de duas tendências: por um lado, a velocidade de adoção da tecnologia nas
diferentes regiões; por outro lado, as mudanças na estrutura ocupacional com um crescimento ou diminuição de
ocupações tendecialmente mais repetitivas e, consequentemente, mais facilmente substituíveis por tecnologia. Para
avaliar essa questão, é feita análise da prevalência das classes ocupacionais nas diferentes regiões (NUTS II).
5.2 Distribuição das classes ocupacionais por região
Uma possível causa para a heterogeneidade dos valores apresentados no Quadro 5 pode ser a prevalência de
determinadas classes ocupacionais nas diferentes regiões. No quadro seguinte, os valores representam a proporção de
indíviduos empregues em ocupações de cada classe ocupacional descrita no Quadro 4 face ao total de indíviduos
empregues em cada região (NUTS II) para o ano de 2010 e de 2018. Essa informação é representada esquematicamente
na Figura 2.
Quadro 6 - Proporção da população empregue em cada classe ocupacional por região (NUTS II) e ano
Classe ocupacional
Ano
Não
RotinoAbstratas
Rotino-Abstratas
Rotino-Manuais
Não Rotino-Manuais
Agricultura

Norte
2010
21,41%

2018
22,75%

Centro
2010
21,24%

2018
21,44%

Lisboa e Vale do Tejo
2010
2018
32,24%
33,43%

Alentejo
2010
2018
20,36% 20,67%

Algarve
2010
19,36%

2018
18,39%

25,09%
34,29%
19,00%
0,21%

25,47%
32,10%
19,47%
0,21%

27,18%
28,41%
22,79%
0,38%

27,37%
27,06%
23,72%
0,42%

31,65%
12,71%
23,31%
0,09%

27,29%
24,64%
26,76%
0,95%

29,67%
13,60%
37,04%
0,34%

28,12%
10,61%
42,36%
0,51%

31,50%
10,78%
24,19%
0,10%

28,10%
21,42%
28,27%
1,53%

Da análise do Erro! A origem da referência não foi encontrada. e da Figura 2 verifica-se um decréscimo entre 2010 e
2018 em todas as regiões da população empregue em ocupações classificadas como rotino-manuais, tendo esse
decréscimo sido particularmente relevante no Algarve e Alentejo, podendo ser um possível reflexo da adoção de
tecnologias e substituição de tarefas que caracterizam essa classe ocupacional, tendecialmente mais repetitivas.
Para além disso, também é possível verificar um crescimento em todas as regiões, da população empregue em ocupações
classificadas como não-rotino manuais entre o período 2010 e 2018, com especial destaque no Algarve, onde esse
crescimento foi de mais de 5% no período considerado. Esta tendência era esperada, pela relevância que o comércio e
serviços, nomeadamente o turismo, ocupam nesta região e onde ocupações frequentemente associadas a esses setores
estão incluídas nesta classe ocupacional.
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Figura 2 - Portugal Continental (NUTS II) e proporção das classes ocupacionais
Fonte: Elaboração própria, não desenhado à escala.

Por fim, importa ainda sublinhar que se verificou um crescimento da proporção do número de indíviduos empregues nas
classes ocupacionais consideradas abstratas (quer sejam rotineiras ou não) em todas as regiões com exceção do Algarve,
refletindo a dificuldade da tecnologia substituir ocupações onde predominam tarefas mais cognitivas que envolvem
competências como por exemplo o pensamento crítico, gestão e liderança de equipas, adaptação situacional que a
tecnologia dificilmente substituirá. A tendência de decréscimo da proporção de indíviduos empregues em classes
ocupacionais rotino manuais em todas as regiões, vem assim confirmar a hipótese da tecnologia como potencial
substituto de atividades mais repetitivas e codificáveis.
Regiões caracterizadas por ocupações mais abstratas exigem competências que satisfaçam as necessidades das tarefas
desenvolvidas por essas mesmas ocupações, de forma a que as regiões beneficiem em pleno dos efeitos positivos da
tecnologia e da digitalização. Algumas regiões, onde predominam ocupações mais rotinizáveis, como é o caso de Lisboa
e Vale do Tejo, exigem um olhar atento da política pública para colocar em prática políticas de educação, formação e
migração que mantenham altos os níveis das competências exigidas por estas ocupações e para que, nomeadamente
possa existir conversão dos trabalhadores de ocupações mais rotináveis para outras, com uma probabilidade menor de
serem substituíveis. Assegurando o desenvolvimento destas competências, desde as faixas etárias mais novas, permitirá
de alguma forma evitar os impactos mais negativos apontados para a tecnologia no mercado de trabalho, como o
desemprego. Para além disso, devem igualmente assegurar esse reajustamento, de forma eficaz e o mais célere possível,
entre a mão de obra que possui essas mesmas competências e a que não possui.
Para as regiões caracterizadas por ocupações mais rotinizáveis, como o Norte, o desafio parece residir na aposta na
aquisição de competências, quer digitais, quer técnicas para que que são necessárias para competir numa economia cada
vez mais gloalizada. O impacto da tecnologia será tanto maior ou mais negativo quanto menos preparado estiver o
mercado de trabalho regional. Para além disso, a modernização tecnológica das regiões poderá produzir efeitos negativos
para aqueles em grande parte não possuem as competências necessárias para esse ajustamento. Para além de terem um
risco superior de se verem substituídos por tecnologia e perderem o seu emprego, poderão ter sérias dificuldades em
ingressar num mercado de trabalho mais modernizado, pela desadequação das suas competências.
6. CONCLUSÃO
A rotinização das tarefas e consequentemente das ocupações tem vindo a ser uma temática em estudo por diversos
autores dadas as preocupações públicas que resultados desses estudos podem ter, entre outras, ao nível da adoção da
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tecnologia, ajustamentos do mercado de trabalho e políticas de formação e educação. Caracterizar e interpretar índices
que reflitam, não só a adoção da tecnologia nas diferentes economias, mas também a suscetibilidade de determinadas
ocupações à substituição pelo progresso tecnológico, são informações muito relevantes para que os decisores de política
pública desenvolvam mecanismos e instrumentos capazes de mitigar os efeitos mais adversos da tecnologia no mercado
de trabalho (Acemoglu & Restrepo, 2017; Arntz et al., 2017).
Este estudo propõe elaborar um retrato do índice de rotinização das tarefas proposto por (Acemoglu & Autor, 2011; D.
Autor & Dorn, 2013; D. H. Autor et al., 2003; Goos et al., 2009; Sebastian, 2018) e avaliar as respetivas disparidades ao
nível regional (NUTS II) para o ano de 2010 e 2018. Os resultados sugerem que Lisboa e Vale do Tejo apresenta o menor
valor médio do índice de rotinização das tarefas sugerindo uma de duas tendências: ou uma menor predominância de
ocupações mais repetitivas ou uma maior velocidade de adoção da tecnologia face às regiões restantes. Por outro lado, o
Norte apresenta o maior valor para o índice calculado podendo sugerir uma maior predominância de ocupações
facilmente subsituídas por tecnologia. No que se refere à evolução temporal da proporção de cada classe ocupacional
importa sublinhar que se registou um decréscimo dos individuos empregues em classes ocupacionais rotino-manuais em
todas as regiões, podendo ser um possível reflexo da adoção de tecnologias e substituição de tarefas que caracterizam
essa classe ocupacional, tendencialmente mais repetitivas.
Reduzir os impactos da tecnologia no mercado de trabalho deve ser uma prioridade da política pública, , exigindo um
olhar atento no desenvolvimento coordenado das regiões e dos mercados de trabalho regionais. As propostas, decorrente
das conclusões deste trabalho, recaem sobre políticas de requalificação e educação, devidamente ajustadas, que
permitam reduzir os efeitos nefastos da adoção de novas tecnologias nas economias, e que permitam requalificar os
trabalhadores que vejam o seu lugar substituído por tecnologia e reingressem rapidamente no mercado de trabalho. Para
além disso, é necessário preparar a população, com as competências necessárias para que possa ocupar atividades não
rotinizáveis, e que por isso menos prováveis de ser substituídas por tecnologia. A conjugação destes dois caminhos de
política poderão contribuir para que se possa, a nível regional, mas também nacional, aproveitar em pleno todas as
vantagens que a tecnologia pode ter no mercado de trabalho. Este estudo vem assim também reforçar alguns resultados
já encontrados na literatura: as novas tecnologias têm sido complementares das ocupações onde predominam tarefas
abstratas e não rotineiras e substitutas das ocupações caracterizadas por tarefas mais rotineiras que têm tendência para
diminuir (Acemoglu & Autor, 2011; D. Autor & Dorn, 2009; Goos et al., 2009; Nedelkoska & Quintini, 2018; Pouliakas,
2018).
Uma primeira limitação deste estudo reside no facto de que o índice de rotinização das tarefas assenta na hipótese de
que o conteúdo das tarefas e exposição à automação é igual para todas as profissões, em todas as regiões e em todas as
economias. Para além disso, a dificuldade em criar uma harmonização entre as ocupações ISCO 08 e ISCO 88 pode
conduzir a alguma heterogeneidade na classificação ocupacional apresentada. Essa classificação ocupacional negligencia
o “routine-intercity gradient” entre diferentes ocupações: por exemplo, dentro da mesma classe ocupacional existem
valores de IRT desde 2.57 (para a ocupação 96) e -3.65 (para a ocupação 95). Esta heterogeneidade na escala sugere
diferenças importantes nas tarefas desenvolvidas na ocupação e, consequentemente, potenciais diferenças à exposição a
diferentes mudanças tecnológicas e ao risco de estarem sujeitas a processos de automação. Assim sendo, este índice pode
ser interpretado como uma medida de risco potencial que pode ser senvível para detetar diferenças no grau de exposição
ao risco de substituição entre mercado de trabalho local e regional.
Como forma de ultrapassar estas limitações, novos estudos podem ser feitos nomeadamente a criação de uma classe
ocupacional que não considere as características predominantes de cada ocupação como critério, mas sim intervalos de
valores do índice de rotinização das tarefas. Para além disso, pode ser importante avaliar o grau de adoção da tecnologia
por região como forma de perceber, com exatidão, a possível causa para a heterogeneidade dos valores médios do índice
de rotinização das tarefas para cada região.
ACKNOWLEDMENTS
This work was supported by the research unit on Governance, Competitiveness and Public Policy (UIDB/04058/2020),
funded by national funds through FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
REFERÊNCIAS
Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In Handbook
of Labor Economics (Vol. 4, Issue PART B). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5
Acemoglu, D., & Autor, D. (2017). What Does Human Capital Do? A Review of Goldin and Katz´s The Race between
Education and Technology. Journal of Economic Literature, 50(2), 426–463. https://www.canada.ca/en/immigrationrefugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html
Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2017). ROBOTS AND JOBS: EVIDENCE FROM US LABOR MARKETS (Vol. 23285).
Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Artificial Intelligence, Automation, and Work. The Economics of Artificial Intelligence,
197–236. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226613475.003.0008
Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2017). Revisiting the risk of automation. Economics Letters, 159, 157–160.
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.001
Autor, D., & Dorn, D. (2009). Inequality and specialization: the growth of low-skill service jobs in the United States. NBER
Working Paper Series, 15150.

310

Autor, D., & Dorn, D. (2013). The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the. National Bureau of Economic
Research Working Paper Series, 15150, 1689–1699.
Autor, D. H. (2007). Structural Demand Shifts and Potential Labor Supply Responses in the New Century. Proceedings
Issue 52, 162–238.
Autor, D. H. (2010). U.S. Labor Market Challenges over the Longer Term. 6, 1–38. economics.mit.edu/files/6341
Autor, D. H. (2013). The “task approach” to labor markets: an overview. Journal for Labour Market Research, 46(3), 185–
199. https://doi.org/10.1007/s12651-013-0128-z
Autor, D. H. (2019). Work of the Past, Work of the Future. AEA Papers and Proceedings, 109, 1–32.
https://doi.org/10.1257/pandp.20191110
Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2006). The polarization of the U.S. labor market. American Economic Review,
96(2), 189–194. https://doi.org/10.1257/000282806777212620
Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content Of Recent Technological Change: An Empirical Exploration.
The Quarterly Journal of Economics, November, 1279–1333.
Autor, D. H., & Price, B. (2013). The Changing Task Composition of the US Labor Market: An Update of Autor, Levy, and
Murnane (2003). MIT Working Paper, 2003, 1–19.
Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018). The Future of Work: A Literature Review. In ILO Research Department - Working
Paper (Issue 29).
Biagi, F., & Sebastian, R. (2020). Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Handbook of Labor,
Human Resources and Population Economics, September. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6
Blinder, A. S. (2009). How Many US Jobs Might Be Offshorable? World Economics, 10(2), 41–78.
CIPD. (2020). People Profession 2030: A collective view of future trends (Issue May).
Dolphin, T. (2015). Technology, Globalisation and the Future of Work in Europe Essays on Employment in a Digitised
Economy. In Institute of Public Policy Research. www.ippr.org
EPSC. (2019). 10 Trends Shaping the Future of Work in Europe. https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/e77a1580-0cf5-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-121729338
Ernst, E., Merola, R., & Samaan, D. (2019). Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work. IZA
Journal of Labor Policy, 9(1). https://doi.org/10.2478/izajolp-2019-0004
ESPAS. (2018). Global Trends to 2030: The Future of Work and Workplaces. In ESPAS Ideas Paper Series.
Fonseca, T., Lima, F., & Pereira, S. C. (2018). Job polarization, technological change and routinization: Evidence for
Portugal. Labour Economics, 51(February), 317–339. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.02.003
Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?
Technological Forecasting and Social Change, 114, 254–280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2009). Job polarization in Europe. American Economic Review, 99(2), 58–63.
https://doi.org/10.1257/aer.99.2.58
Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2011). Explaining Job Polarization: The Roles of Technology, Offshoring and
Institutions. Working Papers of Department of Economics, Faculty of Economics and Business (FEB), December, 35.
Harris, H., Chance, L., Grimsey, R., & Shakespeare, P. (2016). The future of work. In Rustat Conference. Jesus College
Cambridge. www.jesus.cam.ac.uk/research/rustat-conferences
Katz, L. F., Grusky, D., & Goldin, C. (2008). The Race Between Education and Technology. In Inequality in the 21st Century.
https://doi.org/10.4324/9780429499821-10
Lewandowski, P., Keister, R., Hardy, W., & Górka, S. (2017). Routine and Ageing? The Intergenerational Divide in the
Deroutinisation of Jobs in Europe. IZA Discussion Papers, No. 10732, 10732, 1–28.
Longmuir, M., Schröder, C., & Targa, M. (2020). De-routinization of jobs and polarization of earnings: Evidence from 35
countries.
McKinsey&Company. (2017a). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. In McKinsey &
Company (Issue December). https://www.mckinsey.com/~/media/BAB489A30B724BECB5DEDC41E9BB9FAC.ashx
McKinsey&Company. (2017b). The future of work in America. In A Reflection on the Future of Work and Society (Issue
July).
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--cabinet/documents/newsitem/wcms_617754.pdf
Mihaylov, E., & Tijdens, K. G. (2019). Measuring the Routine and Non-Routine Task Content of 427 Four-Digit ISCO-08
Occupations. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3389681
Nedelkoska, L., & Quintini, G. (2018). Automation, skills use and training. OECD Social, Employment and Migration
Working
Papers,
202(202),
1–125.
https://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eeaen%0Ahttp://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
OCDE. (2017). Future of work and skills. OCDE, 24.
OCDE. (2019). OCDE Employment Outlook 2019: the future of work. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ee00155en/index.html?itemId=/content/publication/9ee00155-en
Pouliakas, K. (2018). Determinants of Automation Risk in the EU Labour Market: A Skills-Needs Approach. IZA Discussion
Paper, 11829.
PwC. (2018). Workforce of the future: the competing forces shaping 2030.
Sebastian, R. (2018). Explaining job polarisation in Spain from a task perspective. SERIEs, 9(2), 215–248.
https://doi.org/10.1007/s13209-018-0177-1

311

Smit, S., Tacke, T., Lund, S., Manyika, J., & Thiel, L. (2020). The future of work in Europe: Automation, workforce
transitions, and the shifting geography of employment. McKinsey & Company, June, 1–52.
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
Traça, D. (2002). Labour Markets in Portugal: Recent Performance and Challenges for Development in the European
Context. Desenvolvimento Económico Português No Espaço Europeu: Determinantes e Políticas, March, 57.
Tufano, M., Sathe, A., Yeo, B., Clarke, A. S., & Davis, J. (2018). Megatrends: the Future of Work. 20.
vom Lehn, C. (2020). Labor market polarization, the decline of routine work, and technological change: A quantitative
analysis. Journal of Monetary Economics, 110, 62–80. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.01.004

312

90 THE POTENTIAL OF SOCIAL INNOVATION TO CREATE
TRANSFORMATIVE CAPACITY IN COMMUNITIES [NOT
PRESENTED]
Joana Dias*; Maria Partidário
Instituto Superior Técnico

joanafmdias@tecnico.ulisboa.pt*; mariapatidario@tecnico.ulisboa.pt
Abstract: This presentation intends to show results so far achieved with a PhD research exploring the transformative
potential of Social Innovation (SI). The research aims to investigate a possible mutualism between SI and transformation,
namely how SI can enable transformation in communities and how such transformation may enhance SI. A review of the
state of the art revealed that SI is an appealing term, often used, but with mixed understandings. Researchers have defined
SI in different ways, and even with different objectives, revealing diverse lenses applied to the understanding of SI. In this
research, and drawing on the literature reviewed, two main conceptualizations of the SI concept have been identified:
cartesian and analytical vs. disruptive and systemic. With the assumption that SI should be preferably disruptive and
systemic, a conceptual framework was suggested to investigate the mutual dependency between SI and social
transformation, with SI being able to create change and transformations, while transformation also enhancing SI. The
framework considers three main components: 1) key drivers in SI that promote transformation in communities, 2)
elements for the creation of SI transformative capacity and 3) SI success factors. The framework has been applied to
social initiatives in different communities to test, improve and validate the framework and its components. This research
intends to add-value to the SI field by investigating: (i) how is transformative capacity created in communities, (ii) how
to enable the potential of SI transformative capacity, (iii) how can transformation enhance SI and (iv) how can SI
transform communities to become more resilient.
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Resumo: O artigo apresenta experiências indígenas para adaptação às mudanças climáticas na Amazônia brasileira, em
especial: (i) elaboração de Planos de Gestão Ambiental e Territorial (PGATs); (ii) formação de Agentes Ambientais
Indígenas (AAIs); e (iii) estabelecimento do Núcleo Indígena de Mudanças Climáticas no Sul do Amazonas (NIMC),
implementadas como estratégias para enfrentar os impactos das mudanças climáticas nesta região. A floresta Amazônica
desempenha um papel importante no ciclo de carbono planetário e, na região Amazônica brasileira, encontram-se 411
terras indígenas somando 1.086.950 km2 (23% da região) em que o bioma está preservado. Assim, os povos indígenas
vêm desempenhando um papel fundamental no enfrentamento às mudanças climáticas ao evitar emissões de gases de
efeito estufa (GEE) do desmatamento em seus territórios. As terras indígenas configuram-se hoje como verdadeiras ilhas
de resiliência expostas aos efeitos negativos da ocupação em seu entorno. Essas terras vêm sofrendo com invasões que
se intensificaram nos últimos anos, e coincide com o aumento expressivo das taxas de desmatamento registradas na
região Amazônica: de 4.571 km2, em 2012, para 11.088 km2, em 2020, um salto de 242% em uma década. Assim, a
estabilidade climática, ecológica e ambiental da Amazônia brasileira está ameaçada por crescentes pressões pela extração
de seus recursos naturais (mineração e madeira) e posterior substituição do uso da terra por outras atividades (em
especial agricultura e pasto). Nos próximos trinta anos, não somente os povos indígenas, mas todas as populações
tradicionais da Amazônia que dependem da floresta como principal forma de alimentação e sustento econômico sofrerão
sérios impactos devido às mudanças climáticas. As projeções de aumento da temperatura indicam a modificação do ciclo
das chuvas como principal responsável pelos impactos sobre os ecossistemas. Com a alteração do regime de chuvas,
aumentam-se as secas prolongadas, a ocorrência de queimadas, e diminui-se as vazantes dos rios, provocando alterações
na fauna e na flora. Esse processo implicará na perda da rica diversidade biológica, causando a mudança na distribuição
de espécies nativas, em especial a castanha-do-brasil e o açaí. Atualmente, já é possível notar impactos das mudanças
climáticas nas atividades tradicionais indígenas, como a mudança nos ciclos de produção e ocorrência das espécies
vegetais, e diminuição de volume de peixes em seus rios. Por isso, os povos indígenas já vêm adotando estratégias para
adaptação a esses impactos.
Palavras-chave: Terras Indígenas; Mudanças Climáticas; Amazônia.
INDIGENOUS STRATEGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN THE AMAZON
Abstract: The article presents indigenous experiences for climate change adaptation in the Brazilian Amazon, in
particular: (i) training of Indigenous Environmental Agents (AAIs); (ii) elaboration of Environmental and Territorial
Management Plans (PGATs); and (iii) establishment of the Indigenous Climate Change Nucleus in Southern Amazonas
(NIMC), implemented as strategies to address climate change impacts in Southern Amazonas. It is known that the Amazon
Forest plays an important role in the planetary carbon cycle and, in the Brazilian Amazon region, there are 411 indigenous
lands totaling 1,086,950 km2 (23% of the region) in which the biome is preserved. Thus, indigenous peoples have been
playing a fundamental role in combating climate change by avoiding greenhouse gas (GHG) emissions from deforestation
in their territories. Indigenous lands today constitute true islands of resilience exposed to the negative effects of the
occupation of their surroundings. These lands have been suffering from invasions that have intensified in recent years
and coincide with the significant increase in deforestation rates recorded in the Amazon region: from 4,571 km2 in 2012
to 11,088 km2 in 2020, a jump of 242% in a decade. Thus, the climatic, ecological, and environmental stability of the
Brazilian Amazon is threatened by increasing pressures for the extraction of its natural resources (mining and timber)
and subsequent substitution of land use for other activities (especially agriculture and pasture). Over the next thirty
years, not only the indigenous people, but all the traditional populations of the Amazon that depend on the forest for their
primary source of food and economic sustenance will suffer serious impacts due to climate change. Projections of rising
temperatures indicate the modification of the rainfall cycle as the main cause of impacts on ecosystems. With the
alteration of the rainfall regime, prolonged droughts will increase, the occurrence of fires will increase, and the flowing
of rivers will decrease, provoking changes in fauna and flora. This process will result in the loss of rich biological diversity,
causing a change in the distribution of native species, especially the Brazil nut and the açaí. Currently, it is already possible
to notice impacts of climate change on traditional indigenous activities, such as changes in production cycles and
occurrence of plant species, and a decrease in the volume of fish in their rivers. Therefore, the indigenous peoples have
already been adopting strategies to adapt to these impacts.
Keywords: Indigenous Lands; Amazon biome; Climate Change.
1. INTRODUÇÃO
As Terras Indígenas (TIs) no Brasil estão estimadas em 1,2 milhões de km2, o que equivale a 14% do território nacional
(cerca de 8,5 milhões de km2). A maior concentração das TIs está na Amazônia Legal (94% da área e 54% do número de
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terras), correspondendo a 23% da extensão dessa região, que compreende nove Estados no Norte do País, e cerca de 5,2
milhões de km2 (60% do território brasileiro).
A atual população indígena brasileira segundo o Censo 2010 é de 896.917 pessoas, com 517.383 vivendo em terras
indígenas e 379.534 fora de terras indígenas. Assim, a população indígena representava 0,43% da população brasileira,
estimada em 190.755.799 pessoas, em 2010 (IBGE, 2010). Apesar de reunidos estatisticamente na categoria indígena,
cabe ressaltar a enorme diversidade desses povos: os dados mostram a existência de 305 etnias e 274 línguas indígenas.
Ademais das diferenças culturais – mitos, modo de vida, rituais, vestimentas, alimentação - diferem na forma de
organização social e, conforme o tempo de contato com a sociedade envolvente, varia o grau de absorção de influências
do não-indígena, bem como do acesso à assistência social do estado brasileiro em termos de saúde e educação. Uma
avaliação quantitativa da demografia das populações indígenas e do estado de conservação de todas as 587 TIs já
demarcadas no Brasil mostra que a densidade populacional humana é maior dentro do que fora de 50% das TIs,
dissipando um argumento disseminado no País de que há “muita terra para poucos índios” (Begotti e Peres, 2020).
Nos últimos dez anos, no Brasil, é crescente a pressão pela diminuição dos direitos dos povos indígenas sobre suas terras,
com a diminuição do reconhecimento legal das terras indígenas e, mais recentemente, da completa paralisação dos
processos de reconhecimentos. É também crescente a pressão pelo uso ilegal de seus recursos naturais, em especial para
extração de madeira, e garimpo, fato que coincide com o aumento do desmatamento na região Amazônica ocorrido na
última década: entre 2012 e 2020 as taxas aumentaram de 4.571 km2 para 10.851 km2 ao ano, um salto de 237% no
período (INPE, 2021).
Essa situação reflete em campo as pressões políticas realizadas no âmbito do legislativo e do executivo federal pela
flexibilização da legislação ambiental e das ações de comando e controle, que desenham um quadro geral de
enfraquecimento da governança ambiental e territorial. Este cenário traz muitas preocupações para a sociedade
brasileira e para a comunidade internacional em razão da importância da região Amazônica para a manutenção dos
serviços ecossistêmicos e do clima no planeta.
Nesse contexto, os povos indígenas estão entre os grupos mais vulneráveis no Brasil, atualmente, o que torna ainda mais
relevante o apoio às estratégias de sobrevivência adotadas por eles, à defesa dos direitos de demarcação de suas terras,
e aos seus esforços de gestão ambiental e proteção territorial. Este artigo aborda três experiências indígenas para
manutenção de suas terras: (i) a elaboração de Planos de Gestão Ambiental e Territorial (PGATs); (ii) a formação de
Agentes Ambientais Indígenas (AAIs); e (iii) o estabelecimento do Núcleo Indígena de Mudanças Climáticas no Sul do
Amazonas (NIMC).
2. AS TERRAS INDÍGENAS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A Amazônia, pela sua dimensão e funções ecossistêmicas, desempenha um papel importante no ciclo de carbono
planetário, por isso configura-se uma região de risco do ponto de vista da influência sobre as mudanças climáticas. Um
colapso de partes da floresta tropical trará conseqüências adversas permanentes para o planeta (Nobre, 2007).
O efeito inibidor do desmatamento é uma das externalidades ambientais mais relevantes associadas às Terras Indígenas
(TIs) na Amazônia. Apenas 1,6% da perda de florestas e vegetação nativa no Brasil entre 1985 e 2020 ocorreu em terras
indígenas (Ipam, 2021b). As áreas desmatadas no interior das TIs são muito pequenas, estimadas em cerca de 1,2% da
área total desses territórios (Imazon, 2015). O uso tradicional dos recursos naturais pelos povos indígenas têm um papel
fundamental na conservação das florestas e manutenção dos serviços ecossistêmicos. Mesmo o pequeno uso do fogo por
algumas populações indígenas, para manejar sua produção, caça e recursos naturais é de pequena escala. Portanto, não
são os indígenas os responsáveis pelo incremento do fogo observado em toda a região amazônica nos últimos dois anso
(Fellows, 2021).
Assim, os povos indígenas vêm desempenhando um papel fundamental no combate às mudanças climáticas ao evitar
emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de desmatamento em seus territórios. Este efeito complementa
outras funções importantes das TIs, como a sustentação dos meios de vida tradicionais, o equilíbrio clima-vegetação e a
manutentação dos regimes hidrológicos na região e no País (Soares-Filho, 2010).
No entanto, as mudanças climáticas já são sentidas pelos povos indígenas: secas prolongadas, aumento das queimadas,
alteração do ciclo das chuvas e das vazantes dos rios, e consequente alteração no comportamento da fauna e da flora, são
efeitos já experimentados atualmente por muitos povos na Amazônia. Já se notam mudanças nos ciclos de produção e
ocorrência das espécies vegetais, e diminuição de volume de peixes em seus rios. Nos próximos trinta anos, não somente
os indígenas, mas todas as populações tradicionais da Amazônia que dependem da floresta como principal forma de
alimentação e sustento econômico sofrerão sérios impactos devido às mudanças climáticas (Brito, 2018).
3. AMEAÇAS ÀS TERRAS E POVOS INDÍGENAS
Em agosto de 2021 deve ser retomada no Supremo Tribunal Federal (STF) a análise de uma ação cujo resultado será
vinculante para mais de 300 terras indígenas ainda em processo de demarcação, o chamado julgamento do "marco
temporal". Por essa tese, somente os indígenas que estivessem ocupando terras em 1988, data da Constituição Federal,
poderiam reivindicar seus direitos sobre elas. No entanto, essa tese ignora os processos de expulsão territorial a que
foram submetidos ao longo da história de ocupação do País.
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Além dessa ação, há ao menos cinco projetos de lei (PL) no Congresso Nacional que alteram as regras de proteção de
territórios e povos indígenas. Esses projetos vêm ganhando força desde o início do governo de Jair Bolsonaro, que será o
primeiro governo, desde a redemocratização do Brasil, a não demarcar nenhuma terra indígena. Os projetos estão
relacionados e enfraquecem a legislação ambiental de diversas formas:


PL nº490/2007: restringe a demarcação de terras indígenas;



PL nº191/2020: libera a mineração em terras indígenas;



PL nº 3.729/2004: flexibiliza e/ou extingue o licenciamento ambiental de obras e empreendimentos;



PL nº 510/2021: permite a legalização de terras públicas invadidas até 2014 e a titulação de áreas consideradas
latifúndios;



PL nº 4843/2019: permite que o setor privado se aproprie de terras destinadas à reforma agrária e a titulação
de áreas consideradas latifúndios.

O arcabouço jurídico dado pela Constituição Federal (CF) brasileira reconhece a “posse e usufruto” das terras indígenas
pelas etnias ocupantes, mas o “domínio” pela União. Nota-se que a CF adotou o conceito de “terras tradicionalmente
ocupadas”, o que possibilitou que algumas sociedades indígenas pudessem reivindicar a posse de territórios de onde
foram expulsos, e não somente as que ocupavam por critérios de antiguidade (Santilli, 1999). Por isso, a tese do marco
temporal está em debate no STF.
Uma atividade que cresceu muito e configura grande ameaça às terras indígenas atualmente é a mineração, uma das
atividades que mais exerce pressão na floresta amazônica, tendo sido responsável pelo desmatamento de
aproximadamente 1,2 milhões de hectares entre 2005 e 2015. A produção bruta de ouro em 2020, de acordo com os
dados preliminares do Anuário Mineral Brasileiro (AMB), elaborado pela Agência Nacional de Mineração (ANM),
alcançou a marca de 121,5 toneladas (t). Para dimensionar a produção ilegal de ouro que se incorpora ao mercado lícito,
Procuradores da República do Ministério Público Federal (MPF) em colaboração com pesquisadores da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveram um protocolo de análise geoespacial da legalidade de produção de ouro.
Os pesquisadores analisaram todo o ouro comercializado entre 2019 e 2020 a partir da base de dados do recolhimento
da Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Em somente 34% das 174 t de ouro produzido
em 2019 e 2020 conseguiu-se estabelecer uma origem legal. Para outros 38% faltam dados geográficos, e 28% têm
evidências de irregularidades. Assim, 42 t foram classificadas como potencialmente ilegais, pois a área minerada supera
os limites autorizados pelo título da ANM. Outras 6,3 t são claramente ilegais, pois, ou não têm evidência de mineração,
ou são títulos irregulares localizados dentro de unidades de conservação. É particularmente grave a concentração da
ilegalidade nas lavras garimpeiras da Amazônia. O Pará é o estado campeão de ilegalidades, principalmente no entorno
da terra indígena Munduruku. Lavras garimpeiras pertencentes a somente seis indivíduos e associações concentram 61%
do ouro ilegal produzido em garimpos e 71% deste ouro foi comprado por apenas três distribuidoras de títulos e valores
mobiliários registradas pelo Banco Central (Manzolli et al., 2021). E não é só isso, esse volume de garimpo aumentou
495% em dez anos. (Observatório da Mineração, 2021).
Em síntese, esses projetos de lei revelam a intenção do governo Bolsonaro em abrir os territórios indígenas para a
exploração econômica, sem que os povos tenham autonomia para tomar essas decisões. Juntamente com a paralisação
da demarcação de terras indígenas, o pacote de reformas inclui a expamnão do agronegócio e da mineração dentro dos
territórios. Entretanto, os povos indígenas já vêm há muito tempo desenvolvendo estratégias para minimizar os impactos
negativos dessas frentes econômicas, que será discutido no tópico a seguir.
4. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENAS
4.1 Planos de Gestão Territorial e Ambiental - PGTAs
As políticas ambientais e indigenistas confluíram para uma Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras
Indígenas (PNGATI), instituída pelo Decreto nº 7.747 de 5 de junho de 2012, com o objetivo de “garantir e promover a
proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas,
assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução
física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos
da legislação vigente” (PNGATI, 2012, Art. 1º). Nesse contexto, a PNGATI trouxe novas expectativas para consolidar as
terras indígenas já demarcadas. A PNGATI é uma lei abrangente e inovadora, que adota um discurso de sustentabilidade
e etnodesenvolvimento detalhado em treze diretrizes, sete eixos temáticos de atuação, e 47 objetivos.
Um dos instrumentos regulamentados na PNGATI são os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs), que surgem
em um contexto de crescente pressão pelo uso de seus recursos, e auxilia os povos indígenas a discutirem estratégias de
desenvolvimento face a dificuldades cada vez maiores pelo reconhecimento e demarcação de suas terras, bem como de
crescente interesse sobre o uso de suas terras (COMANDULLI, 2016).
Há cerca de 15 anos o IEB vem construindo parcerias com organizações indígenas em duas regiões prioritárias - o Sul do
Amazonas e o estado de Roraima - auxiliando na ampliação da capacidade logística, administrativa e técnica destas
organizações, de modo que possam acessar e executar, no âmbito local, projetos relacionados a políticas públicas
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indigenistas e ambientalistas de gestão territorial e ambiental. Essa união de esforços entre sociedade civil organizada e
organizações indígenas tem potencializado o protagonismo, a autonomia e a autodeterminação dos povos indígenas na
proteção ambiental, controle territorial e busca por autonomia econômica. Neste processo, os Planos de Gestão
Territorial e Ambiental (PGTAs) têm se mostrado como instrumentos fundamentais, que se sustentam em arranjos
institucionais amplos, dentre os quais a construção de parcerias entre organizações da sociedade civil, organizações de
governo e organizações indígenas locais e regionais.
Em Roraima, junto com o Conselho Indígena de Roraima - CIR, e com apoio da agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional – USAID, o IEB ajuda a executar o “Projeto Bem Viver”, com o objetivo de implementar
PGTAs em seis Terras Indígenas, ou sub-regiões destas. Estas Terras Indígenas, habitadas pelos povos Wapixana, Macuxi,
Ingarikó, Taurepang e Patamona, são: Serra da Moça, Aningal, Boqueirão/Mangueira, Jacamim, Manoá-Pium e subregiões da TI Raposa Serra do Sol: Polo Base Santa Cruz, Centro Maturuca e Região do Baixo Cotingo.
Já no Sul do Amazonas, atuando em conjunto com as organizações de base locais OPIAM, OPIPAM, FOCIMP, OPIAJ,
OPIAJBAM, APIJ, APITIPRE e APITEM, o IEB apoia a implementação dos projetos “Liga da Floresta” e “SulAm Indígena”,
ambos financiados pelo Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Esses projetos têm no seu escopo a implementação de PGTAs das Terras Indígenas ocupadas sobretudo pelos povos
Parintintin, Jiahui, Tenharim e Apurinã, sendo estas as TIs Camicuã, Apurinã do km 124, Boca do Acre, Água Preta Inari,
Seruini/Marienê, Nove de Janeiro, Jiahui, Ipixuna, Tenharim do Igarapé Preto e Tenharim Marmelos.
Entre as atividades implementadas destacam-se o fortalecimento institucional, a formação de Agentes Ambientais
Indígenas, a segurança alimentar ligada às atividades de caça, pesca, coleta/extrativismo e roçados; a questão da saúde e
saneamento, como a atenção integral, promoção, prevenção, cura, fortalecimento/resgate da medicina indígena; a
revitalização cultural; as questões de infraestrutura das aldeias e as questões relacionadas à proteção e vigilância
territorial.
A implementação destas atividades conta com o apoio de agentes ambientais indígenas (AAI), no sul do Amazonas, e dos
agentes territoriais e ambientais indígenas (ATAI), em Roraima. Estes dedicam seu trabalho e criatividade para realizar
atividades em suas aldeias e comunidades, destacando-se o manejo e a conservação dos recursos naturais; a articulação
política junto às comunidades; ações de vigilância e fiscalização; pesquisas, etnomapeamentos e produção de mapas
digitais, levantamentos, diagnósticos e inventários sobre os recursos naturais e/ou agroflorestais.
4.2 Agentes Ambientais Indígenas (AAIs)
A consolidação das terras indígenas como áreas protegidas depende do fortalecimento da gestão ambiental e territorial
realizada pelos próprios povos que as ocupam e, também, da valorização dos seus conhecimentos, de suas inovações e
das suas práticas tradicionais. Portanto, faz-se necessário a criação de suportes formais e legalizados para que tenham
condições de manter estes territórios conservados.
Uma das medidas necessárias para esse apoio é a valorização do papel dos agentes ambientais indígenas (AAIs). Estes
agentes ambientais indígenas - que possuem várias denominações, entre as quais: agente ambiental, agente territorial,
agente agroflorestal, agente territorial, gestores ambientais entre outros - ao longo dos anos conquistaram, tanto nas
suas aldeias e comunidades quanto em foruns especializados, o reconhecimento de suas atuações como eficazes
mecanismos de conservação ambiental.
O “Programa de Formação Continuada de Agentes Ambientais Indígenas no Sul do Amazonas” é resultado de uma
parceria consolidada entre o Programa Povos Indígenas (PPI) do Instituto de Educação do Brasil (IEB) e os Povos
Indígenas Parintintin, Jiahui, Tenharim e Apurinã, com suas respectivas organizações. Atualmente, estão neste programa
de formação 73 Agentes Ambientais Indígenas (AAIs) que buscam refletir sobre conceitos, práticas, técnicas e tecnologias
relacionadas ao desenvolvimento sustentável e segurança ambiental; para, principalmente, aumentar suas capacidades
técnica e política no enfrentamento de uma gama de desafios socioambientais que atingem seus territórios.
Os cursos são espaços complementares de diálogo e também de “fricção” entre conceitos e práticas diversas, indígenas e
não indígenas, tendo como premissa a busca pela efetivação de uma forma mais equânime e equilibrada entre os
conhecimentos indígenas e o conhecimento não indígena, em particular o conhecimento científico normal. Uma relação
produtiva de colaboração entre coletividades que possuem visões de mundo distintas, e que, no entanto, compartilham
o mesmo planeta. O resultado são novas ideias, novos compromissos e novas práticas interculturais coproduzidas.
Os apoios financeiros para realizar esta formação continuada vêm de várias fontes ao longo do tempo, quase sempre
proveniente de diversos projetos de cooperação internacional. Especificamente para apoiar a formação destes 73 AAI
aqui mencionados, estão sendo aportados recursos da USAID, que apoia o “Projeto Nossa Terra: Apoio à Gestão Territorial
no sul do Amazonas”; e recursos do Fundo Amazônia, que apoia o Projeto “Sulam Indígena: Gestão Territorial Indígena
no Sul do Amazonas”. Ambos direcionados para a melhoria e aprimoramento da gestão ambiental e territorial das terras
indígenas dos povos acima mencionados.
Parte essencial deste programa de formação é voltado para a realização de atividades “no chão”, nas aldeias onde esses
agentes moram. Essas atividades incluem manejo e a conservação dos recursos naturais; articulação política junto às suas
comunidades; ações de vigilância e fiscalização; pesquisas, mapeamentos e produção de mapas em SIG, levantamentos,
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diagnósticos e inventários sobre os recursos naturais e/ou agroflorestais, além de outras intervenções com base nas
opiniões e reivindicações colhidas diretamente entre os moradores.
As contribuições dos agentes ambientais aportam em um grande leque de ações que incluem manejo e a conservação dos
recursos naturais e agroflorestais nas terras indígenas; ações de vigilância e proteção territorial; ações de proteção dos
recursos genéticos existente na terra indígena e dos conhecimentos tradicionais associados; ações voltadas para a gestão
dos recursos hídricos nas terras indígenas; além de atuarem no manejo, criação e conservação de animais silvestres. São
tambem responsáveis pela produção de informações atualizadas sobre a conservação através de pesquisas,
levantamentos, diagnósticos, mapeamentos e inventários sobre os recursos naturais e/ou agroflorestais de suas terras.
Alem destas atividades, eles tambem atuam diretamente em ações estrategicas como a elaboração e implementação de
Planos de Gestão Ambiental e Territorial (PGTAs) e o acompanhamento e participação na execução das políticas públicas
voltadas à gestão ambiental de seus territórios.
Estes agentes ambientais estão sendo são capacitados em processos de formação específicos, co-produzidos na maioria
das vezes em parceria entre organizações indígenas, organizações governamentais e organizações não governamentais
indigenistas e socioambeintalistas. Estes processos de formação são orientados conforme as caracaterísticas proprias de
cada povo e região. Desta forma diferentes modalidades de formação e de metodologias são aplicadas tais como cursos
de curta e média duração, oficinas, seminários, intercâmbios, trabalhos práticos, que juntos fazem parte de programas
continuados de formação em gestão ambiental e territorial.
Uma significativa parte destes programas de formação são realizados em centros de formação indígenas, fundados e
adminstrados por organizações indígenas e indigenistas e que funcionam tanto a nível local quanto regional,
introduzindo e difundindo conceitos e práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Dentre esses centros, podese citar: o Centro de Cultura e Formação da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, em Cacoal, Rondônia; o Centro
Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (CIFCRSS), administrado pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR)
e localizado na TI Raposa Serra do Sol, Roraima; o Centro Amazônico de Formação Indígenas (CAFI), ligado a Coordenação
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), localizado em Manaus, Amazonas; o Centro de Formação
dos Povos da Floresta, administrado pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC), localizado em Rio Branco, Acre; o Centro
de formação e documentação Wajãpi, localizado na TI Wajãpi e mantido pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
(IEPÉ) e pelo Conselho das Aldeias Wajãpi (APINA), entre outros.
Atualmente, existem em atividades cerca de 900 agentes ambientais indígenas espalhados em todas as regiões do Brasil.
Desde iniciativas pioneiras, como a empreendida pela instituição CPI-AC que formou ao longo de mais de duas décadas
cerca de 250 agentes agroflorestais indígenas de todos os povos indígenas no Acre. No Alto Rio Negro, a Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), com apoio do Instituto Socioambiental (ISA) promove a formação de cerca
de 60 agentes indígenas de manejo ambiental que atuam nas Terras Indígenas do alto Rio Negro; no Oiapoque, Amapá, o
IEPÉ promoveu a formação de cerca de 45 agentes ambientais indígenas, que foram certificados pelo Instituto Federal
do Amapá como Técnicos em Meio Ambiente; tambem o mesmo IEPÉ promove um programa continuado de agentes
socioambientais Wajãpi que atuam na TI Wajãpi, no estado de Macapá. Outra experiência importante é implementada
pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) que ao longo da última década e meia formou mais de 280 Agentes Territoriais
Ambientais Indígenas. Na região do sul do Amazonas o Intituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), em parceria
com organizações indígenas, promovem desde a década passada cursos de formação continuados para cerca de 70
agentes ambientais indígenas Apurinãs e Kawahiwa. No cerrado brasileiro há um processo longo de formação de agentes
ambientais Timbira, apoiado pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e a organização indígena Wyty Catë; O mesmo
CTI apoia a formação de cerca de 30 Agentes ambientais indígenas do Vale do Javarí. Na região sudeste, o IEB e a Comissão
Yvyrupá implementam um curso de formação para 56 agentes ambientais indígenas Guarani e Tupi que vivem na serra
do mar do estado de São Paulo. Na região nordeste algumas experiências de curto prazo foram realizadas entre os Pataxó.
Em Mato Grosso do Sul, os Terena promoveram o curso de agricultor agroflorestal, em parceria com o Instituto Federal
de Mato Grosso do Sul (IFMS), que formou 30 agentes ambientais Terena para atuarem em suas terras indígenas.
4.3 Núcleo Indígena de Mudanças Climáticas no Sul do Amazonas (NIMC)
Os povos indígenas já estão sentindo os efeitos das mudanças climáticas, são constatações, e não mais projeções sobre
modelos climáticos. O bem-estar dessas populações depende diretamente de ciclos e processos ameaçados pelas
mudanças climáticas. Diversos relatos vêm sendo dados pelas lideranças indígenas sobre como esses ciclos - que
orientam toda a vida da comunidade, suas práticas diversas, pescarias, caçadas, plantio das roças, colheitas, rituais etc estão já modificados em relação aos seus costumes tradicionais (Portal Amazônia, 2021).
Assim, o Núcleo Indígena de Mudanças Climáticas no Sul do Amazonas (NIMC) foi idealizado para pensar estratégias para
enfrentar os impactos das mudanças climáticas no Sul do Amazonas. Uma ferramenta de apoio ao Núcleo é a formação
no tema de mudanças climáticas. Para tanto, o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) realizou, em 2021,
oficina para formação de 22 cursistas indicadas(os) por associações indígenas regionais e locais. A Oficina foi
desenvolvida para propiciar a troca de experiências, conhecimentos e diálogo entre os participantes indígenas e não
indígenas especialistas no tema. Foram realizados encontros síncronos via internet, e atividades assíncronas no intervalo
entre o primeiro e segundo módulo do curso, relacionadas à sensibilização e informação sobre mudanças climáticas em
suas respectivas aldeias e comunidades.
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O Núcleo ainda está em sua fase inicial de atuação, e espera-se que seja uma ferramenta para dar visibilidade às mudanças
climáticas, fortalecer as ações de mitigação dos impactos climáticos no bem-estar dos povos indígenas, e sensibilizar para
a importância das terras e povos indígenas como provedores de serviços ecossistêmicos e ambientais, respectivamente.
5. CONCLUSÕES
A experiência do IEB junto aos povos indígenas de Roraima e Sul do Amazonas, com realidades objetivas vividas nas
ações locais, diretas e efetivadas “no chão”, vem mostrando que a implementação de PGTAs, embora também pautada
por regras e normas legais e administrativas, é melhor efetivada por meio da criação de alianças e pactuações interétnicas
e entre os povos indígenas, especialmente com a participação dos agentes ambientais.
Em relação à formação e a atuação dos agentes ambientais indígenas, nota-se que este é um processo que traz impacto
tanto nas aldeias, quanto em espaços políticos. Trata-se de um processo de formação mais amplo, não formal, cuja eficácia
se mostra “no chão”, no processo de gestão ambiental e territorial dos territórios indígenas, e no nível político, na
mobilização por direitos fundiários. Assim, os AAIs tornam-se agentes centrais no protagonismo indígena, elevando os
povos a um patamar, onde a eles não mais se atribuí nem o papel de vítimas, nem de obstáculos ao desenvolvimento
nacional, mas sim de comunidades cujas ações são essenciais para a proteção ambiental dos biomas brasileiros e para o
alcance do desenvolvimento sustentável do País.
O contexto político nacional é de ameaça aos direitos humanos e territoriais indígenas, evidenciando a cobiça por suas
terras, recursos minerais e florestais; o contexto social é de aumento das invasões, do desmatamento e das atividades
ilegais; e o contexto ambiental é de alterações climáticas já percebidas e prejudiciais ao modo de vida indígena. Assim, o
apoio a atividades indígenas de gestão ambiental e territorial, à formação indígena, e à visibilidade das mudanças
climáticas em curso constituem-se instrumentos importantes de políticas ambientais para enfrentar essa realidade.
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Abstract: Climate change is one of the most significant challenges facing countries and their populations. It demands
critical and urgent policy action. Even though the international level, through the United Nations Conventions and the
Paris Agreement, address climate change policies, the regional and local levels fell most of the impact. Therefore, local
governments worldwide hold a variety of competencies to implement policy actions for adaptation. Hence, this work
investigates the climate adaptation policies at regional levels at the UE through a systematic review. We reviewed 21
papers that evaluate local climate adaptation policies at the European Union. The key features of evaluation approaches
analysis were climate change, regional policy, Europe, European Union, local government, climate change adaptation,
adaptation, climate policy. The analysis included English, Spanish, and Portuguese-language peer-viewed journal articles,
conferences, and data papers published between 2001 and 2021. The Scopus database was used to perform the research.
The majority of papers were concerned with energy options (14,3%), agriculture, resilient cities, flood risk and water
management (9,5% each). These partial results are essential to further address the gaps in climate adaptation at regional
levels at the EU.
Keywords: climate change, local governance, regional policy.
UMA REVISÃO SISTEMÁTIVCA DAS POLÍTICAS REGIONAIS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DA UE: ENCONTRANDO AS
LACUNAS
Resumo: A mudança climática é um dos desafios mais significativos que os países e suas populações enfrentam. Exige
ação política crítica e urgente. Ainda que o nível internacional, por meio das Convenções das Nações Unidas e do Acordo
de Paris, aborde as políticas de mudança climática, os níveis regional e local sofrem mais impacto. Portanto, os governos
locais em todo o mundo possuem uma variedade de competências para implementar ações de políticas de adaptação.
Assim, este trabalho investiga as políticas de adaptação ao clima em nível regional na UE por meio de uma revisão
sistemática. Revisamos 21 artigos que avaliaram as políticas locais de adaptação ao clima na União Europeia. As
principais palavras-chave usadas na avaliação foram as alterações climáticas, política regional, Europa, União Europeia,
governo local, adaptação às alterações climáticas, adaptação, política climática. A análise incluiu artigos de periódicos,
conferências e dados publicados em inglês, espanhol e português, publicados entre 2001 e 2021. O banco de dados Scopus
foi usado para realizar a pesquisa. A maioria dos artigos foram relacionados a energia (14,3%), agricultura, gestão de
água, cidades resilientes e risco de inundação (9,5% cada). Estes resultados parciais são essenciais para abordar as
lacunas na adaptação ao clima a nível regional na UE.
Palavras-chave: governança local, mudança climática, política regional.
1. INTRODUCTION
There is consent concerning the matter that climate is changing and that human activity is primarily responsible. The
role presented by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) of the United Nations (UN) has been essential
in clearly establishing consensus in this area. Climate change is one of the most significant challenges facing countries
and their populations. Therefore, climate change policies must be designed and performed at global and local levels, and
close coordination is needed (Galarraga, Gonzalez‐Eguino, Markandya, 2011; IPCC, 2007).
Even though the international level, through the United Nations Conventions and the Paris Agreement, address climate
change policies, the regional and local levels fell most of the impact. The term ‘region’ is described as a sub‐national
government, above local governments or municipalities (Galarraga, Gonzalez‐Eguino, Markandya, 2011; Juholaa;
Haanpää, Peltonen, 2012). Since action on the European and national levels has improved, regional actors have also
begun to adapt. Some have considered the regional level a place to address this call because many impacts of climate
change differ significantly across regions, and thus, responses can be more targeted (Juholaa, Haanpää, Peltonen, 2012).
Interests have emerged about the extent to which the regional and local level can adapt in cases where a national strategy
does not plan any measures for the sub-national levels or where no national strategy exists. Even a national-level
approach does not mean that assistance for the lower levels is guaranteed, according to Juholaa, Haanpää, Peltonen
(2012). The ability of a region to act on adaptation is subordinate to its adaptive capacity. Adaptive capacity is the ability
of a system to respond successfully to the challenges of climate change by reducing the risk arising from the changes and
taking advantage of the changes (IPCC, 2007).
Therefore, local governments worldwide hold various competencies to implement policy actions for adaptation
(Galarraga, Gonzalez‐Eguino, Markandya, 2011; Juholaa, Haanpää, Peltonen, 2012; Naulleau et al., 2021). For that reason,
this paper investigates the climate adaptation policies at regional levels at the EU through a systematic review. The list
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derived from this work is not exhaustive, so there may thus be other examples leading the way in the regional climate
adaptation policies at the EU that were not considered here.
2. METHODS
This review applied systematic methods for document selection and inclusion, and we mixed qualitative and quantitative
analyses. The literature search, conducted on July 29th, 2021, in the Scopus (Elsevier, 2021) for the available period
(2001-2021), included peer-reviewed papers and working papers. The research equation was divided into three
keywords delimited by the operand "AND" and applied on ARTICLE TITLE, ABSTRACT, KEYWORDS. The first part of the
equation referred to climate change "climat* PRE/0 chang* OR adapt* AND regional PRE/0 policy". The second part
referred to limit the search using Scopus keywords "climate change", "regional policy", "Europe", "European Union",
"local government", "climate change adaptation", "adaptation", "climate policy". Moreover, the third element referred to
"country/territory" using Scopus entered only EU countries.
The choice to put the operand "OR" between chang* and adapt* allowed us to include studies focusing solely on climate
change or changing and studies that considered climate adaptation among comprehensive strategies. We specify the
study scale as our objective was to understand the regional or local policies at the EU refer to climate change adaptation.
The initial search yielded 116 results, duplicates excluded.
Title and abstract were scanned for relevance, articles requiring further consideration were shortlisted, and full papers
were accessed. We excluded papers that did not match the following selection criteria for this review: (1) focused on
regional climate change adaptation at the EU; (2) construction or evaluation of regional adaptation policies at the core of
the study, not only as a study background. Our final dataset included 45 documents. However, some of these were
excluded. The exclusion criteria were: (1) not have at the abstract the words climate change adaptation or climate policy;
(2) not have EU as a study subject. Which inclusion and exclusion criteria we found 21 papers. Analysis were performed
using the Rayyan software (Rayyan, 2021).
3. RESULTS AND DISCUSSION
We found 21 papers related to regional climate adaptation policies in the EU (Table 1). It was possible to identify eight
specific approaches, with a prevalence of energy (14,3%), cities, agriculture, water and flood risk (9,5% each) (Table 1).
Table 1: Specific approaches related to regional climate adaptation policies in the EU.
Theme
Agriculture
Cities
Energy
Forests
Industry
Rural areas
Sea / flood risk
Water
Others
Total

N
2
2
3
1
1
1
2
2
7
21

%
9,5
9,5
14,3
4,8
4,8
4,8
9,5
9,5
33,3
100,0

Although some articles have related topics, such as: forests and water (Morán-Ordóñez et al., 2018), water and sea quality
(Nainggolan et al., 2018), water and energy (Marcucci, Turton, 2012), energy and rural development (Lennert, Robert,
2010), and agriculture and energy (Seguin et al., 2007), for the Table 1 construction, the most relevant themes analyzed
within each paper were considered (Figure 1).
Theme

Topic

Country/Local

References

Cost-optimization approach for decarbonization

Italy

Viesi, et al. (2020)

Technological choices for energy - nuclear energy

Swiss

Marcucci, Turton (2012)

Challenges related to the decline of fossil energy

Lisbon

Lennert, Robert (2010)

Sea Level Rise (SLR)

Sweden

Wedin, A (2021)

Flood Risk Assessment

Netherlands

Hegger, et al. (2014)

Marginal Abatement cost curve for Irish agricultural greenhouse gas emission

Ireland

O'Brien et al. (2014)

Impacts of agriculture on climate

France

Seguin et al. (2007)

Conceptual framework for analyzing inter-municipal cooperation

-

Lintz (2016)

EU cohesion policy

EU

Thoidou (2013)

Regional innovation policy to influence transformative change

Sweden

Martin (2020)

Rural areas Vulnerability of rural areas to climate change

Poland

Kocur-Bera (2019)

Forests

Trade-offs and synergies among ecosystem services

Spain

Morán-Ordóñez et al. (2020)

Water markets

Spain

Solís, Zhu (2015)

Water Quality Management

Baltic Sea

Nainggolan et al. (2018)

Energy

Sea
Agriculture
Cities
Industry

Water

Figure 1: The most relevant themes and topics in each paper analyzed.
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The other seven papers, not identified with a specific approach, were classified according to the topic presented in each
paper (Figure 2).
Title

Topic

Country/Local References

A multicriteria approach for assessing the impact of ICT on EU sustainable
Regional policy
regional policy

EU

Koliouska,
(2020)

Andreopoulou

The techno-finance fix: A critical analysis of international and regional Regional policy and
EU
environmental policy documents and their implications for planning
planning

Morgan (2018)

Climate adaptation strategies: cohesion policy 2014-2020 and prospects for Regional
Greek regions
Strategy

Greece

Thoidou (2017)

Germany

Schleich, Faure (2017)

Regional challenges of climate change adaptation in Finland: Examining the
Local-Governance
ability to adapt in the absence of national level steering

Finland

Juhola, Haanpää, Peltonen
(2012)

Designing a climate change policy for the international maritime transport
sector: Market-based measures and technological options for global and Regional policy
regional policy actions

EU

Miola, Marra, Ciuffo (2011)

The role of regional governments in climate change policy

EU

Galarraga, Gonzalez-Eguino,
Markandya (2011)

Explaining citizens’ perceptions of international climate-policy relevance

Adaptation

Climate policy

Regional policy

Figure 2: General topics founded in the "others" theme papers
The articles related to energy were concerned with replacing fossil energy used in cities and transportation presented
by Viesi et al., (2020) and Lennert, Robert (2010); and their possible sustainable options, such as nuclear energy
proposed in the article in Marcucci, Turton (2012) despite the risk involved. Assessments related to sea-level rise and
recurrent flooding were present in countries with a high risk (SLR) of losing territorial areas, such as Sweden and the
Netherlands. The article from Wedin (2021) demonstrated six challenges for the climate-changing adaptation regarding
SLR): lack of knowledge and human resources, lacking integration and coordination, lacking or insufficient frameworks
for dealing with long-time-horizons, responsibility for implementation and financing, and goal conflicts in the process of
implementing adaptation policy (Wedin, 2021:507). Nainggolan et al. (2018) demonstrated, with modeling, that it is
possible to use water for agriculture in a more cost-efficient way and yet reduce the greenhouse gas emissions if it is
considered the water and agriculture management in the climate adaptation regional policy.
The agriculture-related articles compared different emission accounting methodologies presented by O'Brien et al.
(2014) and an overview of the various impacts of agriculture on the climate by Seguin (2007). O'Brien et al. (2014)
compare two methodologies to quantify the potential to reduce national agricultural emissions: one is the
Intergovernmental Panel on Climate Change guidelines for national GHG inventories (IPCC-NI method), and the other is
the life cycle assessment (LCA). The first methodology is the standard for assessing compliance with mandatory national
GHG reduction targets and uses a sectorial framework to allocate emissions. The analysis showed the difference between
methodologies was primarily because the IPCC-NI method attributes the abatement from agricultural mitigation
measures, partially or entirely, to other sectors within a nation or activity taking place in other countries. This attribution
suggests that it may be politically difficult to justify to farmers that agricultural mitigation measures should be adopted
if the accounting process does not attribute this mitigation to them. The disagreement between methodologies also
indicates that unilateral national or regional policies to reduce agricultural emissions (GHG emissions) based on the IPCCNI method could lead to mitigation options that increase global emissions (carbon leakage) (O'Brien et al., 2014:115).
The Lintz (2016) paper presented a conceptual framework for analyzing factors that influence cooperation between
cities, local environmental policy-making and regional sustainable development, voluntary inter-municipal collaboration
cooperation. It integrated substantive and interaction-oriented analysis of sectorial and territorial coordination in a twolevel governance environment, examining intra- and inter-municipal and global environmental effects. The study,
therefore, provided an interaction-oriented analysis; where there is room for further differentiation from a gametheoretical perspective or taking into account more of the complexity of real-world multilevel institutional frameworks.
This multilevel framework could include that national governments can support or even legally force cooperation by
municipalities (Lintz, 2016:967). A systematic basis for future theoretical and empirical research gives tools and a
theoretical framework for further analysis of climate adaptation regional policies.
Martin (2020) studied the case of the chemicals industry in Sweden's largest primary chemicals industry cluster. Despite
advances in technology development, shifting from discussion to action appeared challenging for this regional industry,
besides the ongoing cooperation between the region's public and private sectors and its ambition to become an
international leader in producing sustainable chemistry products by 2030. Martin (2020) presented a solution that
involves under-addressed policy approaches attempting to create new sociotechnical alignments requiring co-evolving
changes across technologies, infrastructures, regulatory frameworks, and other societal dimensions, both within and
beyond the regional context.
Kocur-Bera (2019) pointed out that making decisions about applying climate-changing adaptation regional policies in a
territory, as in rural areas, is necessary to consider three fundamental determinants of predisposition: exposure,
vulnerability, and adaptive capacity. Moreover, only all of these grouped elements can answer the question about a unit's
predisposition to climate change.
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Morán-Ordóñez et al. (2020) presented a relation between ecosystem services provided by a Mediterranean forest and
the impacts of this provision with a climate-changing scenario built by combining different regional policies and climate
change assumptions. The results suggested that management policies would more strongly determine the ecosystem
services provision by Mediterranean forests than climate. These results open the discussion of how effective or efficient
regional climate change policies related to the management of natural resources can be. These also reveal a way to use
some tools presented by some authors analyzed here, such as Galarraga, Gonzalez-Eguino, Markandya (2011), Juhola,
Haanpää, Peltone (2012), Kocur-Bera (2019), Koliouska, Andreopoulou (2020), Schleich, Faure (2017).
Even though the papers demonstrated in Figure 2 were not related to a specific issue or theme, they brought significant
assessment methodologies further to analyze climate adaptation regional policies at the EU.
4. CONCLUSION
This review showed some gaps between the theory (regional policy) and reality, what occurs inside the territory. These
gaps have a lack of information between stakeholders and the community to execute plans and procedures, a lack of
communication between regional levels, and a lack of nexus between the sectors.
Besides the global concern about climate changing and the construction of the deals and actions related to it, it is on
regional and local levels that these plans are executed. Moreover, the territory is not uniform, and it is urgent to build
indicators to determine their vulnerability to climate change at a local level, as made by Kocur-Bera (2019).
Also, investigating citizens' perception of these policies at the regional level is determinant to improve their effectiveness,
as described by Schleich, Faure (2017). Furthermore, improving communication among stakeholders at different levels
and communicating scientific information are priority actions to develop the synergy between what is planned and
executed. So policies can quickly adapt to the new realities imposed by climate change.
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Resumo: A coesão é uma das bandeiras mais importantes da União Europeia, todavia, as assimetrias entre regiões são
uma realidade preocupante. Sendo que estas disparidades territoriais tendem a ser mais pronunciadas nas regiões menos
desenvolvidas, onde habitualmente se encontram as regiões periféricas ou rurais. Associados a estas regiões estão alguns
fatores que constituem claros constrangimentos ao desenvolvimento, como são exemplos a perda de população ou
problemas sociais e económicos graves, entre os quais está uma oferta de serviços de interesse geral (SIG) inexistente ou
inadequada. De facto, os SIG e a coesão estão intimamente ligados, já que estes serviços são um elemento importante para
as dinâmicas sociais e económicas dos territórios rurais e periféricos e fundamentais para o processo de convergência e
o cumprimento dos objetivos europeus. Todavia, a provisão de SIG difere de regiões centrais para periféricas, originando
e contribuindo para o adensar das desigualdades regionais. Com o objetivo de compreender os fatores que condicionam
a existência destes serviços, recorremos a uma metodologia baseada na análise de indicadores demográficos,
económicos, políticos, sociais e ambientais, procurando identificar os principais fatores que afetam a provisão de SIG ao
nível regional, tendo sido observado um contexto de pré-crise (2006), crise (2012) e pós-crise (2016). Com recurso a
uma análise de componentes principais, os indicadores iniciais foram agrupados em fatores que, posteriormente, foram
utilizados como variáveis independentes numa análise de regressão, sendo utilizados indicadores referentes aos SIG
como variável dependente. Os resultados demonstram comportamentos e relações regionais díspares, reiterando a
dissemelhança entre as regiões europeias e as suas realidades territoriais. As regiões “core” mostram melhores condições
para a existência de provisão de SIG que as regiões mais periféricas ou rurais, o que apenas cimenta a disparidade regional
já bastante latente e põe em causa a coesão territorial na Europa.

325

94 THE ROLE OF URBAN AGRICULTURE IN PROVIDING
MULTIFUNCTIONAL SPACES: A CRITICAL REVIEW
Silva Berenice Fischer1, Maria Luisa Espinel-Ramos1, Daniel Alberto Perozo-Suárez3*
1
2

Center for Development Research, University of Bonn, Germany
Department of Economics, University of Brasilia, Brazil,

squintan@uni-bonn.de; mespinel@uni-bonn.de; daniel.perozo@unb.br*
Abstract: Urban centers currently face different threats associated with social and environmental issues such as chronic
poverty, increased demand for food, conflicts over scarce resources, and climate change impacts. Urban Agriculture (UA)
is seen as a promising strategy that addresses these challenges, providing multiple benefits that enhance cities' resilience.
This strategy has gained prominence in delivering healthy and fresh products to urban dwellers, improving food security,
and reducing poverty. In this sense, UA plays an essential role in mitigating the impacts of climate change and contributes
to creating urban green jobs, enhancing social capital and human well-being by providing sustainable and multifunctional
solutions for urban transformation. This review aims to address how UA contributes to these aspects critically. Usually,
a systematic literature review was conducted using the PRISMA guidelines (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses). The analysis included English-language peer-reviewed journal articles published between
2015 and 2021. In addition, two electronic bibliographic databases were chosen: ScienceDirect and Google Scholar. As a
result of this research, UA's benefits and trade-offs on socio-ecological aspects and human health were identified, being
relevant for formulating multi-criteria public policies aimed at implementing and strengthening UA initiatives.
Keywords: Climate change, multifunctionality, public health, Urban Agriculture.
O PAPEL DA AGRICULTURA URBANA NA PROVISÃO DE ESPAÇOS MULTIFUNCIONAIS: UMA REVISÃO CRÍTICA
Resumo: Os centros urbanos enfrentam diversas ameaças associadas com problemas sociais e ambientais como pobreza,
aumento da demanda por alimentos, conflitos pela obtenção de recursos e os impactos da mudança do clima. A
Agricultura Urbana (AU) é vista como uma estratégia promissória que aborda esses desafios, ao providenciar múltiplos
benefícios que aumentam a resiliência das cidades. Essa estratégia vem ganhando relevância na oferta de produtos
frescos e saudáveis aos moradores das cidades, melhorando a segurança alimentar e reduzindo a pobreza. Nesse sentido,
a AU tem um papel essencial na mitigação da mudança do clima e contribui com a criação de empregos verdes, de
condições de bem-estar e o fortalecimento do capital social, por meio do fornecimento de soluções sustentáveis e
multifuncionais para a transformação urbana. O objetivo desta revisão é abordar de forma crítica como a AU contribui
com os aspectos mencionados. Para isso, foi conduzida uma revisão sistemática de literatura seguindo as diretrizes
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A análise incluiu artigos de jornais de
língua inglesa revisados por pares e publicados entre 2015 e 2021. Foram escolhidas ScienceDirect e Google Scholar
como bases de dados de referência para a pesquisa. Os resultados obtidos permitiram a identificação dos trade-offs
referentes aos aspectos socioecológicos e de saúde humana da AU, de grande relevância para a formulação de políticas
públicas multicritério voltadas à implementação e fortalecimento de iniciativas de AU.
Palavras-chave: Agricultura Urbana, mudança do clima, multifuncionalidade, saúde pública.
1. INTRODUCTION
The characterization of urban centers is essential for urban planning and the success of urban policies (Yu et al., 2021).
Nowadays, most people live in urban spaces at the global level (UN, 2019). Therefore, positive and negative consequences
of human existence are particularly evident in cities. For this reason, cities play an essential role in global climate
protection and the achievement of sustainability goals (Acuto, 2016 and Broto et al., 2019 in Krause & Hawkins, 2021).
Urban centers are defined as human agglomerations in a particular area that may develop gradually with the
decentralization of population and industries, from a given point or series of attributes called nuclei, where economic
activities are usually concentrated (Sun, 2019). Also, cities own the capacity of providing more and better goods and
services to meet the demands of locals (Berry & Garrison, 1958 and Zhong et al., 2017 in Yu et al., 2021).
These agglomerations generate impacts related to social and environmental issues such as chronic poverty, increased
demand for food, higher prices, land scarcity, conflicts over scarce resources, pollution, and climate change impacts. Also,
the lack of planning or proper management of urban areas affects human and environmental health in different ways
since negative externalities such as air and water pollution, noise, and traffic typically rise as a result of economic activity
(Xu et al., 2020; Kyriakopoulou & Picard, 2021; Chatziioannou et al., 2020). In addition, it has been demonstrated that
human well-being is affected by the lack of space, lack of access to nature, stress, or low communication with other
community members (McCay & Burszta, 2016 in Malgorzata et al., 2021).
In this sense, Urban Agriculture (UA) is a strategy that can create mechanisms to overcome some of the typical challenges
of life in the city. UA is defined as an activity related to the cultivation and sale of agricultural products in urban areas.
Other definitions like peri-urban agriculture (PUA) include the kind of production in the surroundings of cities (Marçal
et al., 2021). Also, there are many types of UA, such as the ones applied in rooftops, balconies, or open spaces, organized
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horizontally or vertically (Kirby et al., 2021). However, this concept differs from the idea of community gardening or
subsistence farming since UA focuses on the production of food, the creation of job opportunities, the provision of social
and environmental benefits, and market-oriented strategies, contrary to farming activities for self-consumption.
This practice is seen as a promising strategy that addresses urban challenges, providing multiple benefits that enhance
cities’ resilience (Kirby et al., 2021). In the same way, this strategy has gained prominence in delivering healthy and fresh
products to urban dwellers, improving food security, and reducing poverty. Also, UA generates social and environmental
benefits by reducing the negative ecological, social, and health externalities associated with prevalent production and
consumption patterns (Menconi et al., 2020 and UN General Assembly, 2016 in Tapia et al., 2021).
UA promotes social inclusion through the creation of urban green jobs (Batitucci et al., 2019), has positive impacts on
physical and mental health (Nawrath et al., 2021), improves well-being levels (Langemeyer et al., 2021), enhances food
security to vulnerable communities (Armanda et al., 2019), and creates conditions for the potential reduction of
agriculture impacts on climate change due to deforestation practices (Lin & Egerer, 2020; Marçal et al., 2021). Besides,
UA contributes to urban regeneration processes and promotes social innovation (Sanyé-Mengual et al., 2019). In this
sense, UA plays an essential role in mitigating the impacts of climate change and enhancing the quality of life and human
well-being by providing sustainable and multifunctional solutions for urban transformation.
Considering these facts, this review aims to address the question of how UA contributes to creating multifunctional
spaces, evaluating environmental, socio-economic, and health aspects, with positive impacts and benefits in terms of
ecosystem services, the strengthening of social links and well-being, the satisfaction of consumer demand, and the
provision of quality food to meet nutritional requirements of urban communities. Also, some health risks associated with
the practice of UA are explored.
The structure of the article from this point on is organized as follows: Section 2 presents a theoretical framework where
the links and relevance of environmental, socio-economic, and health aspects related to UA are presented, Section 3
explains the methods and data collection process, while results are presented in Section 4, and discussed in Section 5.
Finally, a set of concluding remarks from the study are compiled in the last section.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Multifunctional socio-ecological systems, including UA, are defined as synergistic systems that correlate and complement
functionality and spatial distribution and supply multiple ecosystem services and functions (Mastrangelo et al., 2014; van
Huylenbroeck et al. 2007b). According to van Huylenbroeck et al. (2007a), the multifunctionality of agriculture can be
classified into four types of functions: green functions (such as biodiversity conservation, nutrient cycling), blue functions
(water quality and flood control), yellow functions (social cohesion, leisure, and recreation) and finally white functions
related to food security. In the following section, we review the different aspects of urban agricultural multifunctionality.
2.1 Environmental aspects
2.11 Ecosystem Services
The provision of ecosystem services by urban agriculture is diverse and context-specific; UA is associated with ecosystem
services and functions (supporting, regulating, provisioning, and cultural) (Wilhelm & Smith 2018). Evidence shows that
UA contributes to supporting habitat for biodiversity conservation in highly built and fragmented environments and
genetic preservation of biodiversity (Lin et al. 2015; Wilhelm and Smith 2018; Sanyé-Mengual et al. 2020). The presence
of UA contributes to on-farm pollinator services and increases the exchange of these services among home-gardens and
adjacent urban agricultural farms (Langellotto et al. 2018)
In terms of provision and regulating ecosystem services, UA's most relevant role is producing food (quantity and quality);
in many parts of the world, urban agriculture is the primary source of food and income for poor urban dwellers (Cilliers
et al. 2013). In some urban centers, household's sources of food come entirely from urban agricultural plots (Mkwambisi
et al., 2011). Rooftop vegetable production, for example, when well-managed, is energy, water, and yield efficient,
producing in minimum substrates systems (Walters & Stoelzle Midden, 2018). In addition, studies have shown that UA
is also associated with the reduction of stormwater runoff, water infiltration and the protection of water sources, nitrogen
fixation, pollination, and pest and disease control (Deksissa et al. 2021; Clinton et al. 2018). For example, a study in
community gardens in New York estimated that ~644 million liters of stormwater on community gardens would be
prevented from becoming runoff in that specific year (Gittleman et al., 2017).
Cultural ecosystem services and UA provide places for stress reduction and relaxation, biophilia, recreation and leisure,
maintenance of the cultural heritage, and aesthetic value, among others (Langemeyer et al., 2018). In addition, the
propagation of medicinal crops/plants and trees in urban agricultural plots is associated with cultural and economic
factors (Madaleno, 2000; Ko & Son 2018).
The potential of carbon sequestration of green infrastructure, including UA, has been widely investigated, associated with
the beneficial impacts of UA by increasing the amount of carbon sequestration in cities, in addition to energy-saving due
to reduced use of heating or cooling due to the insolation properties of some UA strategies translates to a reduces amount
of emissions, air filtration and microclimate regulation (Cilliers et al. 2013; Clinton et al. 2018; Anderson & Gough 2020).
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Furthermore, by increasing the amount of green space, UA has been associated with the potential to mitigate the impacts
of extreme weather events, such as floods and extreme rainfall (Lwasa et al., 2014). Moreover, research has shown that
evapotranspiration from urban vegetation, including UA, is associated with a cooling effect, having substantial impacts
in reducing temperatures, energy demand, heat-related disaster events, and increasing thermal comfort (Herath et al.,
2018; Smith et al., 2017). In addition, by reducing agricultural emissions from the food supply and distribution and
reducing food km, avoidance of waste decomposition in landfill UA contributes to mitigation of GHG emissions (Kulak et
al., 2013).
2.2 Socio-economic aspects
2.2.1 Social aspects
An essential benefit of UA is the strengthening of social relations in neighborhoods. When residents consider it essential
to have a good relationship among them so that it is possible to have access to each others’ social resources, such as trust,
support, information, job opportunities; community members engage in activities of common interest, building social
capital (Shin, 2021). Social capital is associated with a notion of cohesion and collective support that opens possibilities
for community development.
In the same way, community development allows for the promotion of a collaborative environment at the local level,
under the construction of healthy and strong relationships among community members, a growing sense of belonging,
and the defense of community values and heritage (Armstrong, 2000; Bregendahl & Flora, 2006; Ferris et al., 2001;
Schukoske, 2000; Sharp et al., 2007; Sumner et al., 2010). Community development is a process that enhances civic
engagement with relations based on cultural values (Sumner et al., 2010) and knowledge transfer (Sharp, 2007). These
solid capacities are instruments that empower communities from the governance perspective since community members
can envision applicable public policies (Schukoske, 2000), opt for self-determination (Bradley & Galt, 2013), and
contribute to meet country-level SDGs, in which cities play a crucial role (Ferris et al., 2001).
Despite UA bringing many other benefits such as those related to health, social impacts, in general, tend to be quite
relevant. For example, in quantitative research conducted by Kirby et al. (2021) about the analysis of UA’s effects, wellbeing benefits are stronger than nutritional impacts, and the motivations and benefits of this practice may vary across
urban agriculture types. Also, conclusions pointed out that variations in social results and participant motivation are
quite relevant for planning (Kirby et al., 2021).
Urban spaces dedicated to farming activities are common areas where residents meet, work together and interact. They
also integrate segregated groups, new residents, or even immigrants (Beckie & Bogdan, 2010). These and other facts
make part of a series of recognition of rights that excluded people receive through the development of UA, bringing social
justice to communities (Bradley & Galt, 2013; Levkoe, 2006; Macias, 2008). Poor people gain, more substantial for
example, poorness to cheaper food while engaging in activities outside the formal labor market that allow them to
vindicate their human dignity (Hann & Pikai, 2000).
In the same sense, decisions related to shared spaces such as those reserved for urban farming activities imply a collective
sense of participation, where neighbors need to decide using democratic methods. Therefore, this is a factor that
enhances political and democratic values in local decision-making processes (Glover et al., 2005; Levkoe, 2006).
As kids grow, they develop a clear understanding of these dynamics, for which education is another value that is
strengthened through UA. From this point of view, students may learn about improving techniques and developing
innovative methods to be implemented in the future, engaging youth in research (Krasny & Doyle, 2002). Also, the
potential lack of expertise could be addressed with specialization and know-how transfer (Reynolds, 2011).
Moreover, UA is usually developed where land does not have a defined use, giving a new purpose to vacant spaces. Such
spaces are abandoned plots or spots used to spread negative values by the effects of activities such as poverty, drug
trafficking, or robbery. In sum, the recovery of vacant spaces for new purposes is positive for communities and for the
city itself, in terms of planning (Mendes et al., 2008) reduces violence levels due to the presence of people in recovered
spaces (Rekow, 2015), and creates more attractive places to live (Voicu & Been, 2008; Iles, 2005).
2.2.2 Economic aspects
Among the benefits of UA, food security is often mentioned as one of the most relevant since it grants food availability
and a reliable source of income (Opitz et al., 2015; Broadway, 2011). Although the macroeconomic impact of agricultural
products generated explicitly in urban areas is not significant, their implications for income are quite essential (Petts,
2005).
The generation of income from UA has a multiplier effect since it is reflected in higher consumption and savings
possibilities, with a positive impact on income flow. Money that was spent on food in the past, for example, can be saved
for the future or spent on other relevant goods and services, improving the quality of life of urban farmers. Also, vegetable
markets and agricultural products usually develop faster in the presence of UA initiatives due to the assurance of supply
levels (Brown & Miller, 2008).
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When markets develop and supply expands, prices typically tend to decrease. Although this is precisely what happens in
local markets where agricultural products are distributed, the expansion in options and lower market prices due to the
simplification of transportation or commercialization services contribute to the strengthening of this strategy, increasing
its social acceptance and receptivity from city dwellers (Larsen, 2009; Brown & Miller, 2008). Furthermore, the demand
for agricultural products from the city has increased in the last few years. Demographic growth, lower prices, and changes
in consumers’ preferences regarding the quality and origin of food are some of the reasons behind this pattern (Kerton
& Sinclair, 2010).
In the same way, the food system acts as an economic driver for the generation of multiple benefits for the local economy.
According to Conner et al. (2008), it is crucial to follow the proper set of strategies to take advantage of potential
spillovers from the new flows of income circulating at the local level and foster investment for local economic growth
and community development. In addition to this, Warsaw et al. (2021) point out that economic growth processes typically
require an ignition, and farmers’ markets have the potential to work as a starting point to fuel local economies.
Furthermore, once UA market structures gain strength, options for entrepreneurs are more visible. Thus, there is space
for new business opportunities, innovation, and job creation (Pölling et al., 2016), and the valuation of properties since
the price of real estate assets might as well be positively affected by the presence of UA systems in the neighborhood
(Voicu & Been, 2008).
Nevertheless, the economic impacts of UA must be monitored in a better way to show its importance for local economic
systems and the role they play in the economy as a whole. According to Petts (2005), contributions to employment, for
example, are likely to be underestimated in labor statistics since urban farmers’ activity is not considered a formal job or
a form of self-employment.
Lastly, UA has a role to play in avoiding the negative impacts of climate change and its related economic costs. By reducing
territorial expansion required to meet the demand for agricultural products, UA allows local or imported deforestation
to slow down. This contribution is valuable since it is connected to the socio-economic benefits of controlling climate
change impacts, which are positive in many senses (Gasper et al., 2011). In addition to this, economic recessions might
bring consequences over UA, as we have learned from the impact generated by COVID-19 on almost all economic
activities (Biazoti et al., 2021). In this context, the connection of public health issues with the state of the economy is more
evident nowadays. This explains why it is essential to analyze health aspects related to UA.
2.3 Human health aspects
2.3.1 Urban Agriculture and Urban Health
Cities are complex systems where different environmental, social, economic and health factors coincide (Galea & Vlahov,
2005; Roux, 2015). Therefore, the WHO (1948) definition of health: "the full physical, mental and social well-being not
merely the absence of disease or infirmity" (Sfeatcu et al., 2014), in urban settings might not be enough. In cities, the
concept of health includes various aspects that need a holistic approach, where both the health of the inhabitants and the
community must be considered (Galea & Vlahov, 2005). Additionally, population growth, environmental disruption,
rapid urbanisation and ecosystem degradation pose a risk to human health (Galea & Vlahov, 2005; Myers et al., 2013).
According to the definition of urban health by Galea & Vlahov, (2005), three key factors affect human health in cities: the
physical environment, the social environment and the access to social services (Galea & Vlahov, 2005). Therefore, under
this approach, UA, as part of the city complex system, can influence human health in various ways, both positively and
negatively.
The physical urban environment includes infrastructure, soil, water, air quality, and climatic and geological conditions
(Galea & Vlahov, 2005). Here UA can play an essential role in human health. Agricultural systems in cities are green
spaces, providers of multiple services, including health services (Cruz-Piedrahita et al., 2020; Speak et al., 2015;
Wakefield et al., 2007). UA has the potential to reduce air pollution, increase biodiversity and promote environmental
practices (Cruz-Piedrahita et al., 2020; Speak et al., 2015). These benefits improve the quality of the city environment
and the health status of the urban inhabitants in various ways. For example, there is evidence that air pollution in cities
increases the prevalence of respiratory diseases and lung cancer (Zhu et al., 2019). The betterment of air quality through
UA and urban green spaces can potentially reduce such health risks (Cruz-Piedrahita et al., 2020).
Moreover, UA in cities helps mitigate the urban heat island effect, reducing the temperature by up to 4 degrees (CruzPiedrahita et al., 2020; Wong & Yu, 2005). Tan's et al. 2010 study, which evaluated 30 years of weather events in Shanghai
- China, shows that urban regions affected by heatwaves are associated with increased mortality (Tan et al., 2010). This
study also demonstrates the link between areas of increased urbanisation with city heat islands (Tan et al., 2010). In this
sense, UA can improve the conditions of urban inhabitants by reducing temperatures in cities and therefore, reducing
mortality from heatstroke.
Additionally, UA has the potential to aid climate change mitigation (Speak et al., 2015). Some studies anticipate that
climate change will play an essential role in the proliferation of vector-borne diseases such as malaria and Lyme disease
(Semenza & Suk, 2018). Thus, UA contributions to climate change mitigation and urban environmental temperature
reduction might indirectly prevent the emergence of climate change associated diseases. Nevertheless, some authors
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discuss the risk of higher incidence of vector-borne diseases in the proximity of UA areas with neglected or poorly
maintained crops (Ngom & Siegmund, 2015).
The built environment also has an impact on mental health (Galea & Vlahov, 2005). UA provides the city with spaces for
recreation, physical activity, relaxation and exercise (Cruz-Piedrahita et al., 2020). It is well known that physical activity
reduces stress levels and prevents respiratory and cardiovascular diseases (Cheng et al., 2003). UA spaces give a sense
of well-being and pleasure (Harada et al., 2021; Safayet et al., 2017). Human dependence on natural spaces goes beyond
economic, physical and subsistence benefits; aspects such as intellectual, cognitive and spiritual fulfilment through the
connection with nature are broadly recognised as a human emotional need (Hosey & Melfi, 2014). Such beneficial mental
effects of UA are observed in the studies by Harada et al. (2021) and Safayet et al. (2017), in which self-rated health and
well-being are higher for UA practitioners (Harada et al., 2021; Safayet et al., 2017).
The second key factor for urban human health is the social context (Galea & Vlahov, 2005). It comprises occupational
status, socio-economic dynamics, power relations, cultural practices, beliefs, and community dynamics (Galea & Vlahov,
2005). In this respect, UA systems can increase social activity, social bonds, social inclusion, and gender equality (Mead
et al., 2021; Perdana, 2020). In addition, UA enhances cultural exchange and the preservation of culinary traditions or
the exploration of innovative alternatives. UA also offers the possibility of educational activities for schools and job
creation for disadvantaged populations in marginal areas (Fischer et al., 2019; Pribadi & Pauleit, 2016; White & Bunn,
2017). Many studies show the positive effect of UA on the communities and the importance of UA for the strengthening
of social bonds, social inclusion and social capital. (Campbell, 2016; Kirkpatrick & Davison, 2018; Levidow, 2018).
Lastly, the Social services factor refers to all health and social services (Galea & Vlahov, 2005). In this aspect, UA itself can
be a social and public health service to prevent diseases. In many cases, municipality or community-led initiatives
promote healthy lifestyles, healthy nutritional habits and provide social or mental health services for vulnerable
communities (Fischer et al., 2019; Mead et al., 2021; Wakefield et al., 2007; White & Bunn, 2017). New urban
environments predispose to sedentary lifestyles and diets rich in processed foods (Cruz-Piedrahita et al., 2020; Fischer
et al., 2019). Such habits predispose to obesity, type II diabetes, hypertension, cancer, and coronary heart disease (CruzPiedrahita et al., 2020). The UA benefits such as a more balanced diet, affordability of healthy diet products, smart
nutritional decisions, improved nutritional status and increased physical activity, can reduce the risk of the diseases
mentioned above (Cruz-Piedrahita et al., 2020; Mead et al., 2021). Additionally, the mental benefits of the interaction of
humans with natural areas have been extensively researched and are essential for psychological and rehabilitative
assistance (Hosey & Melfi, 2014).
2.3.3.1 Risks
Despite the many benefits of UA, the cultivation of agricultural products in the city may adversely affect human health if
the necessary measures are not taken. For example, the use of wastewater for irrigation can, on the one hand, increase
productivity and reduce water wastage (Gashaye, 2020). Still, on the other hand, it can increase disease incidence and
prevalence with the risk of transmission of microorganisms and antimicrobial resistance (Bougnom et al., 2019; Fianko
& Korankye, 2020; Gashaye, 2020).
Furthermore, UA practices generally take place in abandoned industrial areas or gardens with a higher concentration of
heavy metals and residuals (Izquierdo et al., 2015; Nabulo et al., 2012). Urban gardening in old constructions with lead
paint shows that higher concentrations of lead leak to the soil due to weathering processes (Byers et al., 2020). Besides,
the misuse of chemical fertilisers or the use of some organic fertilisers such as arbuscular mycorrhizal fungi can
contribute to the absorption of toxic elements in crops (Pierart et al., 2018; Wielemaker et al., 2019). These contaminants
affect production and put consumers, especially children and UA practitioners, at risk of intoxication (Barrio-Parra et al.,
2019; Byers et al., 2020; Izquierdo et al., 2015). The physical, mental and emotional benefits of urban agriculture on
human health are manifold. However, food safety is a crucial aspect to consider for the development of UA. There are still
challenges such as soil contamination due to industrial waste, misuse of fertilisers and irrigation with untreated
wastewater that could pose a risk to human and urban health.
3. MATERIALS AND METHODS
A systematic literature review is a methodological tool that allows researchers to assess the state of the knowledge of a
specific topic, identify existing research gaps, trends and answer particular research questions of the specific issue; it also
enables the development of new models and theories (Snyder 2019). The following steps characterize a systematic
literature review: i) setting the research question (s), ii) transparent and replicable method, iii) protocol search strategy,
iv) definition of exclusion and inclusion criteria, v) assessment of selected studies, and iv) presentation and reporting of
results (Mengist et al. 2020).
3.1 Data collection
A literature search was conducted between July and August 2021, following the PRISMA statement for systematic
literature reviews (Moher et al., 2009). This review focused on literature published between 2015 and 2021; the
systematic search was carried out in two academic literature databases: Scopus and Google Scholar. The used electronic
search strategy is listed as follows: ("urban agriculture") OR ("urban farming") AND "multifunctional" OR "ecological" OR
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"environmental" OR "socio-ecological" OR "social" OR "health" OR “economic”. The defined eligibility criteria are listed
below:
a) Research articles published in peer-reviewed journals.
b) Research articles between 2015-2021.
c) Research articles in the English language.
d) Full text available online.
e) Research articles with a defined methodological approach.
f) Research articles specifically addressing urban agriculture.
g) Research articles addressing at least one functional aspect of urban agriculture.
h) Research articles focused on urban agriculture for food production.
3.2. Data analysis
The first step removed the duplicated studies (n=9) from the search strategy results (n= 471). The following step included
screening the title, abstract, and keywords of the search strategy results. After checking against the eligibility criteria,
239 studies were sought for retrieval, and 20 were excluded due to their unavailability for download. The resulting 219
studies were assessed in full text. After removing 43 studies that did not address either urban agriculture or a functional
aspect, 176 studies were included in this review (see Figure 1).

Figure 1. Flow diagram of the systematic literature review
Source: Adapted from Moher et al. 2009.
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Data extraction was undertaken by the authors, creating a spreadsheet; after a full-text review, the authors extracted the
following information: i) source, ii) geographical location, iii) study design, iv) methods, v) multifunctional aspects, vi)
type of urban agriculture and vii) main results (See Annex). Further analysis included categorizing the multifunctional
aspects of urban agriculture, the methods, and the types of urban agriculture.
4. RESULTS
4.1 Overview of analyzed research articles
Our search from the ScienceDirect and Google Scholar databases yielded 471 research articles, which after following the
PRISMA statement and applying the inclusion and exclusion criteria, 176 were analyzed in full text. The findings are
summarized in Appendix 1; the author clustered research articles, multifunctional aspects, and type of urban agriculture,
and a second database was created to analyze the research methods and the main results.
The UA types found in the review range from urban farms, rooftop gardens, integrated rooftop greenhouses, vertical
farming, educational farms, community-supported agriculture, allotment gardens to peri-urban agriculture. Most
research articles had case studies (single or multiple) as the primary study design, followed by experimental and
exploratory research (see Table 1). Similarly, a majority of the studies had a qualitative approach, followed by qualitativequantitative mixed-method approaches.
Table 1. Summary of research methods employed by authors
Study design
Case study - Multiple case studies
Experimental research
Exploratory research
Diverse types of Analysis
Mixed methods research
Descriptive research
Various types of Assessment
Project
Model
Explanatory research
Pilot Study

% of appearance in the review
44,3
31,6
10,2
6,8
2,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,1
0,6

The most commonly used methods were qualitative data collection methods, such as interviews and surveys. However,
a considerable proportion (about one-third of the total) were experimental studies, environmental and sustainability
assessments, geographical and statistical studies, models, projects, etc., using various qualitative, quantitative, modelling,
sampling and sample analysis methods (See Appendix 2).
Regarding the geographical location of case studies, most of them were found in Europe, emphasizing West Europe. Asia
was in second place, for which it is possible to infer there is growing interest in UA in this region, particularly in countries
like China, Indonesia, and India. In North America, most cases were located in the East of the United States, in New York
or Boston. Concerning Latin America, most case studies took place in Brazil, Mexico, and Colombia.

Figure 2. Geographical distribution of case studies analyzed by region
Source: Compiled by the authors, 2021.
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Also, 14.53% of studies reviewed (a total of 26 articles) were applied in African countries like Burkina Faso, Cameroon,
Zambia, Zimbabwe, South Africa, Ghana, Tanzania, Ethiopia, among others. Furthermore, a lower rate of studies was
found in the Southern Hemisphere: 49 (27,37%), and most were located in the Northern Hemisphere (130 studies, or
72,63%).
4.2 Multifunctional urban agriculture
In total 53% of the analyzed research articles multifunctionality were categorized as Provisioning Ecosystem Services,
these services can be subcategorized as food production (quantity and quality) and conservation of genetic resources
(e.g., stepping stones that facilitate biological conductivity or a more significant flora in allotment gardens, when
compared to urban parks). For instance, a study in the USA, assessed the food yield potential of hydroponic green
rooftops, concluding it to be higher when compared to ground-based agriculture (Saha et al., 2017). In terms of food
security, the production of staple food from UA is a strategy that increases food security in the households, findings
indicate that through UA, households can meet their basic food needs (Pribadi & Pauleit, 2016; Smart et al., 2015).
The research articles focused on Regulating Ecosystem Services regulating (43) assessed aspects such as storm run-off
reduction, rainwater harvesting, maintenance of soil fertility, and pollination (Abebaw & Akola, 2016). In addition,
Cultural Ecosystem Services were found in activities such as bringing people of different backgrounds together, aesthetic
value to green UA in highly built environments, UA as a source of tourism and recreation, the conservation of cultural
heritage (Recasens, 2016; Krikser et al., 2016; Pribadi & Pauleit, 2016).
Few studies investigated the impact of UA on supporting ecosystem services, findings showed that UA contributes to the
reduction of soil erosion, the enrichment of soil nutrients and diversity, and nutrient cycling (Abebaw & Akola, 2016;
Salomon et al., 2020; Rouillon et al., 2017).
The social functions of UA have been widely studied, in this review 84 studies tackled at least one of the following aspects:
social cohesion and inclusion, creation of social capital, community empowerment, and improved governance. For
instance, adult farmers groups in Indonesia, developed social bonding, linking, and bridging by being active in UA and
empowering family members through agricultural activities (Rafik, 2020), in addition to the appropriation of their own
food cultivation, farmer-to-farmer knowledge sharing is another example of personal and community empowerment
(Olivier, 2016). Self-governance can be seen often in community-supported agriculture, where civil actors are involved
in the decision-making, and when groups benefit from internally agreed objectives, rules, and governance procedures in
the gardens (van der Jagt et al., 2017).
In connection with income generation, the creation of green jobs, and circular economy, analyzed research articles (52)
recognize UA as a catalyzer for local economies, generating sources of income, creating new jobs, and strengthening foodrelated business and entrepreneurship (Mulligan et al., 2017; Goodman & Minner, 2019). Also, an increase in the
profitability of community-supported agriculture when compared with open-air agriculture was observed by PérezNeira & Grollmus-Venegas (2018). Furthermore, other strategies such as the direct sale of produce in restaurants, the
provision of employment to city farmers involved in a governmental program of composting (Pribadi & Pauleit, 2015;
Dieleman, 2017) were found in this review. At length, an urban agriculture project using solid waste on an integrated
rooftop greenhouse found that this strategy has the potential of minimizing organic waste within cities and having the
potential to close cycles by re-utilizing the generated biomass of greenhouses (Manríquez-Altamirano et al., 2015).
When analyzing specific multi-functions of UA in climate change mitigation, our review yielded 15 research articles,
which main findings were the potential of CO2 sequestration in urban agricultural plots and, the energy "savings,” of
integrated rooftop greenhouses when compared to traditional greenhouses, among others (Marçal et al., 2021; Piezer et
al., 2019; Pons et al., 2021).
The aspect of health was also discussed in some of the research articles (44) of this review, despite many of them focused
on health risks that UA poses, studies analyzing the promotion of healthy diets, human health, and well-being were also
assessed. People engaged in allotment gardens reported an improvement in self-reported health, mental health, and
physical health, in addition, the sense of engaging in gardening created positive emotion and relaxation (Harada et al.,
2021; Audate et al., 2021; Santos & Machado, 2019; Mead, 2021). With regard to the promotion of healthy diets, few
studies found that UA is a strategy that enhances the availability of micronutrients through healthy and fresh food,
especially in underserved areas characterized by food insecurity, those engaged in UA perceived better access to better
quality food products (Rudolph, 2020; Mead et al., 2020; Menconi et al., 2020).
5. DISCUSSION
According to the research, the creation of multifunctional spaces for UA is desirable and involves the wide set of benefits
that such practice reports to communities. For this reason, the definition of multifunctional spaces where people may
interact and communities may have the opportunity to grow endogenously, is a strategy applicable in urban areas,
particularly in those under high levels of vulnerability. The creation of such spaces requires social participation and
organization, an initial investment and the definition of roles and objectives.
This poses a challenge, since geographical distribution of results leads to the characterization of trends on UA in the
developed world, while it is still emerging in developing countries. According to the results obtained, African countries
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seem interested in the application of sustainable solutions with multiple benefits, even when urbanization rates are low
if compared to other regions of the world.
The specific role of gender in UA was barely found in this review. A few studies highlight the role of women in agriculture
as a process of empowerment and the provision of work opportunities for women and people with educational gaps.
However, in order to understand the socio-ecological processes of multifunctional UA it is necessary to identify why
women and men engage in urban agriculture, what are the roles they assume, how do they access the resources and are
they impacted by engaging in these practices; recognizing these similarities and differences can support most suitable
policy and program planning and development.
Several studies on the effect of using soils with high heavy metal content in UA and risk assessments were found. Still,
these studies are carried out under controlled conditions, which are difficult to reproduce in real life, as each urban space
has different characteristics. Also, very few studies addressing microbiological and water quality were found in the
review. Studies identified were focused on irrigation systems and water use reduction in hydroponic systems. In addition,
results showed that food security in UA is still an aspect to be explored in depth.
On the other hand, the positive aspects of UA in social inclusion and social dynamics are explored in-depth. However, the
nutritional and health aspects are not widely explored. In this sense, a gap in this area was identified, and this fact may
be an opportunity for new studies to contribute with information and case studies regarding the benefits and risks
associated with specific activities developed in the context of UA.
Also, the establishment of capacity building and training structures to conduct adequate agricultural practices in the
urban context is essential, on the one hand, to maximize the UA’s multifuntionality and on the other hand, to avoid the
risks and trade-offs inherent to UA. The identification of the required skills and competencies for the specific practices,
the peer-to-peer sharing of knowledge, and the establishment of formal and informal channels of knowledge transfer
might represent strategies to enhance the multifunctionality of UA.
A relevant aspect observed for both developed and developing countries is the lack of policies to protect and regulate UA.
The recognition of UA as part of the city strategy allows processes of legalization of land ownership and strengthens the
sustainability of UA areas. It also facilitates the regulation of agricultural practices and protects UA areas from urban
sprawl and infrastructure projects. As observed in the cases described by Pickard, D. (2018), Vinge, H. (2018), Gondo et
al. (2017) and Nadal et al. (2018), among others, the lack of protective policies for agricultural land in urban and periurban areas makes them vulnerable concerning urban expansion and the competition for land use for other purposes.
On the other hand, the analysis made by Cretella & Buenger (2016), shows that only the municipality's support is not
enough. Although municipal policies encourage the establishment of UA start-ups, promoting healthy lifestyles, the
municipality's strategies are not oriented to support low-income and marginalized populations, increasing social
exclusion and favouring gentrification processes.
Another element to stand out is the need to recognise the nexus between urban planning, food security, social dynamics
and sustainability. There is no recognition by decision-makers of UA as an essential activity within the city (Campbell,
2016; Pungas, 2019; Puppim de Oliveira & Ahmed, 2021). Therefore, understanding the strong influence of external
health and environmental events on the food systems inside the city becomes relevant. Examples such as the current
pandemic circumstances have made visible the fragility of urban food supply chains in cities and the market failures such
as centralised distribution of goods and seasonality of labour as described by O'Hara, S. and Toussaint, E. C. (2021). This
fact puts in evidence the importance of establishing sustainable and decentralised food systems. Such aims can be
accomplished by supporting cooperatives and adopting land banks and wastelands for community-based UA projects to
increase food security in marginalised and disadvantaged populations, who are generally the most affected by natural
hazards and social risks.
The potential of UA for the generation of income and the reduction of social risks is clear. Households may count on a
complementary source of income when teenagers are encouraged to cooperate in their free time. Also, the retired
population may have multiple benefits when participating in UA initiatives: besides ensuring an additional source of
income, the development of capacities and integration provide a sense of belonging, a positive attitude, well-being, and
mental health are positive aspects to have in mind. Also, older adults with more expertise may become responsible for
knowledge transfer so that new generations learn how to deal with these activities and incorporate them into their lives.
Although the impact on employment dynamics is not quite significant according to the experience, some job
opportunities may arise and become a strategy for social inclusion, particularly in vulnerable individuals, reducing social
risk, violence, and exclusion. Also, with the practice of UA, there is room for the enhancement of entrepreneurship, the
implementation of innovative ideas, and the creation of sustainable businesses. Locally supported initiatives tend to grow
when this support is consistent over time. In addition, elements such as research and development and fundraising for
the conduction of projects are essential for the expansion of these ideas to a regional scale.
Finally, few studies explored the possibilities for reducing impacts generated by the improper disposition of organic
waste. This is an example of how externalities might be internalized, through the adoption of innovative processes with
technical guidance, and leaving essential effects on the environment when the urban footprint is reduced.
6. CONCLUSIONS
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The multifunctionality of UA is a dynamic process determined by the type of urban agricultural setting, the local context,
the people involved in the practice, and the way it is managed. Therefore, to enhance the level of multifunctionality of UA,
it is necessary to understand the underlying socio-ecological processes of every strategy and the accompanying tradeoffs.
Creating opportunities to explore such multi-functions from UA is essential for the conduction of transformations in the
local context. In this regard, multifunctional spaces are the context where such change may take place. Urban agriculture
can play an essential role in shaping greener and sustainable cities. Therefore, it is necessary to focus further research
on all the domains of multifunctionality.
The social, economic and environmental benefits of urban agriculture are manifold. However, some agricultural practices
in UA, such as the use of soils with high industrial waste content and uncontrolled use of fertilisers, and wastewater for
irrigation, could pose a risk to human health. Therefore, it is still necessary to establish measures in the current farming
practices to ensure food security.
It is vital to recognise UA as an essential urban activity. It is also essential to integrate UA into the city’s strategy as a tool
guaranteeing food security. For this purpose, it is necessary to favour the legalisation processes of land ownership for
agricultural use and protect UA areas from urban sprawl and infrastructure projects.
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Abstract: The circular economy is based on a fundamental paradigm shift. The economic system and the ecological
system are not, as in traditional economic analysis, on the same plane, where natural resources, production factors,
economic goods and services, waste and refuse are exchanged. In this new perspective, the economy and the environment
are not characterised by linear correlations, but by a circular relationship: the economic system is located within a
broader ecological system and, while benefiting from its natural resources and ecosystem services, must respect its
operating rules and physical, biological and climatic limits. Unlike the so-called linear system, which starts with matter
and ends with waste, the circular economy is an economy in which today's products are tomorrow's resources, in which
the value of materials is maintained or recovered as much as possible, and in which there is a minimisation of waste and
impacts on the environment. The transition to a circular economy requires a cultural and structural change: a profound
revision and innovation of production, distribution and consumption models is the cornerstone of this change, with the
overcoming of the recycling economy through new business models and the transformation of waste into resources with
high added value. The circular economy is developing well and finds a natural habitat in the island ecosystem, because
the problems and needs faced by these territories require a modus operandi that focuses on sustainability, recycling and
recovery, embracing in a single vision sector as diverse as energy and transport, water and tourism. The aim of this paper
is to explore the theme of the circular economy on islands. With the help of the available Istat data, an attempt will be
made to arrive at a measurement of the circular economy of the island economic systems examined through the
measurement of not only physical and economic but also environmental and social aspects.
Keywords: circular economy, sustainability indicators
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Resumo: Neste artigo analisa-se o papel da participação pública no planeamento florestal integrado. A abordagem
constrói-se a partir de literatura teórico-concetual e casos estudados em oito países. A análise parte da caracterização
dos conceitos de participação pública, governança florestal e planeamento florestal integrado e, com essa base concetual,
procura-se compreender como pode a participação influenciar a governança florestal e o planeamento florestal
integrado, sobretudo, como suporte de sistemas mais eficientes. Também importa compreender a dimensão da
participação na elaboração de instrumentos de planeamento florestal integrado e identificar os mecanismos e
instrumentos de implementação da participação. Informados pelo princípio de que a participação pública é uma
componente-chave do planeamento florestal integrado (uma vez que é fundamental para o envolvimento dos diversos
stakeholders), exploram-se as possibilidades em torno do envolvimento dos diferentes públicos, incluindo-os no campo
de influência e tomada de decisões. Nesta ótica, os arranjos de governança florestal vão depender da forma como estes
atores interagem, daí resultando um incremento da sua capacidade para influenciar a elaboração e a eficácia da
implementação dos instrumentos de planeamento florestal. Da análise, verificou-se que a capacidade de garantir a
inclusão e a influência dos stakeholders, bem como a comunicação e a transparência ao longo de todas as fases do
processo, constituem fatores que têm um impacto positivo no sucesso dos mecanismos de participação pública no
planeamento florestal. Ao mesmo tempo, constatou-se que as abordagens participativas podem ser mais dispendiosas e
demoradas e ser afetadas negativamente pela ausência de suporte legislativo, político e institucional, assim como pela
falta de representação, envolvimento e transparência.
Palavras-chave: gestão florestal integrada; governança florestal; participação pública; planeamento florestal integrado.
THE ROLE OF PUBLIC PARTICIPATION IN INTEGRATED FOREST PLANNING
Abstract: This article analyzes the role of public participation in integrated forest planning. The approach is based on
theoretical-conceptual literature and cases studied in eight countries. The analysis starts from the characterization of the
concepts of public participation, forest governance and integrated forest planning and, with this conceptual basis, seeks
to understand how participation can influence forest governance and integrated forest planning, above all, as a support
for more efficient systems. It is also important to understand the dimension of participation in the elaboration of
instruments for integrated forestry planning and to identify the mechanisms and instruments for implementing
participation. Informed by the principle that public participation is a key component of integrated forest planning (since
it is fundamental for the involvement of different stakeholders), the possibilities surrounding the involvement of different
publics are explored, including them in the field of influence and decision making. From this perspective, forest
governance arrangements will depend on the way these actors interact, resulting in an increase in their capacity to
influence the elaboration and effectiveness of the implementation of forest planning instruments. From the analysis, it
was found that the ability to ensure the inclusion and influence of stakeholders, as well as communication and
transparency throughout all stages of the process, are factors that have a positive impact on the success of public
participation mechanisms in the forest planning. At the same time, it was found that participatory approaches can be
more expensive and time-consuming and be negatively affected by the absence of legislative, political and institutional
support, as well as by a lack of representation, involvement and transparency.
Keywords: forest governance; integrated forest management; integrated forest planning; public participation.
1. INTRODUÇÃO
As florestas desempenham um papel muito importante na conservação da biodiversidade, na mitigação dos efeitos
negativos das alterações climáticas (Jackson et al., 2021; Lindahl et al., 2017) e na promoção do desenvolvimento
sustentável. A gestão dos recursos florestais tem evoluído no sentido de considerar esta dimensão ambiental, mas
também a dimensão económica, isto, é a obtenção de rendimento através da exploração de produtos lenhosos e não
lenhosos, e a dimensão social associada à criação de emprego em territórios rurais (Resolução do Conselho de Ministros
n.o 6-B/2015, de 4 de fevereiro). No entanto, para que se alcancem estes objetivos, importa intensificar a participação e
a alocação de direitos e responsabilidades sob os recursos florestais, ao nível das comunidades locais (FAO, 2020). No
mesmo sentido, a Agenda 2030 destaca a importância de promover processos mais participativos e transparentes que
envolvam a sociedade civil, o setor privado e os stakeholders para a concretização dos objetivos de desenvolvimento
sustentável. Participação esta que tem um impacto positivo no desenvolvimento e na coesão social, contribuindo para
uma sociedade mais inclusiva (UN, 2020).
Ao nível europeu, as políticas florestais enfrentam um conjunto de questões resultantes das mudanças que se vivem
atualmente, e que exigem melhorias dos mecanismos de governança multi-nível e intra-nível (Secco et al., 2014;
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Wolfslehner et al., 2020). Um maior investimento na melhoria das interações entre peritos, legisladores e população
permite adotar decisões mais informadas (Lacey et al., 2016). O Pacto Ecológico Europeu prevê uma nova estratégia
europeia para melhorar a área florestal em quantidade e qualidade que contribui para a adaptação às alterações
climáticas, preservar a biodiversidade, atingir a neutralidade carbónica e impulsionar a bioeconomia circular (EC, 2019).
Em Portugal, a gestão florestal confronta-se com três grandes desafios: as rápidas transformações do mundo rural, as
características da propriedade florestal predominantemente privada e a ameaça dos incêndios rurais (Coelho et al.,
2013). Nas últimas décadas, as mudanças que se verificaram na demografia e na economia, nomeadamente, o aumento
do despovoamento e o afastamento do sector primário, levaram a alterações na forma como o território é gerido (BentoGonçalves et al., 2018). Ao mesmo tempo, verifica-se que em Portugal, 92% dos terrenos florestais são detidos por
proprietários privados, cerca de 6% dizem respeito a terrenos comunitários (baldios) e apenas os restantes são detidos
por entidades públicas (ICNF, 2018). Acresce que a propriedade florestal é muito fragmentada, no norte e centro do país,
o que diminui a sua aptidão para a indústria (Coelho & Auxiliar, 2003). Este perfil da floresta portuguesa tem provocado
constrangimentos ao planeamento e ordenamento florestal, e dificultado a implementação de mecanismos de
participação pública (Valente, 2013).
Paralelamente, é cada vez mais evidente que, para dar resposta aos incêndios rurais, é necessário olhar para o território
como um sistema onde há uma interação entre as condições sociais e ecológicas que influencia a governança e a tomada
de decisões (Fischer et al., 2016). A nova abordagem requer um maior conhecimento do problema que reconheça o
contexto ambiental e social e a rede complexa de interdependências entre o fogo, a paisagem, o clima, as comunidades e
a sociedade (Tedim et al., 2016). Dada a diversidade de agentes envolvidos é essencial que, também, sejam fomentadas
trocas de experiências e de participação pública orientadas para uma visão comum da gestão da floresta e dos espaços
rurais (Fischer et al., 2016; Valente et al., 2010).
É neste contexto que surgem as questões que orientam este artigo: o que se entende por participação pública, governança
e planeamento florestal integrado? Qual o papel da participação na governança do território e na governança florestal?
Qual a relação da participação pública com o planeamento florestal integrado? Quais são as linhas orientadoras que
contribuem para a implementação de mecanismos de participação nos modelos de governança florestal?
Este artigo procura responder a estas questões a partir de perspetivas teóricas e quadros concetuais, assim como a partir
de casos referenciados na literatura. Estes casos basearam-se em experiências ocorridas em oito países e em diferentes
escalas territoriais. A maior parte dos casos analisados provêm de países europeus, se bem que se incluem experiências
da Austrália e do Canadá, ou não fossem estes marcados por um historial considerável de incêndios florestais e palco de
políticas de gestão integrada florestal que podem ser objeto de interesse (Buchy & Hoverman, 1999; Parkins et al., 2006).
A elaboração deste artigo baseou-se numa revisão sistemática de literatura (RSL) com base indexada na Scopus e na Web
of Science. Na pesquisa, foi utilizado o conjunto de palavras-chave “"public participation" AND “forest planning” OR "
integrated forest planning" OR "forest management" OR "forest governance", para um intervalo temporal de 2010 a 31
de março de 2021. A RSL foi complementada por uma pesquisa de outras fontes publicadas em revistas de científicas
seguindo uma metodologia de bola de neve (Baldin & Munhoz, 2011).
Este estudo visa caracterizar os conceitos de participação pública, governança florestal e planeamento florestal
integrado; compreender o papel da participação na governança do território e, em particular, na governança florestal;
compreender a dimensão da participação na elaboração de instrumentos de planeamento florestal integrado; identificar
os modos/instrumentos/métodos como a participação se verifica e analisar casos referenciados.
2. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA, GOVERNANÇA FLORESTAL E PLANEAMENTO FLORESTAL INTEGRADO
Antes de explorar a relação da participação pública com o planeamento florestal integrado, importa clarificar os conceitos
fundamentais. Começando pela participação, esta resulta de uma interação na qual os cidadãos e outros atores trabalham
e dialogam de modo formal e informal para influenciar a ação na arena pública, com vista a tomar decisões refletidas
(Innes & Booher, 2005). Para ser efetiva, a participação tem de ser capaz de envolver os cidadãos, de uma forma
informada, nos processos de tomada de decisão e de lhes conferir o poder de influenciar os interesses coletivos, sendo
essencial no exercício de uma cidadania ativa e na consolidação da democracia (Grosselli & Mezzaroba, 2011; Santos &
Avritzer, 2003). A democracia participativa é, com efeito, um espaço para a definição de soluções para os problemas do
território que têm um impacto direto na vida das populações (Goncalves, 2014; Sheth, 2003). Quando a participação é
efetiva, as medidas implementadas, em princípio, respondem melhor ao interesse público (Vasconcelos, Oliveira & Caser,
2009) traduzindo-se numa maior transparência e melhor aceitação (Innes & Booher, 2005).
Por outro lado, a participação pública está também ligada às questões de representação, inclusão e pluralismo (Holdo &
Öhrn, 2020). Neste sentido, a participação exige que haja redistribuição de poder, com vista a impedir que os cidadãos
mais desfavorecidos continuem a ser excluídos dos processos de decisão políticos e económicos (Arnstein, 1969).
De um modo geral, a participação pode manifestar-se por duas formas: representação (os cidadãos elegem
representantes que agem de acordo com os seus grupos de interesses ou partidos) ou por deliberação pública (os
cidadãos representam-se a si próprios, revelando as suas expectativas e soluções) (Kouplevatskaya, 2006).
Neste artigo é adotada a definição de Reed (2018), segundo a qual a participação é um processo que envolve, de forma
ativa ou passiva, os stakeholders, grupos e as organizações nas tomadas de decisão. De acordo com este autor, os
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stakeholders são aqueles que podem afetar a decisão ou ser afetados por ela, por sua vez, os públicos correspondem aos
grupos de indivíduos que podem integrar a discussão mesmo sem ser afetados.
O modo como se verifica a participação reflete-se nas estruturas de governança. Partindo da governança florestal como
“o ramo das ciências sociais que investiga as decisões relacionadas com as florestas, a sua implementação e os resultados
gerados dentro de um determinado contexto institucional” (Giessen & Buttoud, 2014, p. 1), esta compreende as
estruturas formais e informais, públicas e privadas ligadas à definição de ferramentas políticas, legais, institucionais e
regulatórias, ao planeamento, aos processos de tomada de decisão e à implementação; ou seja, refere-se à interação entre
os atores privados e públicos e aos efeitos das suas decisões nas florestas (Adams et al., 2021; Giessen & Buttoud, 2014).
A governança florestal reconhece que existe um rol de atores que influenciam as políticas florestais e que é necessário
acautelar a sustentabilidade e a justiça para as populações beneficiárias deste recurso (Arts, 2014). Trata-se de um
processo complexo uma vez que estão em causa diferentes visões culturais, ambientais, sociais e económicas, o que pode
dar origem a conflitos (Jackson et al., 2021).
Os modelos de governança florestal orientam os vários atores envolvidos na gestão florestal, a partir base nas suas
perspetivas e objetivos, na definição de soluções aplicadas a um dado local, num certo período de tempo (Sandström et
al., 2017). A governança florestal pode desenvolver-se de acordo com várias escalas espaciais, temporais, institucionais
(verticais e horizontais). As entidades públicas locais e regionais envolvidas na gestão da floresta podem, por um lado,
mediar e facilitar as interações formais e informais entre os atores (nível horizontal) e, por outro, interpretar e adaptar
localmente as políticas florestais e fornecer feedback aos níveis superiores para desenvolver reformas florestais mais
eficientes (nível vertical) (Secco et al., 2014).
Os arranjos de governança florestal influenciam, de forma positiva e negativa, a forma como vai decorrer o processo de
elaboração e implementação dos instrumentos de planeamento (Secco et al., 2014). No caso concreto do planeamento
florestal integrado pretende-se conferir uma visão estratégica à gestão florestal de modo a conciliar as várias funções
(ecológicas, económicas e sociais) e responder de modo mais eficiente às exigências dos proprietários, das indústrias e
dos territórios (Peyron, 2015; Santopuoli et al., 2012). Para tal, o planeamento florestal integrado é projetado a médio e
longo prazo, continuando a ser flexível e capaz de garantir a legitimidade do modelo de gestão (Peyron, 2015).
A gestão florestal integrada inicia-se com a elaboração de políticas, no entanto a sua implementação é uma tarefa
desafiante que precisa de corresponder às expectativas dos indivíduos, muitas vezes divergentes entre si (Maier &
Winkel, 2017). Um sistema de gestão florestal integrado engloba as dinâmicas de ecossistemas, o contexto demográfico,
cultural, político e económico, os processos de tomada de decisão e a inovação tecnológica (Aggestam et al., 2020).
A gestão florestal integrada tem em consideração as dimensões principais da floresta moderna: produção, proteção e
conservação, para satisfazer as exigências societais numa determinada área (Aggestam et al., 2020; Borrass et al., 2017;
Krumm et al., 2013). Deste modo, contribui para concertar objetivos relacionados com a produção de madeira, a
conservação de habitats, a proteção do solo e dos recursos hídricos, a prevenção de incêndios, o lazer e a saúde pública
(Aggestam et al., 2020).
2.1. Qual o papel da participação na governança florestal?
A governança florestal implica a interação entre os atores privados e públicos nos processos de formulação de políticas,
instrumentos de planeamento, tomadas de decisão e implementação de medidas sobre a floresta (Adams et al., 2021;
Giessen & Buttoud, 2014). Neste sentido e concordando com Adams et al. (2021), a participação é um dos pilares da boa
governança florestal, a par da responsabilidade, eficácia, eficiência, justiça, equidade e transparência.
Dada a diversidade de atores envolvidos, são benéficas as trocas de experiências e os processos de participação pública
orientados para uma visão comum da gestão da floresta e dos espaços rurais (Fischer et al., 2016; Valente et al., 2010).
Com efeito, as abordagens participativas reduzem as tensões, promovem a confiança e a aprendizagem entre os
stakeholders e o público (Kouplevatskaya, 2006; Reed et al., 2018). Este processo desperta a consciência dos stakeholders
quanto à sua responsabilidade, cria consenso e reforça a legitimidade das decisões, o que aumenta a eficácia da
implementação das políticas florestais (Devente et al., 2016; Johansson, 2016; Kouplevatskaya, 2006).
Uma governança adaptativa que recorre a metodologias participativas e colaborativas pode contribuir para atenuar os
conflitos (Clement & Cheng, 2011; Devente et al., 2016; Dietz et al., 2008) e, deste modo, lidar com problemas complexos
de gestão da floresta (Nordström et al., 2010). Importa referir que os sistemas de governança necessitam, cada vez mais,
de gerir com eficácia a complexidade e a incerteza, as interdependências entre os atores, conciliar os diversos interesses,
potenciar os recursos, competências e conhecimento (Jackson et al., 2021). Os processos participativos assumem-se como
fundamentais para envolver as comunidades locais nos vários níveis de governança florestal (Secco et al., 2018). Neste
ponto, os governos são responsáveis por criar condições para uma efetiva troca de saberes que promova a participação
dos stakeholders e da sociedade civil nos processos de tomada de decisão, que, deste modo, beneficie a aceitação social
das mesmas (Jackson et al., 2021; Marta-Costa et al., 2016).
2.2. Participação pública e o planeamento florestal integrado: uma relação necessária, mas pouco concretizada
A participação pode contribuir para a formulação e implementação de estratégias de resolução de problemas e, como tal,
é essencial para melhorar e legitimar os processos de tomada de decisão no âmbito das políticas florestais (Appelstrand,
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2002; Marta-Costa et al., 2013; Primmer & Kyllönen, 2006; Reed, 2008), contribuindo para um desenvolvimento rural
sustentável (Melnykovych et al., 2018).
Desde logo, o processo de participação pública é decisivo para definir o nível e natureza do compromisso que vincula os
stakeholders a uma determinada política florestal, sendo, por isso, determinante para a sua aceitação (Kangas et al., 2010;
Secco et al., 2018). Assim, a gestão florestal considera as necessidades, os interesses e valores dos proprietários florestais,
as especificidades do território e promove o envolvimento dos stakeholders nas decisões (Macura et al., 2011; Valente et
al., 2015).
Da análise dos casos referenciados, verificou-se que a participação pública pode acontecer em diferentes níveis
territoriais (nacional, regional e distrital). Na Suécia e no Canadá, o processo de participação pública valoriza o
conhecimento científico (Johansson, 2016; Nenko et al., 2019). No estudo de Weber (2018), constatou-se que a
participação manifesta-se por representação, ou seja, através de representantes eleitos pelos cidadãos para os partidos,
associações ou comités, e que as abordagens são sobretudo de cariz top-down. Por sua vez, Vokou (2014) refere que há
falta de participação no processo de planeamento e tomada de decisão, nas áreas Rede Natura 2000, na Grécia.
Na maioria dos estudos, a participação pública é apresentada como benéfica para o planeamento florestal (Paletto et al.,
2015). Por um lado, permite conciliar diferentes visões e ideias, dando origem a novas soluções e incentivando a
aprendizagem colaborativa (Bruña-García & Marey-Pérez, 2015; Kangas et al., 2010; Tikkanen, 2018a). Por outro lado, a
participação pública melhora a legitimidade e aceitação dos planos florestais (Johansson, 2016). A participação pública
permite melhorar as relações entre a entidade promotora do plano e a população abrangida (Bruña-García & MareyPérez, 2015).
Tabela 1. Relação da participação pública com o planeamento florestal
Relação da participação pública com o planeamento florestal
A participação pública com vista a envolver os stakeholders nos processos de
decisão é vantajosa para o planeamento florestal, pelo menos à escala da
paisagem.
As abordagens top-down continuam a predominar.
A participação acontece, sobretudo, por representação e, raramente, ocorre
através da deliberação.
Existe uma longa tradição de deliberações entre os stakeholders,
frequentemente baseadas no conhecimento científico.
A legitimidade do plano florestal depende da forma como incorpora as
expectativas e valores dos diferentes sectores e grupos de stakeholders.
A participação contribui para conciliar as diferentes perspetivas em relação à
floresta e concretizar uma estratégia florestal conjunta.
A participação produz planos e políticas melhores ao fomentar a troca de
informação e de ideias e ao promover a aprendizagem colaborativa sobre os
problemas e as suas soluções.
A participação é uma ferramenta útil para clarificar e gerir conflitos, promover
consenso, originar soluções, apoiar a tomada de decisão, cultivar relações
entre a entidade promotora do plano e a população abrangida.
A participação pública aumenta a eficácia das soluções apoiadas por uma
abordagem técnica e científica.
A política de conservação é vista como top-down, em resposta às diretivas
europeias. Falta participação pública no planeamento e na tomada de decisão.
A participação é um meio para garantir a segurança dos recursos florestais, ao
nível da produção e conservação e mediar as tensões.
O processo de participação quando malconduzido, pode ter um impacto mais
negativo do que a sua inexistência.

Autor
(Paletto et al., 2015)

País
Itália

Nível
Regional

(Weber, 2018)

Alemanha

Nacional
regional

(Johansson, 2016)

Suécia

Nacional

(Kangas et al., 2010;
Tikkanen, 2018a)
(Kangas
et
al.,
2010)

Finlândia

Regional

Finlândia

Regional

(Bruña-García
&
Marey-Pérez, 2015)

Espanha

Distrital

(Nenko et al., 2019)

Canadá

Nacional

(Vokou et al., 2014)

Grécia

(Lacey et al., 2016)

Austrália

Áreas Rede
Natura 2000
Regional

e

2.3. Identificação dos mecanismos de participação
Os mecanismos de participação pública dizem respeito a métodos, técnicas ou processos através dos quais ela é
implementada (Involve, 2005). Podem ser referendos, audiências públicas, inquéritos, sondagens, pesquisas de opinião
pública, conferências, painéis de cidadãos, comités, focus groups, consultas públicas, fóruns colaborativos ou workshops
(Involve, 2005; Rowe & Frewer, 2000).
A inclusão de abordagens participativas é apresentada como positiva, embora não haja consenso relativamente ao
processo mais apropriado de a implementar (Kangas et al., 2010) . Com efeito, os mecanismos de participação variam de
acordo com os objetivos do processo, os stakeholders selecionados e o seu o nível de envolvimento (Reed, 2008). O
envolvimento pode ser mais passivo ou ativo, variando desde a disseminação passiva da informação até ao
empoderamento dos stakeholders (Marques et al., 2020).
Nos casos analisados verificou-se que a participação, quando ocorre está, sobretudo, ligada aos stakeholders, como era
expectável. Neste ponto, apenas Kangas (2010) referencia uma preocupação com o envolvimento do público em geral.
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Tabela 2. Mecanismos de Participação
Mecanismos de Participação
Informação e consulta dos stakeholders, através de questionários online.
Audiências dos stakeholders de vários sectores.
Divulgação (cartazes, reuniões, criação de página na internet), debate e tomada de decisão
(realização de mesas sectoriais ligadas diretamente à floresta e mesas territoriais com agentes
que atuam no território/questionário) e comunicação dos resultados.
Comités Públicos de Aconselhamento
Reuniões com grupos de Stakeholders de Referência
Conselhos de Administração com os principais stakeholders e cientistas ligados à conservação
Os Stakeholders são envolvidos no Conselho, o público no geral pode participar através de
audiências públicas e inquéritos pela Internet.

Autor
(Weber, 2018)
(Johansson, 2016)
(Bruña-García
&
Marey-Pérez,
2015)
(Reed et al., 2018)
(Lacey et al., 2016)
(Vokou et al., 2014)
(Kangas et al.,
2010)

País
Alemanha
Suécia
Espanha
Canadá
Austrália
Grécia
Finlândia

2.4. Implementação de mecanismos de participação na governança florestal
De acordo com os casos analisados, o sucesso da implementação dos mecanismos de participação nos modelos de
governança florestal depende da existência de um fluxo de informação entre os vários atores envolvidos em todas as
fases do mesmo (Paletto et al., 2015), da capacidade de integrar os stakeholders (Bruña-García & Marey-Pérez, 2015) e
de assegurar que os participantes têm, efetivamente, influência (Johansson, 2016). A implementação dos mecanismos
deve ser aberta, inclusiva, colaborativa (Tikkanen, 2018b), justa e transparente (Lacey et al., 2016).
Tabela 3. Fatores com impacto positivo
Fatores com impacto positivo
Existência de um fluxo de informação permanente entre os decisores e os stakeholders em
todas as fases do processo.
As necessidades e expectativas da população são incluídas no processo de planeamento. É
estimulada a consciência em relação à gestão florestal.
Garantia aos participantes da sua influência no processo e que este não serve apenas para
validar políticas previamente decididas.
Mecanismos de participação abertos, inclusivos e colaborativos.
Existência de representatividade a nível sectorial e territorial.
Integração dos atores chave no processo de planeamento e aceitação por parte dos
mesmos.
Capacidade de envolver as comunidades de forma justa e transparente.

Autor
(Paletto et al., 2015)

País
Itália

(Paletto et al., 2015)

Itália

(Johansson, 2016)

Suécia

(Tikkanen, 2018b)
(Bruña-García & MareyPérez, 2015)

Finlândia
Espanha

(Lacey et al., 2016)

Austrália

Foram identificados alguns fatores que afetam negativamente a implementação dos mecanismos de participação: o
tempo e os custos acrescidos (Bruña-García & Marey-Pérez, 2015; Kangas et al., 2010; Paletto et al., 2015), a falta de
suporte legislativo (Paletto et al., 2015), as mudanças políticas (Weber, 2018) e institucionais (Jones et al., 2015).
O processo pode, ainda, ser prejudicado pela ausência de envolvimento da população (Jones et al., 2015; Vokou et al.,
2014), pela baixa representação (Nenko et al., 2019), pela falta de formação dos agentes (Bruña-García & Marey-Pérez,
2015) e pela existência de informação incorreta (Jackson et al., 2021).
A perceção por parte dos participantes de que o processo não foi justo e transparente também tem um impacto negativo
(Lacey et al., 2016).
Tabela 4. Fatores com impacto negativo
Fatores com impacto negativo
Requer tempo e custos
A legislação não reconhece a participação como um elemento chave do
processo de planeamento
A intensidade das abordagens participativas varia com as mudanças políticas.
Em zonas rurais sem experiência prévia de participação pública pode haver
falta de educação e formação dos agentes sobre este assunto.
Falta de representação e pouca supervisão.
Falta de consolidação institucional e de financiamento regular das iniciativas
Ausência de envolvimento da população na tomada de decisão e na co-gestão
das áreas protegidas
Existência de opiniões infundadas e informações erradas.
Se os participantes considerarem que não foram tratados de forma justa, que
os seus contributos não foram valorizados ou que o processo não foi
transparente.
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Autor
(Bruña-García & Marey-Pérez, 2015;
Kangas et al., 2010; Paletto et al.,
2015)
(Paletto et al., 2015)

País
Itália
Finlândia

(Weber, 2018)
(Bruña-García & Marey-Pérez, 2015)

Alemanha
Espanha

(Nenko et al., 2019)
(Jones et al., 2015)
(Jones et al., 2015; Vokou et al., 2014)

Canadá
Grécia
Grécia

(Jackson et al., 2021)
(Lacey et al., 2016)

Austrália
Austrália

Itália

Realização das reuniões longe do local onde moravam os envolvidos, de modo
a favorecer os gestores do processo.

(Lacey et al., 2016)

Austrália

3. DISCUSSÃO
O planeamento florestal confronta-se com a necessidade de equilibrar diferentes valores, interesses e preocupações. A
análise efetuada confirma que a participação é encarada, de um modo geral, como benéfica para este processo. A
participação pública é, simultaneamente, uma via para e uma expressão do envolvimento dos atores do território (Lacey
et al., 2016; Reed et al., 2018), servindo para legitimar os processos de formulação de políticas e aumentar o compromisso
e a eficácia da implementação (Appelstrand, 2002; Macura et al., 2011; Marta-Costa et al., 2013; Nenko et al., 2019;
Primmer & Kyllönen, 2006; Reed, 2008; Valente et al., 2015).
A participação pública permite conhecer as necessidades e expectativas dos stakeholders, o que tem reflexos positivos no
planeamento (Paletto et al., 2012). Ao mesmo tempo, a participação melhora a aprendizagem (Kangas et al., 2010), é um
meio para amenizar os conflitos de interesses (Bruña-García & Marey-Pérez, 2015; Kangas et al., 2010; Lacey et al., 2016;
Tikkanen, 2018b) e garantir a segurança dos recursos florestais, para fins de produção e conservação (Lacey et al., 2016).
A participação pública revela-se essencial para que se cumpra a dimensão social do planeamento florestal integrado, ou
seja, para que os stakeholders, em particular, e os restantes cidadãos tenham efetivamente capacidade de ser envolvidos
e de influenciar as decisões. Quando ocorre, a participação pode verificar-se de formas mais passiva ou ativa, de acordo
com o grau de envolvimento e de interação.
Os casos analisados mostram que a implementação de mecanismos de participação pública concentra-se, sobretudo, em
reuniões com os stakeholders, e apenas no exemplo estudado da Finlândia (Kangas et al., 2010) se verificou uma
preocupação em envolver o público em geral. Neste caso específico, o público pôde participar através de audiências
públicas e de inquéritos pela Internet. Estes dados sugerem que, por um lado, existe margem para melhorar o
envolvimento dos stakeholders, tornando-o mais ativo, e, por outro, verifica-se a necessidade de desenvolver e
implementar metodologias capazes de incluir a população no processo de planeamento florestal.
Este artigo reúne algumas indicações que podem ser úteis para a implementação dos mecanismos de participação nos
modelos de governança florestal. Constatou-se que a participação promove e beneficia a representação e a inclusão, com
uma comunicação transparente com os stakeholders, ao longo de todas as fases do processo (Bruña-García & MareyPérez, 2015; Lacey et al., 2016; Paletto et al., 2015; Tikkanen, 2018b). De igual modo, importa que este processo tenha
um suporte legislativo e uma cultura institucional que o favoreça.
Por outro lado, foram identificados alguns constrangimentos à concretização da participação. As abordagens
participativas consomem mais tempo e recursos financeiros que as abordagens tradicionais (Jones et al., 2015; Paletto et
al., 2015). A participação é afetada negativamente pela ausência de legislação e de consolidação institucional (Jones et al.,
2015; Paletto et al., 2015), pela falta de formação dos agentes (Bruña-García & Marey-Pérez, 2015), pelas mudanças
políticas (Weber, 2018), pela ausência de representação (Nenko et al., 2019) e pela perceção de que o processo não foi
pautado pela transparência e pela justiça (Lacey et al., 2016).
Para minimizar estas limitações, importa que a seleção dos mecanismos de participação tenha em consideração fatores
que contribuam para a sua qualidade. Neste sentido, Rowe & Frewer (2000) propõem a utilização de critérios de
aceitação que promovam um maior envolvimento (representatividade, independência, envolvimento precoce, influência
e transparência) e critérios de processo relacionados com as características e a eficiência do mesmo (acessos recursos,
definição das tarefas, estruturação da tomada de decisão e custo-eficácia).
A análise dos casos referenciados permitiu verificar que nem toda a participação é benéfica para as diferentes partes. Se
o envolvimento do público e dos stakeholders não alcançar os resultados esperados, a desconfiança pode aumentar e os
conflitos de interesses podem agravar-se (Lacey et al., 2016; Reed et al., 2018). Esta questão remete para a importância
de definir de forma clara os objetivos da participação e adaptar as metodologias a cada território, tal como sugerem
Bruña-García & Marey-Pérez (2014).
A elaboração e a eficácia da implementação dos instrumentos de planeamento vão sempre espelhar os arranjos de
governança florestal vigentes. Neste sentido, a promoção da aproximação entre os diferentes stakeholders e a capacidade
de saber ouvir as comunidades locais são tendencialmente positivas, mesmo que impliquem mais tempo e recursos.
Considerando o aumento do despovoamento e o afastamento do sector primário, que se têm verificado, nas últimas
décadas, em Portugal, o elevado número de proprietários florestais privados e o risco de incêndios rurais, torna-se
premente promover a colaboração e a articulação entre os vários stakeholders públicos e privados, com vista a aumentar
a eficácia do planeamento florestal e a otimização dos recursos florestais. Este artigo fornece algumas linhas orientadoras
que podem facilitar a adoção de mecanismos participativos promotores da discussão e construção de soluções para os
desafios que a floresta portuguesa enfrenta, atualmente.
4. CONCLUSÕES
Este artigo contribui para a caraterização de três conceitos-chave: participação pública, governança florestal e
planeamento florestal integrado.
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A governança florestal relaciona-se com o modo como interagem os atores privados e públicos no âmbito da floresta,
desde a conceção de instrumentos de gestão e planeamento à sua implementação (Adams et al., 2021; Giessen & Buttoud,
2014). A participação é entendida como um pilar essencial para uma boa governança florestal, na medida em que permite
aos indivíduos, grupos e organizações influenciar o processo de tomada de decisão, de forma ativa ou passiva (Reed et
al., 2018). Por conseguinte, confirmou-se que a participação desempenha um papel de relevo na governança florestal.
Foi possível delimitar um referencial teórico que permite compreender o papel da participação na governança florestal
e a sua relação com o planeamento florestal. As abordagens participativas contrariam as políticas florestais
desenquadradas da realidade local, e permitem o envolvimento dos stakeholders e do público na construção de soluções
para os problemas que afetam o território em que se inserem.
A partir da análise de casos referenciados na literatura, foi possível identificar características do processo de participação
no planeamento florestal, em vários países. Foi ainda possível detetar fatores que têm repercussões no sucesso da
implementação dos processos participativos.
Assim, a análise efetuada pode ser utilizada na conceção e implementação de processos participativos, no âmbito do
planeamento florestal integrado, o qual pode constituir um fator de desenvolvimento, em áreas tradicionalmente
desfavorecidas.
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Abstract: It is well established in the economic theory that innovation has a positive impact on both a country’s economic
growth and an increase in inputs’ productivity. Science and innovation have become essential factors for economic
growth of countries, and scholars have been studying the linkages between them for a long period of time. However, is
increasingly recognized that, to achieve a sustainable development of regions, social innovation has an important role to
play also beyond technological innovation. In this context, to support the development of social innovation initiatives and
projects, social innovation incubators are emerging as an essential tool, as has happen with business incubators to
support new business ideas.
The growing awareness in recent decades regarding the potential contribution of social incubators in hosting innovative
businesses for the economy, society and the environment is not surprising, given the growing number of third sector
organizations, namely, the segment of the economy that is formed by institutions of private law with a not-for-profit
purpose, that seek, within their purposes, the reach of social well-being. Within this type of organizations, the primary
objective behind any action taken in managing the organization is the will to achieve success. Key success factors are the
organization's resources, competence and qualification that create its competitive advantage in a specific market at a
given time and are able to determine its possible future success. This research aimed to understand how the management
of the Key Success Factors occurs in the perception of the leader of a social incubator that operates in social environments
in the Portugal’s northern region. From a literature review, it was possible to identify eleven variables as contributing to
the success of a social enterprise: (1) Planning and setting goals; (2) Qualified management team; (3) Adequate
operational infrastructure; (4) Process for selecting incubated companies; (5) Experienced consultants; (6) Access to
sources of investment and financing; (7) Promotion of programs to support entrepreneurial training and education; (8)
Entrepreneurial support network established by the incubator; (9) Link with academia and research institutes; (10)
Incubator sustainability; and (11) The incubator's impact assessment system using performance indicators.
Subsequently, based on a qualitative exploratory case study, with the participation of a social incubator that operates in
the areas of entrepreneurship, education and community, the identified key success factors were presented to the
management, chosen for the study, which revealed how it manages each one these factors. The main conclusion of this
research is the fact that managers know key success factors and are guided by them can be a reference for an organization
to fulfill its mission and achieve the objective of strengthening and developing competitive and innovative enterprises.
Furthermore, these success factors must be strongly linked to the actual incubator’s objectives.
Keywords: Social Entrepreneurship, Key success factors, Incubator, Social Innovation.
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Resumo: O sctor da construção tem um propósito vital na perspetiva social e económica, atendendo às necessidades da
sociedade, de construção para habitação, trabalho e lazer, e à contribuição para o crescimento económico de um país.
Associado às atividades deste sector está um elevado impacte ambiental, tanto pelo uso do solo, como pelo consumo de
recursos naturais e de energia, emissões de CO2 e produção de resíduos, relacionados à construção, operação,
reabilitação e demolição de edifícios. Tendo em conta a contribuição negativa do ponto de vista ambiental, é essencial
desenvolver soluções que promovam a sustentabilidade e a transição para a economia circular do sector. Esta
insustentabilidade tem levado à crescente procura de alternativas para combater o negativo impacte ambiental,
aumentando a preocupação com o desenvolvimento de materiais mais sustentáveis. Um dos possíveis caminhos para
esse efeito é a criação de soluções para os resíduos de construção e demolição (RCD) gerados nas suas atividades, uma
vez que estes resíduos representam um dos mais pesados e volumosos fluxos de resíduos produzidos na União Europeia
(UE), correspondendo a 36% dos resíduos gerados nas atividades económicas e domésticas, sublinhando a necessidade
urgente de promover a sua valorização. Tendo em conta que as atividades de reabilitação são responsáveis pela produção
de elevadas quantidades de RCD, é essencial contribuir para o estudo de possibilidades de reutilização destes resíduos,
principalmente pela incorporação nas próprias atividades de reabilitação, promovendo a circularidade.
Para além da necessidade referida de valorização dos resíduos gerados pelo sector, uma das preocupações fulcrais é a
diminuição das emissões de CO2 provocadas na produção do cimento, sendo estratégica a redução do teor de cimento no
betão. Esta redução da proporção de cimento e a incorporação de agregados reciclados é uma importante estratégia
combinada para o desenvolvimento de betões ecoeficientes. Desta forma, é possível combater a escassez das matérias
primas, convertendo os RCD em recursos, e diminuir as emissões de CO2, contribuindo, para a diminuição dos impactes
ambientais negativos, incluindo o aquecimento global.
O presente artigo pretende contribuir para a diminuição do impacto ambiental associado ao sector da construção,
tornando-o mais sustentável. Com foco no objetivo, é apresentada uma revisão bibliográfica focada em betões
ecoeficientes com reduzido teor de cimento e incorporação de agregados reciclados provenientes de diferentes tipos de
RCD. Para tal, serão analisados diversos estudos efetuados que promovam a utilização dos RCD como agregados
reciclados e a produção de betão com baixo teor de cimento. Além da revisão focada nos diferentes resíduos e na sua
caracterização, serão ainda identificadas as principais aplicações dos RCD, tendo como foco possíveis utilizações nos
processos de reabilitação. Serão ainda abordados diversos tipos de betões ecoeficientes e com diferentes constituições,
tanto a nível do teor de cimento, como de tipo e quantidade de RCD incorporado, tento em conta os desempenhos
mecânico e de durabilidade. Vários estudos mostram que é possível produzir betão ecoeficiente com propriedades
idênticas ou melhoradas, relativamente ao betão corrente, possibilitando a utilização de RCD, bem como a redução do
CO2 e da energia incorporada, promovendo a sustentabilidade.
A análise de diversos tipos de betões ecoeficientes pretende promover soluções alternativas que maximizem o
aproveitamento dos recursos naturais já extraídos, otimizem o fluxo de bens e reduzem as emissões de CO2.
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Resumo: Nesta comunicação refletimos sobre os espaços rurais, dando particular ênfase aos territórios mais
marginalizados, onde se incluem as comunidades de montanha. Estas aldeias, durante décadas registando processos de
declínio demográfico e socioeconómico e de abandono, são hoje espaços fragilizados. Mas estão também associadas a
novas narrativas sobre o rural, onde se destacam as funções que prestam ao nível da manutenção de serviços de
ecossistema vitais para a sociedade, mas também a crescente valorização de dimensões da qualidade de vida, ligadas ao
ambiente e às interações sociais, que são hoje mais favoráveis a estes espaços. Manter os territórios rurais vivos é parte
da estratégia para uma Europa mais verde, sustentável e com mais biodiversidade, e para a efetiva concretização de uma
sociedade mais inclusiva e justa. As metodologias participativas à escala das pequenas comunidades – envolvendo nos
processos de planeamento, decisão e ação as pessoas que vivem e trabalham nas aldeias– são cada vez mais necessárias
para gerir as complexas e desafiantes dinâmicas que podem levar à revitalização destes territórios rurais de montanha.
Apresenta-se o estudo de caso desenvolvido numa aldeia de montanha do Alto Minho, onde se desenrolou um intenso
trabalho de diagnóstico participativo, aplicando técnicas qualitativas e quantitativas. As evidências aqui encontradas vão
no sentido das tendências detetadas noutros contextos europeus, com a aldeia a transitar para um modelo claramente
multifuncional, alavancado por uma recente expansão da sua atividade turística. Esta transição gera dinâmicas que já
estão a alterar as perceções dos residentes sobre o território, a comunidade, o seu futuro e sobre as relações com o mundo
urbano e global. A revitalização é já um processo emergente, mas não está isenta de riscos ou de possibilidades de
melhoria, cuja concretização implica múltiplos atores e novas práticas de governança.
Palavras-chave: Comunidades locais, Montanha, Desenvolvimento rural; Serviços de Ecossistema; Metodologias
participativas.
YOUR GREEN IS NOT MY GREEN. GIVING VOICE TO LOCAL COMMUNITIES FOR A MORE INCLUSIVE GREEN
TRANSITION
Abstract: In this paper, we reflect about rural areas with a particular emphasis on the most marginalized territories,
including the mountain communities. These villages, which suffered from abandonment and from socioeconomic and
demographic decline, are fragile spaces. However, they are also associated to new narratives about the rural, which
highlight its roles maintaining key ecosystem services for society, but also the increasing of quality-of-life perceptions
favorable to these areas, linked to environmental amenities and social interactions. Keeping rural territories alive is part
of the strategy for a greener, more sustainable and more biodiverse Europe, as well as for the effective implementation
of a more inclusive and just society. Participatory methodologies at the scale of small communities – involving the people
who live and work in the villages in the processes of planning, decision-making and acting – are increasingly needed to
manage the complex and challenging dynamics that can lead to the revitalization of these rural mountain territories. We
present the case study of a mountain village in Alto Minho, where an intense work of participatory diagnosis took place,
applying qualitative and quantitative techniques. The evidence found here is in line with the trends detected in other
European contexts, with the village witnessing a transition to a clearly multifunctional model leveraged by a recent
expansion of its tourist activity. This transition generates dynamics that are already changing the residents' perceptions
about the territory, the community, their future and their relationships with the urban and global world. Revitalization
is already a rising process, but it does not come without risks or possibilities for improvement, which depend on multiple
actors and new governance practices.
Keywords: Local communities, mountain, rural development, ecosystem services, participatory methodologies
1. INTRODUÇÃO
A urbanização e globalização das sociedades, que continua a aprofundar-se já em pleno século XXI, tem sido
acompanhada pela persistência de processos de despovoamento e de marginalização de territórios rurais em várias
regiões europeias. Estes processos de marginalização contemporâneos constituem um desafio para as políticas europeias
de coesão e de desenvolvimento regional e rural. Por um lado, porque o declínio demográfico e socioeconómico das
localidades rurais periféricas continua a ser um problema de equidade social e territorial, refletindo situações de privação
material relativa e, sobretudo, de difícil acessibilidade a oportunidades, bens e serviços relevantes para o bem-estar das
pessoas e das comunidades locais. Por outro porque o despovoamento progressivo de várias áreas rurais europeias é
cada vez mais considerado um fator de degradação de ecossistemas e de valores culturais, repercutindo-se
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negativamente no bem-estar social e económico das regiões onde se inserem e, em última análise, na própria
sustentabilidade do desenvolvimento à escala global.
Os espaços rurais localizados em áreas de montanha são um caso paradigmático. Devido às dificuldades inerentes ao
relevo e à localização, muitas áreas montanhosas registam fortes declínios demográficos e uma elevada vulnerabilidade
socioeconómica (Nordregio, 2004; O’Rourke et al., 2016). Enquanto sistemas biofísicos as montanhas proporcionam
serviços de ecossistema muito relevantes, destacando-se o seu papel no fornecimento de água doce e na regulação dos
ciclos hidrológicos, como refúgio da biodiversidade, na produção de energias renováveis e sequestro de carbono e
enquanto espaços de recreio e turismo de natureza (European Environment Agency, 2010; Körner & Ohsawa, 2005;
Nordregio, 2004). As paisagens e os ecossistemas de montanha europeus não são apenas sistemas naturais, e nesse
sentido devemos falar de paisagens culturais, que refletem os efeitos de uma intervenção humana secular, estreitamente
articulada com os sistemas e recursos naturais locais (Agnoletti, 2014; Aguiar et al., 2009). O abandono das aldeias de
montanha, acompanhado de uma regressão da atividade agro-silvo-pastoril, pode comprometer vários destes serviços
de ecossistema. Ao nível da biodiversidade o abandono agrícola e da pastorícia afeta negativamente diversas espécies e
habitats com interesse de conservação (Honrado et al., 2017; Moreira & Lomba, 2017; O’Rourke et al., 2016). Identificamse outros riscos decorrentes da ausência de gestão de proximidade, destacando-se o agravamento risco de incêndio, mas
também de outros problemas ambientais como sejam o desmoronamento de terras ou a desregulação do ciclo
hidrológico, como secas ou cheias (Agnoletti, 2014; Madureira et al., 2013a).
A urgência na alteração dos modelos de intervenção nestas áreas torna-se particularmente notória quando a persistência
do declínio demográfico se traduz na existência de aldeias ameaçadas de desaparecimento a curto prazo enquanto
espaços permanentemente habitados. O que poderá levar a que comunidades com uma longa história e com um futuro
potencialmente promissor possam ser apagadas do mapa (Pinilla & Sáez, 2021). Algumas notas de otimismo surgem nos
últimos anos. A primeira, paradoxalmente, radica no contexto da grave crise ecológica em que vivemos, por se refletir na
revalorização das pessoas das comunidades locais rurais, com destaque para os agricultores, criadores de gado e
produtores florestais, e no seu crescente protagonismo para assegurar uma boa gestão e preservação dos ecossistemas
e dos recursos naturais (Honrado et al., 2017; Madureira et al., 2013a; Moreira & Lomba, 2017; O’Rourke et al., 2016;
Pereira et al., 2005). A consciência social e política da importância de se manter os territórios rurais vivos, e funcionais
enquanto sistemas socioeconómicos resilientes que usam e gerem os recursos endógenos e os valores naturais dos
territórios, agudizou-se com a crise financeira de 2007 (Scott, 2013), o contexto pandémico Covid19 e, em Portugal, na
sequência dos catastróficos incêndios de 2017 (Baptista, 2018; Simões et al, 2018). A segunda relaciona-se com o
potencial de aproximação rural-urbano que decorre da maior conectividade e, sobretudo, da crescente digitalização da
economia e da vida sociocultural, permitindo a diversificação económica das áreas rurais e novos modos de viver e
trabalhar nestes espaços. Apesar de persistirem diferenças rural-urbano que devem ser analisadas em concreto, há
evidências de que nos países europeus mais avançados se alcançou efetivamente uma substancial redução das
tradicionais disparidades socioeconómicas entre a cidade e o campo (Shucksmith et al., 2009). Com as mudanças nas
preferências, favoráveis a espaços com maior qualidade ambiental e qualidade de vida social, e a redução da penalização
rural em termos de condições materiais de vida (Collantes & Pinilla, 2011; Pinilla & Sáez, 2021), emerge com um novo
potencial no equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens de avançar com projetos de vida em áreas rurais.
Ambas estas tendências estão associadas à ênfase na necessidade de adotar novas narrativas para os territórios rurais
europeus, incluindo os mais periféricos e as aldeias de montanha, definindo-os também como espaços de oportunidades,
com potencial de atração de novos residentes e investidores e com um papel relevante na construção da sustentabilidade
regional e global. A concretização deste potencial, no entanto, dificilmente poderá ser alcançada sem que as políticas e os
modelos de governança se adaptem aos novos desafios. Interessa perceber, para cada território rural em concreto, como
é que os atores políticos, institucionais e da sociedade civil podem tirar partido deste contexto estrutural para reverter
os processos de declínio e construir modelos alternativos e vibrantes de desenvolvimento rural, simultaneamente mais
inclusivos e mais verdes. Da revisão da literatura destacam-se as recomendações para um maior e mais efetivo
envolvimento das comunidades locais nos processos de planeamento e decisão, assim como uma cooperação mais
intensa e consistente entre atores locais, regionais e suprarregionais na sua intervenção sobre estes territórios (Dax &
Fischer, 2018; Pinilla & Sáez, 2021; Torre & Wallet, 2015).
Este artigo integra uma revisão da literatura no âmbito do planeamento e desenvolvimento rural, e apresenta um estudo
de caso focado nas aldeias de montanha do Alto Minho, região NUTIII localizada no noroeste de Portugal. Estas aldeias
registam um processo longo de declínio demográfico e de envelhecimento populacional, mesmo albergando importantes
patrimónios naturais e culturais, onde destacamos uma parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês e a recém classificada
Paisagem Cultural de Sistelo, elevada à categoria de monumento nacional. Na estratégia de desenvolvimento regional
Alto Minho 2020 definiram-se expectativas para estes territórios que incidem no seu potencial enquanto espaços de
elevado valor natural, paisagístico e cultural, contribuindo para qualificar e sustentar o território enquanto espaço para
viver e trabalhar, mas também para visitar (Mateus, 2013). A persistência do declínio demográfico das aldeias de
montanha motivou um conjunto de parceiros regionais para avançar com o projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto
Minho, com os objetivos de compreender melhor estes territórios e testar a aplicação de metodologias participativas para
avaliar da sua pertinência e exequibilidade para criar novas dinâmicas nestas aldeias.
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O projeto desenvolveu-se na forma de um diagnóstico participativo à escala de uma aldeia, recorrendo a entrevistas,
grupos de discussão temáticos e questionários, aplicados aos residentes, a atores institucionais chave e visitantes 201932.
A evidência empírica demonstra que a comunidade local tem consciência da trajetória de declínio sociodemográfico, mas
que procura resistir-lhe. Detetaram-se dinâmicas de reestruturação e inovação, quer na atividade agro-silvo-pastoril,
quer no turismo, que os residentes consideram essenciais para tentar reverter o declínio. A aldeia está em plena transição
para uma economia mais multifuncional, onde se incluem funções de produção, de conservação e de recreio e turismo. A
partir das perceções dos habitantes da aldeia é possível identificar desafios ao nível da redefinição destas funções e na
sua articulação à escala local, bem como na necessidade de promover processos de intervenção que permitam à
comunidade local desenvolver novas competências e alcançar maiores níveis de emprego e de rendimento, mas também
uma maior qualidade de vida. Debate-se ainda o papel essencial a desempenhar por atores externos, sobretudo à escala
regional, propondo-se novas abordagens que sejam mais integradoras da voz das pessoas que vivem e trabalham nas
aldeias.
2. NOVAS ABORDAGENS AO PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Há uma relevante literatura científica dedicada ao estudo do desenvolvimento rural, nas quais se identifica a necessidade
de novas abordagens no desenho e na implementação de políticas públicas para a revitalização de áreas rurais em
declínio (Frank & Reiss, 2014; Dax & Fischer, 2018; Naldi et al., 2015; Pinilla & Sáez, 2021; Torre & Wallet, 2015). Estes
estudos olham criticamente sobre as políticas europeias e nacionais de desenvolvimento rural e regional e para a sua
progressiva transformação, quer em função da evolução dos problemas territoriais a que visam dar resposta, quer pela
emergência de novos princípios, conceitos e experiências que foram alterando as narrativas sobre o rural. Sob um
panorama de relativa inércia institucional e política, os autores advertem para a necessidade de uma rápida reformulação
dos modelos de intervenção, com a tónica principal a ser colocada na necessidade de abordagens que sejam mais
integradas, participativas e promotoras da capacitação das pessoas e dos atores à escala das comunidades locais. Estes
modelos de governança exigem a cooperação entre múltiplos atores, atuando em diferentes escalas, mas colocando a
tónica na perspetiva de quem vive, ou potencialmente gostaria de viver, em pequenas localidades rurais. A sua aplicação
é particularmente relevante e necessária para os territórios que, nas últimas décadas, têm vindo continuamente a perder
população e dinamismo.
Encontramos na literatura um renovado interesse pelo tema do planeamento rural no contexto dos países mais
desenvolvidos. O mundo rural não só já não é essencialmente agrícola, como tem vindo a afirmar-se pelas funções vitais
que assegura para o bem-estar humano, onde se incluem a produção de alimentos, mas também o fornecimento de água
doce, adaptação e mitigação em contexto de alterações climáticas e conservação da biodiversidade em ecossistemas e
paisagens que contribuem diretamente para o bem-estar, não só dos residentes, mas de todos os que utilizam estas áreas
para lazer e turismo (Frank & Reiss, 2014; Torre, 2015; Torre & Wallet, 2015). São em particular referidos os movimentos
e estudos sobre a sustentabilidade socio-ecológica e a resiliência, que redescobriram o planeamento rural como uma
plataforma adequada para integrar questões de justiça social e económica, culturais e ambientais (Frank & Reiss, 2014).
O conceito de comunidade, pensada como pequena localidade ou uma aldeia, surge recorrentemente na literatura como
sendo uma unidade socio-ecológica pertinente para o planeamento rural, entendido como processo participativo e
orientado para o desenvolvimento e inovação (Frank & Reiss, 2014; Pinilla & Sáez, 2021). Este facto decorre da dimensão
sociocultural destas comunidades, assentes numa identidade própria, ligada a uma história e a um espaço de vida comum
e a sistemas de reciprocidade e de solidariedade vicinais que foram resistindo às forças individualizadoras da
modernidade, muitas vezes por necessidade dado o relativo isolamento de algumas localidades. O vínculo ao lugar e à
comunidade tende a definir-se no longo prazo, por vezes para além da própria vida, como refletem as palavras de uma
avó confortada com a ideia de que na sua casa, valorizada pela geração mais nova com um projeto de turismo na Galiza
rural, a chaminé irá continuar a deitar fumo (Álvarez & Cortes-Vazquez, 2020). As comunidades rurais e os seus atores,
à escala local, formam sistemas socioculturais que, não estando isolados de outras redes e contextos, têm elementos de
especificidade e lógicas internas de regulação cuja descrição, compreensão e consideração pode fazer a diferença entre
processos de intervenção bem ou malsucedidos. A falta de adequação de políticas e modelos de intervenção aos contextos
e às comunidades, passando pela desconsideração das expectativas e dos saberes das pessoas e atores locais, não só pode
resultar em resistências inesperadas a medidas supostamente virtuosas, como será sempre uma oportunidade perdida
para a criação de formas de capital social que liguem o local ao regional e que articulem melhor e mais duradouramente
os interesses e as expectativas do rural e do urbano (Pinilla & Sáez, 2021; Westlund & Kobayashi, 2013).
A escala micro-territorial de intervenção é também essencial para as abordagens que, a partir da ecologia e da
conservação da natureza, têm vindo a sustentar ser necessário dar protagonismo aos agricultores e às comunidades
locais nas estratégias e práticas de conservação (Aguiar et al., 2009; Pereira et al., 2005). Há várias razões para tal: (1) os
agricultores, em sentido lato, usam e gerem as terras e os recursos naturais e detêm conhecimentos específicos e
dificilmente transferíveis sobre o sistema biofísico que os rodeia (Aguiar et al., 2009); (2) as comunidades locais,
incluindo os residentes não agricultores, são as primeiras a ser afetadas por alterações nos ecossistemas que afetem a
sua segurança, a sua qualidade de vida e o valor potencial do seu patrimónios (Pereira et al., 2005) e, por fim, (3) em
contextos relativamente isolados e com escassez de infraestruturas e meios técnicos e humanos, as comunidades locais
Estudo realizado no âmbito do projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho, financiado pelo PDR2020 no âmbito da medida “Observação dos
territórios rurais e da Agricultura”, da Rede Rural Nacional (site).
32
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tendem a ser mais expeditas e empenhadas em detetar problemas e procurar vias para a sua resolução (Collantes &
Pinilla, 2011).
A aplicação de metodologias participativas no planeamento rural à escala local traduz-se em processos de aprendizagem
fundamentais, quer para as pessoas e atores locais, quer para os técnicos e atores institucionais que representam
interesses externos ou supralocais. Uma governança equilibrada depende, como bem sintetizam (Westlund & Kobayashi,
2013) de abertura por parte dos residentes locais (open-minded localism), mas também de abertura dos atores
institucionais (open minded expertise), como condições para se estabelecerem relações de confiança e de entendimento
mútuo necessárias à superação de conflitos e a efetivas formas de cooperação duradoura. Os autores citados abordam a
questão da gestão florestal como processo participado pelas comunidades locais, incluindo produtores e residentes,
também realçada para Portugal (Oliveira Baptista, 2018) mas pode remeter para dinâmicas de desenvolvimento turístico
(Kastenholz et al., 2014; Lane & Kastenholz, 2015) mesmo de aproveitamento de energias renováveis. Aliás, uma das
notas a retirar da bibliografia é a necessidade de superar as lógicas setoriais de intervenção, criando espaços de debate,
reflexão e planeamento em que efetivamente se têm em conta as comunidades e os territórios como sistemas socioecológicos, ou seja, constituídos por elementos interligados de forma densa, complexa e dinâmica, articulando pessoas e
natureza.
Neste sentido, os processos de planeamento participativo, ao envolver as pessoas e ao promover diálogos e debates,
permite trazer ao conhecimento e à discussão um maior número de elementos relevantes e de posicionamentos possíveis
perante determinadas tendências, opções e projetos. Um tipo de intervenção que tende a produzir efetivamente melhores
resultados, embora ocorra mais facilmente em contextos não demasiado fragilizados (Correia & Figueiredo, 2010).
3. A MONTANHA DO ALTO MINHO – TERRITÓRIOS EM DECLÍNIO?
Apresentamos resultados da investigação desenvolvida numa pequena aldeia de montanha no projeto Acontece in Loco
– Montanha do Alto Minho. O projeto partiu da constatação de desigualdades persistentes entre as áreas de montanha e
o restante território, e da perceção do risco de despovoamento e abandono das aldeias de montanha (Quadro 1).
Enquanto abordagem metodológica inovadora promoveu-se um diagnóstico participativo à escala de uma aldeia (Sistelo,
Arcos de Valdevez). O trabalho de campo concentrou-se no ano de 2019, envolvendo entrevistas a atores-chave, grupos
de discussão temáticos (focus-group) e questionários, aplicados aos residentes (N=48) e a visitantes (N=267). As áreas
temáticas definidas foram (1) Viver e trabalhar; (2) Agro-silvo-pastorícia; (3) Turismo e (4) Biodiversidade e Floresta,
procurando abarcar as várias dimensões do socio-ecossistema e suas interações. Neste artigo incorporamos ainda dados
posteriores, proporcionados pelas últimas estatísticas censitárias da população e da agricultura em Portugal, nos quais
se confirmam as tendências de declínio previamente identificadas.
A segunda metade do século XX foi palco de profundas mudanças estruturais no país, e o forte processo de urbanização
e de reestruturação económica fez-se também sentir nesta região no Noroeste, prolongando-se até ao presente.
Conhecido como um anfiteatro voltado para o Atlântico, distinguem-se no Alto Minho os concelhos do litoral e do interior,
não apenas pela localização, mas também pela concentração das montanhas nestes últimos. As disparidades territoriais
entre eles acentuaram-se, distinguindo-se a dinâmica expansiva da cidade de Viana do Castelo, mas também dos
concelhos adjacentes até Valença, que no período de 100 anos (entre 1920 e 2021) mantiveram níveis populacionais
próximos dos valores históricos. No interior, mais montanhoso, registam-se acentuados declínios populacionais e forte
envelhecimento demográfico e os seus centros urbanos (vilas) têm atualmente reduzida expressão populacional. O
indicador de poder de compra per capita remete para as disparidades económicas, ainda presentes, subjacentes a estas
dinâmicas demográficas.
Quadro 1: Indicadores demográficos, económicos e territoriais, por concelho, no Alto Minho

Interior

Litoral

Concelhos

V. Castelo
Pte Lima
Caminha
V. N. Cerveira
Valença
Pte. Barca
Monção
A. Valdevez
P. Coura
Melgaço

I Pop. 2021
(1920=100)

I Env.
(2020)

(1)
162,4
115,9
103,6
90,3
89,4
84,7
70,1
62,2
61,3
50,4

(2)
199,4
189,4
238,3
207,4
230,8
248,4
313,5
339,8
254,9
468,1

PCC
(PT=100;
2017)
(6)
93,1
71,0
78,9
84,2
82,7
64,4
70,2
67,8
66,4
62,0

pc

Pop. Urbana
(2011; %)
(3)
61,7
19,8
52,0
15,5
36,5
27,7
12,8
8,6
17,2
16,9

Pop.
montanha
(1940; %)
(4)
1,7
3,1
3,4
0,0
1,9
25,0
25,4
40,1
39,6
47,5

Área
montanha
(%)
(5)
7,0
4,2
22,6
0,0
7,2
51,4
43,3
72,6
55,9
80,9

Notas: (1) Índice de variação populacional entre 1920 e 2021 (Fontes: INE, Censos 1920 e Censos 2021 – Resultados preliminares); (2) Índice de
envelhecimento demográfico (Fonte: INE, Estimativas população residente 2020); (3) Índice de poder de compra concelhio per capita em 2017 (Fonte:
INE); (4) População residente nas freguesias classificadas como Áreas Predominantemente Urbanas (Fontes: INE, Censos 2011; INE, TIPAU2009); (5)
População residente em 1940 nas freguesias de montanha definidas no projeto Acontece in Loco, com mais de 45% da superfície territorial acima dos
400 metros de altitude (Fonte: Censos INE 1940, cálculos próprios); (6) Peso da área das freguesias de montanha no total da área concelhia (Fonte: DGT,
cálculos próprios).
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Esta transformação foi acompanhada por mudanças substanciais nas áreas rurais, em grande medida capturadas pela
diminuição do peso da agricultura na economia e no emprego, mas também enquanto modo de relação das famílias e das
pessoas com os sistemas naturais do espaço onde residem. Estas mudanças ficam bem patentes quando analisamos o
peso da população agrícola familiar (que vive em explorações agrícolas) no total da população residente (Quadro 2). Esse
peso continua a diminuir, mas mantém-se substancialmente mais elevado nos concelhos do interior e mais montanhosos,
onde a instalação de indústrias e de serviços tende a ser reduzida. Note-se, em todo o caso, que o rural já não é
predominantemente agrícola (Oliveira Baptista, 1996).
Quadro 2: Peso da população agrícola familiar na população residente, por concelho, no Alto Minho
Concelho

Interior

Litoral

Viana do Castelo
Ponte de Lima
Caminha
Vila Nova de Cerveira
Valença
Ponte da Barca
Monção
Arcos de Valdevez
Paredes de Coura
Melgaço
Alto Minho
Portugal

PAF2009/PRes2011
(%)
5,9
20,8
7,8
8,9
14,5
19,6
30,4
25,6
29,7
29,6
15,5
7,5

PAF2019/PRes2021
(%)
4,6
16,6
6,1
6,6
8,5
19,3
24,3
21,8
23,1
30,3
12,4
6,4

Fontes: INE, Censos 2011 e 2021 e Recenseamento Agrícola 2009 e 2019. Elaboração própria.

A objetividade e as evidências contidas nestes dados poderão não refletir todas as dinâmicas pertinentes para a análise
do desenvolvimento dos territórios de montanha nesta região. Tal como a inovação em meio rural é muitas vezes invisível
aos indicadores mais focados no mundo urbano-industrial (Madureira et al., 2013b), também podem existir fenómenos
sociais emergentes que ainda não se repercutiram nas estatísticas. Por outro lado, o reconhecimento da espiral negativa
de desenvolvimento associada ao declínio demográfico implica, como já anteriormente se sublinhou, que se procurem
criar trajetórias e modelos de intervenção alternativos para reverter essa espiral (Dax & Fischer, 2018).
4. SISTELO – REVERTER O DECLÍNIO SEM PERDER A ESSÊNCIA
A aldeia de Sistelo, no concelho de Arcos de Valdevez, foi o contexto microterritorial no qual se desenvolveu um
diagnóstico participativo, mobilizando para o efeito um conjunto de atores regionais e locais, assegurando uma
abordagem multidimensional ao território que, privilegiando os saberes, perceções e expectativas dos residentes incluiu,
também, informações e contactos com atores institucionais que intervêm neste sistema socio-ecológico. À semelhança
de outras aldeias de montanha do Alto Minho, a economia tradicional de Sistelo assentava na agro-silvo-pastorícia, com
uma importante componente de gado bovino e numerosos rebanhos de pequenos ruminantes. No período 1864-1960 a
freguesia era o espaço de vida e de trabalho de 750 habitantes, em média, entrando posteriormente num processo de
êxodo rural, e registando apenas 199 habitantes no último censo (INE, Censos 2021).
A evidência empírica demonstra que a comunidade local tem consciência da trajetória de declínio sociodemográfico e do
risco de despovoamento: “Isto está muito mal, cada vez é pior…é mais velhotes, e os velhotes vão desaparecendo” (M, 49)33.
Há uma nostalgia do passado populoso e da animação laboriosa que percorria a paisagem: “...pessoas passavam lá,
naqueles caminhos, uns p’ra um lado outros p’ra outro, com o gado, com coisas p’ra cavar (…). Uma alegria, aquelas lavradas,
muita gente, os campos todos lavrados” (M, 76). Mas há igualmente uma resistência a este cenário mais negativo,
partilhada pelos mais velhos e pelos mais novos, como se pode apreciar nas palavras desta jovem: “Gostava que Sistelo
não saísse do mapa, gostava que o que há aqui se mantivesse, as casas que há, e pessoas, gostava que aqui continuasse a
haver pessoas.” (M, 26). Há um predomínio de razões económicas e profissionais na decisão dos jovens de (e)migrar mas
detetámos, igualmente, elementos de atratividade do território enquanto espaço de vida, que incluem aspetos ambientais
(ambiente saudável, ar puro), mas também sociais (segurança, interconhecimento e entreajuda vicinal). Não se podem
escamotear as expectativas dos residentes mais jovens ou com experiências de emigração às oportunidades mais
diversificadas e à facilidade de acesso a bens e serviços da modernidade, em grande medida ainda escassos na aldeia.
Está em curso uma estratégia local para revitalizar a aldeia, protagonizada pela Junta de Freguesia e pelo município, que
adere bem ao conceito de território multifuncional. Sem esquecer as atividades tradicionais (manter a agro-silvopastorícia e valorizar os produtos locais), procura sobretudo tirar partido das oportunidades criadas pela expansão da
procura turística por espaços de elevado valor ecológico (Reserva da Biosfera Gerês-Xurês e Rede Natura 2000) e por
paisagens singulares em termos cénicos. Um dos pontos altos desta estratégia foi a classificação, em 2018, da paisagem
de socalcos de Sistelo como Paisagem Cultural, na categoria de monumento nacional (Decreto n.º 4/2018, de 15 de
janeiro). A rápida expansão da afluência de visitantes a Sistelo, nos últimos anos, contrasta com um longo período
anterior com projetos de qualificação e de alojamento turístico, parcialmente financiados pela iniciativa LEADER, mas
Apresentam-se citações selecionadas dos discursos registados ao longo do trabalho de campo do projeto, indicando o género (M – mulher; H –
homem) e a idade das pessoas.
33
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que tiveram reduzida expressão e impacto. Acumulam-se evidências de um crescimento tremendo da procura das
populações urbanas por espaços naturais e rurais para atividades recreativas, tal como refere para outros contextos
(Torre, 2015).
Uma grande maioria das pessoas da comunidade, quando inquiridas, considerou o fenómeno da expansão do turismo
como essencial para o desenvolvimento de freguesias de montanha, como Sistelo (88% dos inquiridos; N=48). Quem
visita a aldeia fica com uma impressão muito positiva, com 93% dos inquiridos a afirmar que recomendaria a visita a
familiares e amigos (N=267), e igual percentagem, já em questionário pós-visita realizado on-line, considera que Sistelo
é uma aldeia especial (N=52). Esta dinâmica emergente, que tivemos a oportunidade de apreciar in loco, já se refletiu em
impactos socioeconómicos, nomeadamente pela criação de novas infraestruturas, negócios e emprego, e tem vindo a
traduzir-se, igualmente, em processos relevantes de alteração das perceções da comunidade local relativamente às suas
atividades, à vida na aldeia e às relações rural-urbano. Permitiu também uma análise comparativa das perceções de
residentes e visitantes, reveladora da existência de elementos culturais distintos, e uma apreciação, contextualizada no
tempo e no espaço, dos desafios que o território experiencia ao nível da conciliação das funções de produção, conservação
da natureza e recreio e lazer.
A caracterização da oferta de alojamento e de restauração, com base em questionários aos respetivos proprietários,
confirma o dinamismo recente que o turismo trouxe para a economia local. Identificaram-se 8 unidades de alojamento,
nas modalidades de Casa de Campo e de Alojamento Local. A maior parte abriu recentemente, com metade das 28 camas
existentes a surgir nos anos de 2018 e 2019. A oferta de restauração contava com 4 estabelecimentos em 2019, dos quais
3 se mantinham abertos todo o ano. Dois deles existiam anteriormente, outros 2 abriram em 2018, e todos eles têm
recentes investimentos de qualificação e/ou ampliação. A restauração é mais relevante em termos de criação de emprego,
proporcionando ocupação permanente a 8 pessoas e chegando a ocupar 19 nos períodos mais movimentados. Desde
então já abriram, ou estão em construção, mais estabelecimentos, alojamentos e infraestruturas vocacionadas para os
visitantes, incluindo um Centro Interpretativo da Paisagem Cultural.

Figura 1: Paisagem de Socalcos de Sistelo, freguesia de montanha do Alto Minho
As autoras deste artigo iniciaram o seu trabalho de campo em Sistelo no ano de 2017, antes do início do projeto Acontece
in Loco. Nessa altura o turismo era ainda incipiente, e os residentes, principalmente agricultores e criadores de gado de
maior idade, não perspetivavam a paisagem como uma atração turística. Pelo contrário, viam com alguma estranheza o
deslumbramento que os visitantes demonstravam pelos socalcos, pelos modos de vida e pelo relativo isolamento da
aldeia. Para os residentes, os socalcos representavam sobretudo trabalho árduo, dificuldades de acesso, restrições à
utilização de máquinas, escassas produções e um fator de repulsão dos mais novos. Estas observações são consistentes
com os resultados de um estudo prévio realizado na mesma aldeia, no âmbito do Millenium Ecosystem Assessment (Pereira
et al., 2005). A perspetiva de uma morte anunciada, cenário realista para muitos dos residentes, radicava no trajeto em
espiral negativa, já antes mencionado. Um cenário futuro mais otimista, de revitalização demográfica e socioeconómica,
fortemente dependente dos valores ecológicos e paisagísticos presentes no território, começou a fazer-se sentir nos anos
seguintes.
A atividade agro-silvo-pastoril usa os socalcos, concentrados em redor dos lugares, e depende igualmente de uma grande
extensão de áreas de pastagens, matos e floresta que, em conjunto, formam o Baldio de Sistelo, cuja área corresponde a
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88% da superfície total da freguesia. A paisagem de socalcos, fruto de laboriosa atividade das gerações pretéritas e atuais,
é hoje reconhecida pela comunidade como um recurso, cujos benefícios vão além da escala local e da função produtiva
(Figura . A sua classificação como Paisagem Cultural, a promoção mediática dos socalcos à escala nacional e a sua clara
valorização pelas empresas de turismo a operar no território, contribuem para este novo olhar dos residentes. No que se
refere à manutenção do pastoreio no monte, são mais valorizados os benefícios diretos para os residentes,
essencialmente por “manter longe o fogo e as feras”. A comunidade local faz uma avaliação mais circunscrita dos
benefícios do pastoreio, o que nos faz crer não ter ainda em total consideração o valor dos serviços de ecossistema que
esta atividade contribui para manter, e que transcendem claramente a escala local, e até regional, como sejam a
preservação de biodiversidade e serviços de regulação.
100%
80%

37,2

55,3

60%
40%
20%
0%

9,3
10,6
14,9

27,9

19,1

25,6

Cultivo Campos (n=47)

Pastoreio no Monte (n=43)

Apenas ao agricultor/criador de gado
Ao concelho

Aos campos vizinhos e à freguesia
À região

Figura 2: Perceção das pessoas da comunidade sobre quem beneficia do cultivo dos campos e do pastoreio do monte
A “biodiversidade e a paisagem natural” foi a motivação principal apontada pelos visitantes para a sua visita a Sistelo
(87%), logo seguida da paisagem de socalcos (86%), e da existência de bons percursos para caminhadas (86%). Este
potencial de atração que a natureza de Sistelo exerce sobre quem vem da cidade é reconhecido por 94% dos residentes
inquiridos. Interessa, porém, salientar que 90% destes últimos concorda igualmente com a afirmação de que “as pessoas
de Sistelo dão pouco valor aos animais e plantas selvagens”.
O distanciamento, ou aparente desinteresse, das pessoas da própria comunidade relativamente à biodiversidade silvestre
que existe no seu território manifesta-se também nas perceções relativas ao lobo, espécie simbólica da proteção da
natureza em Portugal. Pesam nesta avaliação os prejuízos diretos e indiretos que este predador causa aos criadores de
gado, que apesar de tudo aceitam fazer parte do ecossistema: “[o lobo] também terá de continuar, não estou contra ele,
ele já cá andava”. Estas questões evidenciam que a avaliação e perceção da relação entre as pessoas e a natureza assume
perfis substancialmente diferenciados entre quem vive e trabalha na montanha e quem a visita. Arriscamos duas
possíveis explicações para este facto. A primeira reside no tipo de relação entre pessoas e natureza que distingue a
montanha, e outros espaços de dominância silvestre, do conjunto dos espaços mais artificializados e densamente
habitados. No primeiro tipo de contexto a natureza é algo que se impõe e que exige respeito. E também algo que tem de
ser permanentemente domesticado, dependendo dessa capacidade de controlo a segurança e o bem-estar das pessoas.
Relembremos que, para quem vive nas aldeias, é essencial manter o cultivo dos campos à volta das casas e dos lugares, e
o pastoreio nos montes como forma de controlar a expansão dos matos e da floresta e as feras permaneçam fora do
espaço de vida das aldeias. A relativa ausência de uma atitude contemplativa e de fruição da biodiversidade silvestre
dentro da comunidade torna-se assim compreensível. Por outro lado, para alguns habitantes, a grande familiaridade que
têm com a natureza que os rodeia - “fomos nascidos e criados nisto” – pode igualmente ser um fator de desvalorização
relativa. Já quando emigram sentem profundamente a falta dos ares, da liberdade e da natureza agreste dos montes,
havendo mesmo quem refira ter sido esse um motivo do regresso. A perspetiva dos visitantes, maioritariamente urbanos,
parece refletir a visão que muitos portugueses têm do “rural idílico”, romantizando a ligação do rural com os sistemas
naturais (Silva et al., 2016).
As dinâmicas recentes em Sistelo também vieram diversificar internamente a estrutura socioprofissional e tornaram o
território muito mais atrativo para investidores de fora. Os desafios da conciliação entre produção agro-silvo-pastoril e
florestal, conservação da natureza e turismo têm subjacente a ideia de que estas funções são interdependentes. A
paisagem e a biodiversidade dependem dos sistemas tradicionais de agricultura e pastorícia, que mantêm os socalcos e
contribuem para manter um mosaico paisagístico mais rico e resiliente em torno das aldeias e no baldio. A biodiversidade
e a paisagem são as principais atrações turísticas. O turismo pode induzir, junto dos agricultores, uma avaliação mais
positiva do valor que a sua atividade gera ao nível da manutenção da biodiversidade e outros serviços de ecossistema
vitais para a sociedade contemporânea. Porém, à semelhança do que acontece noutros contextos de montanha, esta
conciliação exige processos ativos de gestão no sentido de se minimizarem alguns conflitos e potenciarem as sinergias, e
de assegurar que se encontram trajetórias mais inclusivas e sustentáveis de desenvolvimento.
O crescimento do turismo não trouxe apenas vantagens, e os benefícios económicos que proporciona tendem a
concentrar-se nas famílias ligadas a esta atividade. Entre as desvantagens são de referir a perda de tranquilidade e de
privacidade: “Eles tiram fotos à gente e eu digo-lhes que não (…) A gente não gosta.” (M, 76). A forte afluência de visitantes,
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associada à elevada sazonalidade da procura deste destino e a um perfil de turista nem sempre responsável condicionam
algumas perceções menos positivas do turismo entre os residentes: “Temos o turista bom, temos o turista mais ou menos,
temos o turista mau, e temos aquele turista que chega e acha que é tudo dele, e que pode fazer e acontecer…e prontos!” (M,
47). O aumento do número de visitantes em Sistelo é já percebido como um problema por 27% dos residentes e 45% dos
visitantes. Os agricultores, principais gestores da paisagem e garantes da segurança e equilíbrio dos ecossistemas à escala
local, não consideram obter benefícios diretos ligados à explosão do turismo: “Há quem tire benefício, quem tem
alojamentos e restaurantes” (M, 69). Estas limitações ao contributo do turismo para o desenvolvimento rural vão encontro
de evidências obtidas noutras aldeias (Figueiredo et al., 2014).
É certo que a Política Agrícola Comum proporciona importantes apoios aos agricultores, em parte como remuneração
por serviços de ecossistema prestados. Estes apoios estão claramente na base de um aumento recente, já consolidado,
nos efetivos pecuários na freguesia. No entanto, à semelhança dos agricultores e criadores de gado dos Pirinéus e de
outros sistemas montanhosos europeus (Barnaud & Couix, 2020; O’Rourke et al., 2016), os agricultores de Sistelo não se
sentem confortáveis com esta dependência financeira face ao Estado, preferindo uma maior valorização das suas
produções. Mesmo com limitada capacidade negocial face aos compradores de gado, os agricultores têm relativa
autonomia nas suas decisões comerciais e têm uma perceção nítida do resultado da sua atividade, que “traz carne para o
concelho e para o país. Carne de Cachena.” (H, 67). Ao nível da gestão agro-silvo-pastoril orientada para a conservação da
paisagem e da biodiversidade há ainda muito a fazer, quer para melhorar a perceção das interligações entre as práticas
e objetivos de conservação, quer para vincular mais diretamente os benefícios financeiros a quem melhor os providencia.
Desta transição para uma agro-silvo-pastorícia ainda mais verde, e mais consciente do seu papel, que implica processos
relevantes de capacitação por equipas pluridisciplinares (Honrado et al., 2017) não só podem resultar padrões mais
consistentes de conservação da natureza, como uma melhor integração entre o trabalho dos agricultores e o dos
profissionais do turismo, nomeadamente através da co-criação de experiências turísticas mais enraizadas no território,
como tem sido advogado para contextos similares (Kastenholz et al., 2014) .
5. CONCLUSÃO
A persistência de espaços rurais europeus afetados pelo declínio demográfico e processos de marginalização coincide
historicamente com um momento em que se acentua a perceção social e política da importância que estas áreas têm para
a sustentabilidade do desenvolvimento e para o bem-estar humano, no presente e no futuro. Com a transição do rural
agrícola para um rural multifuncional aumentam também os atores políticos, institucionais e da sociedade civil que olham
para o rural como um espaço cujo potencial vai muito além da sua representatividade demográfica e económica atual. No
entanto há muitas aldeias que, por força de décadas de saldos migratórios negativos, enfrentam sérios problemas de
despovoamento e de perda de capital humano. A literatura recente sobre este tema realça a necessidade de uma
intervenção mais consistente sobre estes territórios, que mobilize em simultâneo recursos e atores endógenos e
exógenos às comunidades locais (Dax & Fischer, 2018; Frank & Reiss, 2014; Torre, 2015; Torre & Wallet, 2015).
O estudo de caso apresentado, focado numa aldeia de montanha do Alto Minho e realizado com metodologias
participativas, revelou carências persistentes no acesso da população residente a infraestruturas e bens e serviços ligados
à modernidade que se têm tornado mais relevantes para o bem-estar humano, independentemente da origem rural ou
urbana das pessoas. Mas tornou-se igualmente evidente a emergência, sobretudo entre os mais jovens e emigrantes
regressados, de uma apreciação positiva da qualidade ambiental e social da aldeia enquanto espaço de vida. O trabalho
de campo e o contacto direto com as pessoas e com os lugares, permitiu recolher evidências de uma dinâmica emergente
de revitalização, em grande parte alavancada pelo turismo, ainda não detetáveis através de dados oficiais. Saliente-se
ainda que os discursos das pessoas da comunidade refletem uma preocupação com o futuro, e o empenho na sua
construção em moldes que permitam às pessoas sentirem integradas na sociedade avançada e global em que vivemos,
mas também garantindo a preservação da sua essência. A presença mais intensa de visitantes na aldeia contribuiu para
acentuar, na comunidade local, a perceção da natureza e da paisagem como recurso. Mas evidenciou também o
distanciamento, significativo, entre a visão de quem usa produtivamente as terras e os animais e vive rodeado pela
natureza dominante, e quem tem, nestes espaços, um local de lazer.
A construção uma trajetória consistente, duradoura e inclusiva de desenvolvimento, que consiga reverter a espiral
negativa que caracterizou as décadas precedentes, passa claramente por qualificar a pessoas e os atores locais para
potenciar as diferentes valências do território e por assegurar equilíbrios e sinergias entre elas. As intervenções setoriais
que têm sido privilegiadas parecem ser desajustadas a estes novos desafios, podendo comprometer os resultados
pretendidos. Com as intervenções de animação local para o desenvolvimento ligadas ao programa LEADER a ficarem
mais limitadas, por razões orçamentais e de orientação político-legal (Domingos et al, 2016), há que equacionar novos
modelos de cooperação interinstitucional e de aproximação às comunidades locais. A experiência do projeto Acontece in
Loco revelou-se promissora, embora também tenha vindo demonstrar que o trabalho em rede de atores regionais e locais,
com participação de entidades públicas e privadas, da academia e dos vários setores económicos e socioculturais, carece
de uma maior estruturação, foco e recursos no que se refere à sua atuação nestes territórios. No caso do Alto Minho, as
aldeias de montanha poderiam beneficiar da criação de uma rede específica para o seu desenvolvimento.
Para que as trajetórias futuras sejam mais conciliadoras das múltiplas funções do rural há que reorganizar e capacitar os
atores locais para alargarem o âmbito e natureza da sua ação. E assegurar que as entidades e organizações públicas e
privadas que medeiam as relações entre o rural e o urbano, e que decidem sobre recursos humanos e financeiros
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relevantes, estejam preparadas para intervenções sobre os territórios mais integradas e integradoras, e mais disponíveis
para valorizar a capacidade das pessoas e das comunidades para debater, planear e agir.
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Resumo: Neste artigo pretendemos refletir sobre a realização de projetos e investigação aplicada em tempos de
pandemia. Fazendo o balanço de um projeto em curso que havia sido proposto para ser executado integralmente de forma
presencial. Apresentaremos a metodologia de trabalho adotada pelos diferentes parceiros com enfoque na equipa
portuguesa. O Projeto FUSION – Fashion Up-Skilling Innovation Open Network (https://cefusion.com), no âmbito do
programa Creative Europe, da Escola Superior e Design do IPCA conjuntamente com a Limerick School of Art & Design
(que lidera), UK Crafts Council e a Fondazione Santagata, está, no presente, em pleno desenvolvimento no online. Foi um
dos projetos Europa Criativa financiados em 2019 para ser realizado num período de cerca de dois anos com mobilidade
dentro dos países parceiros e a realização de um conjunto de atividades de investigação e formação na Europa. O
confinamento obrigatório nos diferentes países da Europa por força da pandemia Covid 19 implicou a passagem do
projeto para o online e respetiva adaptação e adequação das atividades do mesmo. O FUSION reúne um conjunto de 8
artistas e designers selecionados para participação nas ações do projeto (em curso), estes artistas concretizarão um
trabalho/obra individual a expor no final do projeto em 2022.
Palavras chave: Design de Moda, Europa, Envelhecimento, Fabricação Digital e Sustentabilidade
FUSION - CREATIVE EUROPE, A PROJECT BEING CARRIED OUT ONLINE WITH APPLICATION TO TERRITORIES.
Abstract: In this paper, we aim to reflect on the realization of projects and applied research in pandemic times. Reviewing
an ongoing project that had been proposed to be fully realized in person. We will present the adopted methodology by
the different partners with a focus on the Portuguese team. The FUSION Project – Fashion Up-Skilling Innovation Open
Network (https://cefusion.com), within the scope of the Creative Europe program, has as partners the School of Superior
and Design of the IPCA, the Limerick School of Art & Design (that leads), the UK Crafts Council and the Fondazione
Santagata, is currently in full development online. It was one of the Creative Europe projects funded in 2019 to be carried
out over a period of about two years with mobility within the partner countries and carrying out a set of research and
training activities in Europe. The mandatory confinement in different European countries as a result of the covid 19
pandemic implied the transition of the project to online and the respective adaptation of its activities. FUSION brings
together a group of 8 artists and designers selected to participate in the project's actions (in progress), these artists will
materialize an individual work/work to be exhibited at the end of the project in 2022.
Keywords: Ageing, Digital Fabrication, Europe, Fashion Design, and Sustainability
1. OBJETIVOS E METODOLOGIA
Os objetivos principais deste projeto são por um lado aumentar o acesso a tecnologias de fabricação digital para designers
e empresas de moda e têxteis e por outro lado enriquecer as capacidades profissionais na fabricação digital e no co-design
com cidadãos que envelhecem ativamente numa perspectiva de sustentabilidade, abrindo novas oportunidades de
negócio para o setor do design e desenvolvimento de novos modelos de negócios para as indústrias criativas da área.
Colocando em diálogo ativo e aberto o mercado, a indústria e os designers sobre assuntos urgentes e alinhados com os
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas, nomeadamente os relacionados com a
inovação para a indústria, a inclusão e a sustentabilidade. Assim como, mais recentemente, com o plano da New European
Bauhaus para a Europa.
O projeto tem diferentes etapas de desenvolvimento, a saber, além da organização, pelos quatro parceiros, de workshops
e masterclasses, a partir das quais os participantes selecionados prepararão a sua proposta de projeto para desenvolver
em residências artísticas nos países dos parceiros, estão previstas visitas técnicas e a exposição, mostra de trabalhos
realizados, a concretizar em Londres. A disseminação e comunicação do projeto passa pela participação dos
intervenientes em conferências e missões internacionais.
2. APRESENTAÇÃO DOS PARCEIROS EUROPEUS
Historicamente, a indústria têxtil e da moda desempenhou um papel de extrema relevância na economia social e no
desenvolvimento cultural das cidades e zonas rurais da Europa. Citando a historiadora Penny Sparke "a indústria têxtil
foi uma das primeiras a abraçar a produção em massa e a divisão do trabalho' (Sparke, 2009). Ao longo dos tempos vimos
como na história da indústria têxtil a inovação e a tecnologia afetaram o mercado de forma a garantir produção contínua.
Se primeiro o desenvolvimento do tear Jacquard na França de 1804 por Joseph-Maire Jacquard permitiu um salto para o
futuro, constatamos que hoje a fabricação digital poderá ser a resposta imediata às necessidades da contemporaneidade.
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Nomeadamente num futuro que sabemos tecnológico, que queremos co-criativo (em que as pessoas, o consumidor possa
participar) e sobretudo sustentável.
Este projeto contempla quatro parceiros de organizações académicas e instituições culturais, contempla ainda
colaborações que contribuem para a evolução do projeto a nível prático e teórico.
Parceiro 1: Irlanda: Limerick Institute of Technology - School of Art & Design (LSAD).
Limerick School of Art & Design (LSAD) é uma escola de arte e design de renome mundial com sede em Limerick na
Irlanda, que oferece o único curso de licenciatura de design de moda globalmente conectado na Irlanda. O curso de design
de moda é reconhecido internacionalmente como um dos 100 melhores programas de moda no mundo.
Parceiro 2: Portugal: Instituto Politécnico do Cávado do Ave (IPCA).
A Escola Superior de Design (ESD) do IPCA é uma unidade de ensino e investigação do Instituto Politécnico do Cávado do
Ave, e faz parte do grupo da rede de ensino politécnico. A nível de investigação faz parte do consórcio ID+ Instituto de
Investigação em Design Media e Cultura (https://idmais.org/) que reúne a Universidade de Aveiro, a Universidade do
Porto e o Instituto Politécnico do Cávado. A ESD/IPCA tem laboratórios de desenvolvimento de produtos e audiovisuais,
e oferece cursos que incluem design industrial (licenciatura) e moda e design de calçados (cursos técnico superior
profissional).
Parceiro 3: UK Crafts Council.
UK Crafts Council é a agência de desenvolvimento nacional para o artesanato contemporâneo em Reino Unido, com o
objetivo de construir uma economia forte e infraestrutura para o artesanato contemporâneo.
Parceiro 4: Itália, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura.
A Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura é um centro de investigação composto por investigadores
especialistas na área de economia cultural, instituições e indústrias criativas. São detentores de experiência em estudos
do património mundial e desenvolvimento em projetos culturais. O seu contributo no projeto é teórico-prático na
realização de um mapeamento sobre a indústria da moda, têxteis e tecnologia.
Contamos ainda com a colaboração de especialistas externos de organizações da área, além de empresas têxteis sedeadas
no norte de Portugal:
- Conselho de Design e Artesanato da Irlanda (DCCoI); - DESIGN FACTORS (Universidade de Limerick); - Fab Lab Limerick
(Universidade de Limerick, Irlanda) e a Fab Lab Barcelona (Espanha); Valerius (Portugal); BECRI (Portugal) e Pedrosa e
Rodrigues (Portugal).
3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
No momento em que escrevemos este artigo já decorreram – no online – workshops e masterclasses, oferecidas pelos
parceiros, maioritariamente exclusivas para os participantes. No entanto, o grupo de Portugal, entendeu manter a
planificação inicial de relação com o mercado e a indústria têxtil e da moda - quebrando fronteiras institucionais no
encalce da aproximação ao modelo de hélice tríplice revisto por Etzkowitz e Leydesdorff (2001), partindo do pressuposto
de que o conhecimento se desenvolve dinamicamente e em que o ensino superior e a investigação têm papel fundamental,
a par da governação e indústria - realizando um evento de masterclasses em dois dias com intervenientes e protagonistas
do design, da inovação social e da indústria. É sobre esta atividade que pretendemos desenvolver o nosso contributo
neste artigo, analisando os pontos fortes e os pontos fracos da passagem para o online, analisando o impacto da abertura
ao público (estudantes, investigadores e empresas) das masterclasses, verificando participações e disseminação do
projeto. Desde os objetivos iniciais até ao desenvolvimento em curso, antevendo o desfecho em residências artísticas e
exposição final que pretendemos sejam presenciais como referido antes.
Considerando que a autoria deste artigo é relativa à equipa portuguesa, queremos salientar que é sobre as nossas tarefas
e trabalho que nos vamos focar, queremos ainda reforçar que a equipa italiana, da Fondatzione Santagata de Itália está
amplamente dedicada à constituição do corpo teórico que sustenta o projeto e que será disponibilizado durante o
decorrer deste ano (2021) no site do projeto (https://cefusion.com).
Em Novembro de 2019 na reunião kickoff do projeto em Turim, Itália, nada fazia antever o cenário pandémico que assolou
o mundo a partir do início de 2020, remetendo a Europa para confinamento ainda no primeiro trimestre do ano. Os países
envolvidos neste projeto foram seriamente afetados pela pandemia e as viagens foram sendo sucessivamente adiadas.
Num primeiro momento a reação foi adiar a realização do projeto, contudo, após meses de preparação avançámos para
a realização das atividades por meios telemáticos. Sendo que algo tão prático como a realização laboratorial de
workshops de fabricação manual e digital teve implicações sérias na preparação, assim como tempos diferentes de
realização. Menos complexo foi projetar as masterclasses com caráter mais teórico, ainda que conscientes que o presencial
tem vantagens no relacionamento humano que as plataformas digitais não conseguem compensar. A empatia entre pares
para desenvolvimento de projetos ficou abalada, mas foi compensada pelo empenho de todos em produzir conteúdos de
qualidade técnico-científica e pedagógica.
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Especificamente no caso português, na Escola Superior de Design, havíamos planeado dois dias plenos de masterclasses
e visitas in loco a um conjunto de empresas que melhor traduzissem o potencial tecnológico e também artesanal da
indústria têxtil na região norte de Portugal, mais especificamente na zona de Barcelos. Tendo em conta que a indústria
têxtil portuguesa representa cerca de 10% das exportações nacionais, sendo reconhecida pela inovação e
desenvolvimento dos últimos anos, e estando situada maioritariamente na nossa região, pareceu-nos óbvio recorrer aos
parceiros industriais locais. Temos relações amadurecidas com esta indústria por projetos académicos desenvolvidos
anteriormente nas áreas do design industrial com aplicação ao têxtil. Assim como grande parte da indústria têxtil local
absorve designers gráficos e ilustradores formados por nós. Nomeadamente as que trabalham em regime de private label
para empresas tão conhecidas como a Inditex (Zara, Berska, Massimo Dutti, Stradivarius, etc) ou o grupo H&M (COS,
Arket, H&M, MONKL, etc.).
Nos últimos anos a comunicação da Associação Têxtil Portuguesa (ATP) apresenta três fatores chave para a mudança do
presente da Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) portuguesa: - da concorrência com base no preço à concorrência com
base no valor (diferenciação pelo design, moda, inovação tecnológica e serviço); - de tomadores de encomendas a
vendedores de soluções (aumentando o apoio de programas de exportação à participação em feiras e missões
comerciais); - de uma perspetiva do negócio individual à orientação estratégica (planos estratégicos feitos pela ATP, bem
como políticas públicas focadas na reindustrialização, inovação e exportação).
Projetar para o online implicou repensar toda a metodologia de trabalho e envolver mais meios. Nomeadamente ao nível
da experiência de comunicação da inovação das empresas, comunicar demonstrando “com as mãos na massa” é mais
eficaz que comunicar em palestras teóricas quando pretendemos obter resultados de aprendizagem a curto prazo. Neste
projeto é expectável os artistas e designers participantes adquirirem um conjunto de competências para o
desenvolvimento dos projetos. A opção para minorar o impacto da ‘não presença’ foi a realização de vídeos documentais
sobre as empresas selecionadas, visando uma comunicação eficaz e produtiva, promovendo o diálogo entre a indústria e
os participantes.
Sendo que, além destes documentários as palestras que constituíram as masterclasses foram, também, maioritariamente,
lecionadas por individualidades relacionadas com a indústria, com enfoque na fabricação digital e artesanal, co-criação e
possibilidades de pensar para os mais velhos numa perspetiva de adaptação à contemporaneidade respeitando o
objetivos de desenvolvimento sustentável que norteiam os valores da Comunidade Europeia.
Convidámos designers e especialistas na área com reconhecimento nacional e internacional cobrindo diferentes frentes
e expondo o que de melhor se produz em Portugal no têxtil e na moda. O programa foi extenso e proporcionou um debate
único no panorama da área, foi integralmente realizado em direto e ficou disponível na rede social facebook para
memória futura. Em termos de disseminação do projeto o online foi uma vantagem inigualável, uma vez que tivemos
milhares de visualizações aos nossos vídeos documentários sobre as empresas e as nossas masterclasses superaram
enormemente o potencial resultado que obteríamos em palestras a realizar em ambiente de auditório tal como havíamos
projetado. Perdemos em contacto presencial e laboratorial, ganhámos em divulgação e partilha do conhecimento. Todas
as palestras e suas atividades foram preparadas exclusivamente para o online, como ilustra a figura 1.

Figura 1: Exemplo do formato de apresentação online
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E se, inicialmente, já tínhamos projetado as atividades em Portugal com público além dos participantes, isto é, haveria
períodos de desenvolvimento laboratorial para os designers e artistas FUSION mas as palestras seriam em auditório pois como escola entendemos abrir o projeto a estudantes das diferentes áreas do Design - a passagem da totalidade das
ações para o online implicou uma preparação radicalmente diferente. Conscientes da exigência do online, do cansaço e
desgaste já presente na comunidade académica e empresarial devido a mais de um ano de confinamento em frente a um
ecrã, tivemos o desafio de comunicar design, ciência e desenvolvimento de produtos de forma empática e pedagógica.
Neste sentido convidámos um conjunto de palestrantes que consideramos ‘de topo’ no panorama do design e da indústria
da moda em Portugal. Foram palestrantes Pedro Carvalho de Almeida, Susana Bettencourt; Miguel Tavares; Susana
António; Ana Pedrosa Rodrigues e Marta Afonso; todas as palestras foram públicas e em direto, ficando o debate
reservado para os participantes e parceiros no projeto. Neste debate e discussão dos projetos apresentados os
participantes tiveram oportunidade de questionar sobre desenvolvimento do produto, fabricação e mercado, assim como
sobre processos de co-criação e outros pertinentes para a construção dos projetos individuais que serão objeto de
concurso para alocação às residências a realizar nos diferentes países parceiros. Estiveram ainda presentes os
responsáveis pelos Departamentos de Design das empresas que foram objeto de documentário, a Valérius 360º (Figura
2) e a Becri, empresas que além da Pedrosa e Rodrigues representada nas masterclasses, nos trouxeram o know how em
inovação no têxtil. O feedback dos participantes foi muito gratificante, mas só conseguiremos avaliar a aquisição de
competências aquando da entrega das propostas de projetos em Setembro, assim como analisaremos o impacto das
diferentes masterclasses no desenvolvimento dos projetos propriamente ditos. Da parte da organização portuguesa, a
Escola Superior de Design, devemos salientar que este projeto e, em particular, o debate proporcionado pelas
masterclasses serviu como rampa de lançamento para uma pós graduação que abrimos este ano letivo (2021/21) em
Design Têxtil e Moda, cujos resultados acompanharão também o projeto.

Figura 2: Documentário sobre o projeto Valérius 360º
4. BREVE DESCRITIVO SOBRE OS PALESTRANTES DA MASTERCLASS DA ESD/IPCA PORTUGAL
Miguel Terroso, professor e investigador em Design, apresentou estudos e propostas direcionadas para um público
sénior, no âmbito do vestuário e têxtil, munidas de receptores sensoriais de alerta que permitem um acompanhamento
síncrono e atento do idoso com vista a minimizar consequências físicas, sensoriais e sociais do envelhecimento.
Miguel Tavares, professor e engenheiro têxtil, discorreu com base no pensamento crítico e atento sobre materiais e
sustentabilidade têxtil focando a sua apresentação em possibilidades de resolução do problema da produção massiva
atual e rentabilização de matérias primas, apresentando soluções de reciclagem e agentes não poluentes, slow fashion,
economia circular e sobretudo a necessidade da consciencialização do produtor ao consumidor.
Susana Bettencourt, fundadora e diretora criativa da marca de mesmo nome, partilhou o seu processo de trabalho
enquanto fashion designer enfatizando a articulação entre as técnicas digitais e tecnológicas com o artesanato tradicional.
O craft e o knitwear do fio até à peça com inspiração nos problemas atuais resultando em produtos têxteis e moda

372

acessíveis que privilegiam a sustentabilidade, pelo conforto e qualidade são os resultados que tem vindo a partilhar em
desfiles de moda.
Pedro Carvalho de Almeida, designer e investigador na área da identidade visual, estratégia e arqueologia de marcas,
falou sobre o projeto Almalaguês, entre outros, projetos representantes das indústrias têxteis e calçado tradicionais
portuguesas. Promovendo abordagens de design e co criação em articulação com a tecelagem artesanal; tradições locais
e culturas próprias. Resultante da sua investigação, a Arqueologia de Marcas constitui agora um recurso generativo
passível de ser aplicado como resposta a desafios no contexto contemporâneo.
Marta Afonso, designer, partilhou o seu mais recente projeto, Atelier Karaka; estúdio criativo especializado em técnicas
de impressão manual de tecidos onde desenvolve projetos sob medida, edições limitadas e peças têxteis únicas que
integram a decoração de interiores, eventos e coleções, explorando o conceito de exclusividade e celebrando o que é
único.
Susana António, designer social, com trabalho que envolve a comunidade sénior num regime de co-criação, apresentou o
seu projeto ‘A avó veio trabalhar’, onde explora a combinação entre o design com o conhecimento tradicional através de
inovação social, impactando nas vidas da comunidade local onde atua em Portugal. O mote da Susana é “Old is beautiful”,
e nos seus projetos propõe que repensemos a nossa perspectiva sobre o envelhecimento e os idosos e que promovamos
a sua valorização social e cultural.
Ana Pedrosa Rodrigues, Gestora de Clientes na Pedrosa & Rodrigues, empresa têxtil situada em Barcelos focou a sua
participação nas possíveis abordagens produtivas em tempos de crise apresentando o modelo de negócio da empresa e
enfatizando como uma crise pode ser uma oportunidade de negócio pela qualidade dos produtos desenvolvidos pelas
empresas.
Em representação da Valerius 360º, projeto fundando em 2017 pertencente à empresa de mesmo nome, foi partilhado
um documentário sobre o seu modo de ação testemunho das melhores práticas e processos que garantem a reutilização
do jersey resultante de resíduos têxteis. Foi destacado o papel desta empresa perante o futuro sustentável com o objetivo
de desperdício zero.
O documentário sobre a empresa Têxtil Becri apresentou o seu sistema produtivo, desde a malha, base de diversos tipos
de aplicações em que a empresa é especialista, como bordados, estampagem, lavagem ou tingimento, ao produto final.
Demonstraram a capacidade tecnológica instalada, nomeadamente ao nível do 3D, assim como estratégias de
sustentabilidade.
Não podemos terminar o descritivo da nossa tarefa sem apresentar os links de acesso às ações apresentadas:
Day 1 - https://www.facebook.com/100008378342330/videos/2946438565645393
Day 2 - https://www.facebook.com/paula.tavares.547/videos/10208463365299574/
Valérius 360º - https://www.facebook.com/ESD.IPCA/videos/289565676050764
Becri - https://www.facebook.com/becrigroup/videos/1166758407110617
5. REVISÃO E FUTURO
Em revisão das etapas anunciadas e antecipando o que prevemos presencial, começamos por elencar aqui o já realizado:
- seleção dos oito participantes, artistas e designers, contemplando diversidade, temos na equipa desde designers que
trabalham com o têxtil a um nível mais artesanal a designers que estão na indústria há vários anos acompanhando a
inovação tecnológica; - realização das masterclasses pelos quatro parceiros, assim como workshops de fabricação digital
por convidados, como a Fab Lab de Barcelona e outros especialistas; - ao nível da organização e gestão do projeto, além
das reuniões contínuas de monitorização do projeto, realizámos o site do projeto onde privilegiamos a comunicação com
a indústria e onde será depositado o trabalho da Fondazione Santagata de mapeamento da indústria têxtil na Europa com
enfoque na fabricação digital e inovação tecnológica sustentável. Já relativamente à antecipação do que nos falta realizar
no projeto, a próxima etapa será a realização de uma visita de estudo, de toda a equipa FUSION, ao tecido industrial têxtil
do norte de Portugal. A região do Cávado e do Ave distingue-se na Europa pelo conjunto de empresas têxteis e de calçado
que detém. São casos de sucesso e inovação tecnológica que potenciam esta conjuntura.
Paulo Vaz (2021), da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, afirmou que é verdade que a ITV - indústria têxtil e
vestuário - portuguesa é, atualmente, caracterizada mais pela inovação e a criatividade, a rapidez de resposta e a
intensidade do serviço em geral, de que pelo preço, até porque a concorrência com base no baixo custo operativo é uma
batalha condenada ao fracasso, como o foi para muitas empresas que insistiram em perpetuar este modelo.
A evolução e transformação dos últimos anos nesta área de ação antevê-se como resistente à crise provocada pela
pandemia a diferentes níveis. São exemplos os casos das empresas Pedrosa e Rodrigues, Valérius e Becri, nossas parceiras
no projeto FUSION como apresentado na nossa masterclass.
A par da programação da visita de estudo pela equipa portuguesa, os participantes estão a preparar as suas propostas de
projeto, sendo que a posteriori e mediante seleção serão alocados aos diferentes países e instituições parceiras. A seleção
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será feita pela organização e por um conjunto de especialistas convidados durante o mês de Setembro de 2021, antes da
visita de estudo ao norte de Portugal.
Já as residências artísticas decorrerão entre finais de Outubro e Dezembro de 2021.
O projeto será concluído numa exposição final a realizar em Londres no Reino Unido na Primavera de 2022 (Figura 3).

Figura 3: Cronograma do projeto Fusion
6. CONCLUSÃO
Consideramos ter, neste projeto, o espaço e contexto adequados à experimentação e resultados a que nos propusemos
inicialmente, sobretudo do ponto de vista da investigação aplicada e transferência de conhecimento a partir de um
projeto financiado pela União Europeia. No momento presente apenas podemos concluir que tem sido aliciante
desenvolver um projeto com esta envergadura no âmbito da moda e do têxtil, pensando o futuro e projetando em
inovação com artistas e designers; o desafio da pandemia provocou restrições, contudo reconhecemos vantagens
acrescidas em termos de alcance. Queremos estar juntos presencialmente, conhecer materiais e manipular texturas, mas
queremos manter a amplitude do digital e do virtual, inigualável em termos de divulgação e disseminação do projeto.
Concluímos que o desenvolvimento dos projetos tem um futuro híbrido entre o digital e o presencial.
Pretendemos, num futuro breve, rever e reanalisar o projeto em outros fóruns, nomeadamente o seu impacto real
quantificado junto dos designers participantes, das empresas e do público a quem nos dirigimos, os consumidores, assim
como pretendemos analisar o seu impacto junto da comunidade académica – estudantes, professores e investigadores.
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Abstract: The concept of sustainable development made its appearance thanks to the famous book "The Limits to
Growth", which in 1972 presented the results of a simulation model developed by a research group at MIT in Boston. The
model aimed to assess what would happen in 100 years if certain phenomena continued along with the trend they were
showing at the beginning of the 1970s. Despite the study's rather catastrophic conclusions, the phenomena considered
(population growth, food and industrial production, environmental pollution and resource exploitation) continued their
trend for over 40 years, despite attempts by the international community to intervene to counter them, until 2015, when
the governments of the 193 UN countries signed the 2030 Agenda for Sustainable Development. The effect of these
phenomena has been amplified in circumscribed territories such as islands, which are repositories of great cultural and
biological diversity and represent situations of excellence for studying and assessing evolutionary paths (Darwin was the
first to perceive these peculiarities), platforms of differences in the context of a uniformity exacerbated by globalisation
linked to the economy. These places, which combine elements of urban and rural regions at the same time, are very
vulnerable ecosystems with high endemism where pressures from human activities can have devastating impacts. The
challenges of sustainability in these territories are more acute than ever and require new approaches and solutions based
on appropriate knowledge tools. The islands share many peculiar characteristics and therefore need to be studied in their
terms: the aim of this work is therefore to analyse, through the use of ISTAT and Eurostat data, the socio-demographic
and economic situation of European islands in the context of sustainable development to produce ad hoc indicators useful
for planning aimed at strengthening resilience and embarking on a development path that compares the history and
traditions with the future of the territories.
Keywords: sustainable development, insularity, sustainability indicators
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Abstract: The challenge for the future, beyond implementing digitalization in the economy to stimulate job growth, is to
address the potential risk of inequality as a result of technological change. While there is broad consensus on the positive
impact of digital transformation on economic growth, the studied and verified impacts on the labour market are not yet
consensual. The future of work has been and will be substantially affected by the digital transformation, where several
factors will shape this transformation. One of the determining factors concerns the demographic trends in the socioeconomic system, likewise the qualification levels of the population and, in particular, the digital literacy structure of the
population will be essential for the implementation and sustainability of digitalization among regions. In this regard, the
ability of territories to provide the population with opportunities to renew their qualifications and competencies will be
the key. The same goes for the provision of conditions for access to digital resources and the corresponding mastery of
competences. At the regional level, it is clear that urban service centers and some rural areas, have a much smaller
proportion of employees working in highly substitutable jobs compared to industrial regions. These differences between
regions may and should be corrected by monitoring future labour market and competences needs. Knowing these effects
is of great importance for meeting the challenges of digital transformation and for regional and national policy. Measuring
the impacts of digitalization on the regional labour market is, however, still a major challenge, namely in the realm of
information availability. Regional data on digitalization is still scarce and, therefore, regional governments and policy
makers often have little information to adequately track the adoption and level of digitalization. The assessment of the
effects of this phenomenon at the regional level is, consequently, still scarce. In view of this situation, it becomes
important not only to measure the level of digitalization at the regional level, but also to know the existence and size of
regional asymmetries that may be due to the construction and consolidation of digitalization, so that effective policies
can be designed for the digital development of the regional economy. The motivations for choosing the subject for
research are centred on the current economic relevance of the topic on a global scale, given the in business efficiency, the
digital economy has the potential to leverage competitive advantages and economic expected great impact of
digitalization in the near future. More than service upgrades and changes growth for territories. The aim of this paper is
to understand the impact that Industry 4.0 and digitalization and automation have had on the labour market, by studying
the relationship between the degree of regional digitalization and remuneration, at the regional level. This research,
unlike previous studies, sought to cover the impact of digitalization at the level of municipalities in Portugal with different
features, with the purpose of differentiating the effects within the regions of the country. An econometric model of
regional wage explanation is used for this purpose, which includes its determinants. Our main contribution is, using the
Regional Digital Index as an indicator of the degree of regional digitalization as explanatory variable, during the period
between 2010 to 2018, inferring the impact of digitalization on regional wages, so one of the main characteristics of the
labour market.

376

104 CONCESSÃO FLORESTAL E GOVERNANÇA FLORESTAL:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE UMA PESQUISA EM
CRESCIMENTO
Kamila D Araujo1, 2*; Hermínia Gonçalves1; Ana Marta-Costa1
1Universidade
2Universidade

de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal
Federal de Rondônia, UNIR, Guajará-Mirim, Brasil

kamiladiniz@unir.br*; hgoncalves@utad.pt; amarta@utad.pt

Resumo: A concessão florestal é uma estratégia que visa o ordenamento e a gestão florestal, com consequente
desenvolvimento sustentável, através de investimento do setor privado em setores carentes de investimentos públicos.
A governança florestal corresponde ao processo de organização e ordenação de atores visando a construção de
plataformas de decisão conjunta, o desenvolvimento sustentável e a gestão não-destrutiva da floresta. Levando em
consideração as ideias expostas acima, realizamos esta revisão sistemática para analisar a relação entre concessão
florestal e governança florestal. Especificamente, pretendemos responder às seguintes questões:1. Qual é o
desenvolvimento temporal da pesquisa? 2. Quem são os autores, países e periódicos mais produtivos? 3. Quais são as
palavras-chave mais estudadas pelos pesquisadores? O presente trabalho teve por objetivo apresentar uma análise
sistemática de pesquisas acadêmicas internacionais sobre concessão florestal e governança florestal, aplicando
indicadores bibliométricos, como forma de apoiar pesquisadores em futuros estudos. Os resultados alcançados na busca
sistemática na Web of Science Core Collection - WOS (n= 701) e Elsevier’s Scopus - SCO (n= 783) foram analisados no
Excel (2016) e no pacote bibliometrix R para fazer um mapeamento sistemático, revisão da literatura e analisar as
principais características, incluindo produção anual, países, organizações, periódicos, autores e referências. Após a
remoção das duplicatas (n= 522), obtivemos uma produção final de 962 artigos. Neste estudo, para obtermos um
panorama completo, foram considerados todos os artigos publicados em periódicos, sem filtro de idiomas e exclusão
apenas das publicações no ano corrente (2021). Tal análise permitiu identificar uma tendência crescente na publicação
de artigos. A análise bibliométrica realizou resultados sobre o desempenho global dos autores em pesquisas ao longo do
tempo, destacamos as publicações pioneiras a cada dez anos e analisamos a evolução geral, como também os principais
temas de pesquisa e os países onde os estudos foram realizados, a rede colaborativa entre instituições, autores e países.
Palavras-chave: Concessão florestal; governança florestal; revisão sistemática da literatura; análise bibliométric
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no
âmbito do projeto UIDB/04011/2020.
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Abstract: An ever-changing environment has been triggering new water related challenges and increasing concerns
around the availability and distribution of water in cities. These intense modifications have raised the need to adopt
circular economy (CE) plans and strategies which objectives and measures are key-factors to promote an efficient use
and reuse of water in urban environments. Organizations such as the European Union (EU) have been working towards
the adoption of CE through the development of policies to stimulate member states in the adoption of circular initiatives.
Cities are the hub to foster the circularity of water but little is known on their role in current CE policies and how they
are being considered in emerging CE initiatives. This article assesses the role of water and cities in the European CE action
plan, issued in 2020, in the Portuguese CE action plan and subsequent regional agendas of two regions, Center and Lisbon
and Tejo Valey (LTV). The assessment used a brief content analysis based on the presence of water and city’ related terms
and the consistency of their inclusion within the plans. Findings show that both the European and the Portuguese CE plan
are in line with the objectives of improving water efficiency and promoting water reuse, although not emerging as major
concerns. The Portuguese CE plan inclusively provides orientations regarding the use, reuse and regeneration of water
and nutrients as well as foresees the articulation with regional agendas. The analysis of Regional Agendas showed very
discrepant concerns with water circularity in cities, as this is a subject included in the objectives and measures of the LVT
Regional Agenda and not specifically present in the Center Regional Agenda. In the marathon for sustainability, cities
have started to allocate their attention to water challenges and yet current policies for Circular Economy continue to fall
short on the potential of transition for water circularity. Thus, further efforts should be made to better integrate the role
of water and cities in CE policies providing a more efficient guiding to the identification of context-dependent drivers and
barriers for water circular economy.
Keywords: circular economy, cities, national policy, regional policy, water
O PAPEL DA ÁGUA E DAS CIDADES NAS POLÍTICAS DE ECONOMIA CIRCULAR
Resumo: As constantes alterações ambientais têm vindo a desencadear novos desafios relacionados com a água e novas
preocupações em torno da sua disponibilidade e distribuição nas cidades. Estas intensas modificações suscitam a
necessidade de adoção de planos e estratégias de economia circular (EC), cujos objetivos e medidas são fatores-chave
para promover o uso e a reutilização eficiente da água em ambientes urbanos. Organizações como a União Europeia (UE)
têm trabalhado para a adoção da EC através do desenvolvimento de políticas para incentivar os Estados membros na
adoção de iniciativas circulares. As cidades são o centro para promover a circularidade da água, mas pouco se sabe sobre
seu papel nas políticas atuais de EC e como estas são consideradas em iniciativas emergentes. Este estudo avalia o papel
da água e das cidades no Plano de Ação Europeu para a EC (2020), o Plano de Ação Português para a EC e as subsequentes
Agendas de duas regiões, Centro e Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Foi efetuada uma breve análise de conteúdo com base na
presença de termos relacionados com a água e as cidades e a consistência da sua inclusão nos planos. Os resultados
sugerem que tanto o plano europeu como o plano português estão em linha com os objetivos de melhoria da eficiência
hídrica e de promoção da reutilização da água, embora não surjam como principais preocupações de destaque. O Plano
de EC Português contempla inclusivamente orientações sobre a utilização, reutilização e regeneração de água e
nutrientes, bem como prevê a articulação com agendas regionais. A análise das Agendas Regionais revelou preocupações
muito discrepantes com a circularidade da água nas cidades, sendo que este é um assunto incluído nos objetivos e
medidas da Agenda Regional de LVT e não especificamente presente na Agenda Regional do Centro. Na maratona para a
sustentabilidade, as cidades têm vindo a dedicar uma crescente atenção para os desafios da água e, ainda assim, as
políticas existentes para a Economia Circular continuam aquém do potencial de transição para a circularidade da água.
Assim, esforços adicionais devem ser feitos para melhor integrar o papel da água e das cidades nas políticas de EC,
fornecendo uma orientação mais eficiente para a identificação de catalisadores de transição e barreiras, dependentes do
contexto, para a economia circular da água.
Palavras-chave: água, cidades, economia circular, política nacional, política regional
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Abstract: Cities play a dominant role in global consumption, production, pollution, and they are associated with some
big problems like air pollution, greenhouse gas emissions, and poverty. To the United Nations, cities and metropolitan
areas are powerhouses of economic growth - contributing about 60 percent of global GDP. Based on the above context,
we believe that the Urban Living Labs (ULL) can be configured as potential sustainability transitions (ST) for the
innovation of circular cities. Based on this statement, our research question is, how do Urban living labs work through
sustainability transitions to build sustainable cities systems based on the circular economy? This research aims to
characterize how ULL works through sustainability transitions to build circular cities. To attain this research aim,
practice theory was selected as the theoretical foundation. It is qualitative Netnography research through which data was
collected from the ULL Sites selected for this study. For data analysis, we applied content analysis. As a result, we believed
that the identified activities and projects of the ULL investigated in this study contribute to identifying sustainability
transitions as the potential to build circular cities.
Keywords: Circular cities. Practice Theory. Sustainability Transitions. Urban Living Labs.
URBAN LIVING LABS: TRANSIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE PARA AS CIDADES CIRCULARES
Resumo: As cidades desempenham um papel dominante no consumo, produção e poluição global e estão associadas a
grandes problemas, como poluição do ar, emissões de gases de efeito estufa, pobreza, etc.. Para as Nações Unidas, as
cidades e áreas metropolitanas são potências do crescimento econômico - contribuindo com cerca de 60% do PIB global.
Com base no contexto acima, acreditamos que os Urban Living Labs (ULL) podem ser configurados como potenciais
transições de sustentabilidade (ST) para a inovação de cidades circulares. Com base nessa declaração, nossa questão de
pesquisa é: como laboratórios urbanos trabalham por meio de transições de sustentabilidade para construir sistemas de
cidades sustentáveis sob uma perspectiva da economia circular? Tem como objetivo caracterizar como os ULL funcionam
por meio de transições de sustentabilidade para construir cidades circulares. Teoria da prática é a fundamentação teorica
aplicada a esta pesquisa. Trata-se de uma pesquisa Netnografica, por meio da qual os dados foram coletados nos Sites
ULL selecionados para este estudo. Para a análise dos dados aplicamos a análise de conteúdo. Como resultado,
acreditamos que as atividades e projetos identificados do ULL investigados neste estudo contribuem para identificar as
transições de sustentabilidade como o potencial de construção de cidades circulares.
Palavras-chave: Cidades circulares. Teoria da prática. Transições de sustentabilidade. Urban living labs.
1. INTRODUCTION
Cities play a dominant role in global consumption, production, pollution, and they are associated with some big problems
like air pollution, greenhouse gas emissions, waste, and poverty. According to Voytenko, McCormick, Evans, & Schliwa
(2016), today, over 50% of the world population lives in cities, and the number of urban residents grows by 60 million
each year. However, they also account for about 70 percent of global carbon emissions and over 60 percent of resource
use. Therefore, rapid urbanization results in a growing number of slum dwellers, inadequate and overburdened
infrastructure and services, worsening air pollution, and unplanned urban sprawl.
Considering this context, we started with the idea that ULL can work as a tool to help cities to become sustainable. It is
believed that ST explores the perspective, approaches, and researches that can address these issues. Additionally,
Voytenko et al. (2016) state that ULL constitutes a way of experiential governance whereby stakeholders developed and
tested new products and services and living techniques to address the challenges of sustainability. In cities, ULL are
networks that integrate both user-centered research and open innovations. They offer a way to encourage cities to adopt
innovative and sustainable solutions for funding bodies and governments.
In this line, ULL is progressive as an explicit form of intervention delivering sustainability goals for cities. In fact, a ULL
can be defined as an ecosystem for innovations, functional spaces to developing new products and services, applying
methods to that people participate in the development process as users and co-creators to explore, examine, experiment,
test and evaluate new ideas, scenarios, processes, systems, concepts and creative solutions in complex and real contexts
(Bulkeley et al., 2017).
From this perspective, we consider that ULL works as bridge builders to ST to lead cities to changes to new regimes. Here
is where this complex concept comes to our research. To understand ST, first, one needs to understand what a transition
is. It is broadly used in many scientific disciplines, and it refers to a nonlinear shift from one dynamic equilibrium to
another (Loorbach et al., 2017). As an emerging field of research, sustainability transitions focus on significant
transformations of established sectors such as energy, food, mobility, waste, water, etc., and can be associated with a
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response to the grand sustainability challenges (Markard, 2017). Additionally, he stated that ST is socio-technical
transitions when they are associated with the sustainability target.
Since this study, the idea is to pursue the fact that cities can be transformed into new regimes. We will also explore the
concept of circular cities associated with the logic of the circular economy. First of all, according to Lewandowski (2016),
Circular Economy (CE) was defined by Ellen McArthur Foundation as an industrial system that is restorative or
regenerative by intention and design. The author supports that CE has become a new vision of resource usage, energy,
value creation, and entrepreneurship. This concept has evolved gradually. For instance, seminal research, products and
services, and system changes from the fields of ecology, systems thinking, and environmental economics have
contributed to its foundations (Prendeville et al., 2018).
CE's main principles approach are: Design for reuse, build resilience through diversity, rely on energy from renewable
sources, think in systems, and shared values (Lewandowski, 2016). In addition, to Ferreira & Fuso-Nerini (2019), as the
urban city-systems increase every day, cities are ideal locations to implement circular changes, originating from the
circular city concept. However, Carriere, Rodriguez, Pey, Pomponi, & Ramakrishna (2020) say that the circular city
concept is vague due to its recent investigations in the field.
These three concepts ULL, ST, and circular cities, are intertwined, meaning that they feed themselves. Having
contextualized these turbulent cities scenarios, we stated our research question: how do Urban living labs work through
sustainability transitions to build sustainable city systems based on the circular economy? To address this question, we
pursued the following stages: first, we map the state of the art regarding the available studies of ULL, ST, and CE to
innovate city systems, showing their relevance, practices, and research gaps. Secondly, we Identified the ULL in the global
context, categorizing them by planetary regions, history, and segments/areas of operation. Thirdly, we characterized
their founding principles and organization logic evidenced in the texts and artifacts found in the digital environments
related to the ULL selected for this research. And lastly, we categorized the leading players and their network of
relationships found in the researched ULL's digital ecosystems.
To attain this research aim, we selected practice theory as our theoretical foundation. It emanates from a desire to move
beyond dominant dualisms, such as the structure–actor opposition in sociology, but the endeavors differ between
disciplines, and the theories are heterogeneous (Røpke, 2009). Besides, Shove & Walker (2010) say that practice theory
refers to forms of practical know-how, routines, and expectations, that sustain part of incumbent regimes, the driving
interest in how these arrangements configure the conditions the innovations of the future. Additionally, Jensen (2017)
explains that what lies behind thinking something, such as performing a practice, creates the link between what people
do and the rest of any given social-material system. Finally, qualitative Netnography configures as our methodology
choice, and we collected data from the ULL Sites selected for this study. Furthermore, we applied content analysis as a
technique to code and analyzed data. Lastly, we present the final considerations for this study.
2. STATE OF THE ART
This section will explore three major theoretical concepts: ULL, ST, and Circular Economic in cities. Within the database
of Web of science® and Scopus®, we started to construct state-of-the-art research. First, the keyword to start the search
was Urban Living labs, Sustainability transitions, Circular Economy, and cit*. The access to search was on July 5th of 2020.
The criteria we applied to consider the articles for state of the art should include concomitantly in each article: urban
living and sustainability transitions; urban living lab and circular economy; and sustainability transitions and circular
economy.
Based on these criteria, we were able to select 22 articles. However, when we applied the criteria Sustainability
transitions and Circular Economy and Cit*; and Urban living labs and Sustainability transitions and Circular Economy,
this article that would appear was discard because they were already selected in the previous set of criteria. Additionally,
those articles that did not meet this set of criteria were not considered in this literature review.
When we analyze Figure 1, we found that all these authors explore ULLs and ST. However, when we cross-referenced
them, we found keywords like transdisciplinary, experimentations, sustainability, and cities, involving just seven
international journals.
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Figure 1 – Cross Reference of Urban living labs and Sustainability transitions
Source: Authors, 2020.

In the same token, Figure 2 shows the authors that explore ULLs and CE. Additionally, when we cross-referenced them,
we found keywords like wastescapes and waste management, involving just three international journals.

Figure 2 – Cross Reference of Urban living labs and Circular Economy
Source: Authors, 2020.

Figure 3 – Cross Reference of Sustainability transitions and Circular Economy
Source: Authors, 2020.
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Finally, Figure 3 shows the authors that explore ST and CE. This cross-reference analysis identifies the relevance of the
research in circular economy and sustainability transition because it presents more authors than the other crossreference analysis. Thus, it seems to be a strong relevant trend in this research field. Therefore, according to figures 1, 2,
and 3, none of the studies has investigated how the urban living labs can be configured as potential sustainability
transitions for the innovation of circular cities.
2.1 Urban living labs
The living lab concept to Hossain, Leminen, & Westerlund (2019), is a physical or virtual space whose purpose is to
overcome common social significant challenges, especially for urban systems. Through a ULL, the idea is to gather several
stakeholders to idealize it collaboratively and collectively. In the same perspective, Chronéer et al. (2018) explain that a
Living lab is one way of coordinating open innovation processes where distinctive stakeholders (including citizens) are
engaged in co-creation, exploration, experimentation, and evaluation in open real-life contexts.
Still, for ULL, there is an expanding trend to engage citizens and other stakeholders in distinctive city development
projects to develop urban areas that are more flexible to various citizens' needs (Chronéer, Ståhlbröst, & Habibipour,
2019). Additionally, Baccarne, Schuurman, Mechant, & De Marez (2014) also argue that ULL is usually overseen by the
municipalities and is majorly focused on social value formation and community engagement non-profitable actions.
In addition to this, ULL distinctively focuses on knowledge production and learning as major strategies through which
such interferences can be effectively accomplished. Their aim drives through the co-creation and enablement of
numerous participants in co-designing the investigational method in a triple or quadruple spiral approach of conveying
science, policy, business, and public culture collected (Bulkeley et al., 2017). In this sense, the European Network of Living
Labs –EnoLL reassures that "Living labs are defined as user-centered, open innovation ecosystems based on systematic
user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real-life communities and settings."
Accordingly, Steen & Bueren (2017) have characterized ULL in four majors dimensions: i) aim, ii) activities, iii)
participants, and iv) context. These authors also say some differences between Living labs and ULL, even though they are
very similar. Nevertheless, they accept that living labs' overall characteristics and recommendations for their conception
and procedures are usually pertinent to ULL. The difference between living labs and ULL is the clear emphasis on bringing
resolutions meant to stimulate urban sustainability.
Adding to understanding, Steen & Bueren (2017) explain that ULL purposes are innovation and formal learning. Its main
activities focus on innovation development, co-creation, and reiteration of the proposal and development process by
bearing in mind reactions from the preceding stage. Regarding contributors, public and private segments, citizens, and
knowledge, organizations are of great importance as its setting, which is always an everyday real-life context concerning
an ULL (Voytenko et al., 2016).
Further, Juujärvi (2013) has recognized three main stages of engagement in the progression of ULL. In the first type, the
urban context can perform as a technology-assisted research setting by gathering as much citizen response as possible
employing different devices and Internet of Things (IoT) placements. In the second type, residents can also be co-creators
who subsidize the design and development of local facilities and urban artifacts (e.g., public yards and daycare facilities).
Finally, the third kind of urban living lab characterizes a new urban arrangement that practices new processes and
apparatuses that enthusiastically engage citizens to settle.
Depicting from the previous assumptions, Veeckman & van der Graaf (2015) acknowledged three main benefits of
observing the city as an urban living lab: 1) it enables citizen involvement and collaboration; 2) it eases co-creation
procedures in the city, and 3) it empowers residents.
In this line, Steen & Bueren (2017) acknowledged five main revolution-related actions in ULL. For instance, 1) research,
2) development, 3) testing, 4) implementation, and 5) commercialization.
Besides, a ULL can also be categorized from a planning standpoint. First, city labs are hybrid structural forms firmly
positioned at the edge of local management and society. Second, city labs are spaces of real-life environments and are
knowledge productions for new methods of governance. Third, city labs are multi-stakeholder settings, including the
local management and emphasis on co-creation. Fourth, city labs use co-creation in leading experiments. And fifth, city
labs solving problems in a multi-disciplinary form by illustrating knowledge from diverse disciplines (Chronéer et al.,
2019).
Thus, Chronéer et al. (2019) appointed five key components of generic living labs: ICT and infrastructure, management
structure, partners and users, research, and approach. In the same line, they argue that these key components are basic
foundations to analyze further other factors that consolidate its main components of ULL.
2.2 Sustainability Transitions
Based on this context, what role does ST play when it comes to ULL? STs are directly associated with socio-technical
transitions. To Geels (2005), transitions are at the level of societal functions. Thus, they consist of a change from one
socio-technical system to another. Transitions are complex processes that cannot be overseen or steered from one
viewpoint. They are emergent outcomes of interactions between social groups with myopic views and differing interests,
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strategies, and resources. Socio-technical systems are actively created, (re)produced, and refined by several
stakeholders.
This way, Geels (2018) says that the socio-technical transition approach has shown that system changes involve
technological changes and transformations in consumer practices, policies, cultural meanings, business models, and
infrastructures. Researches in socio-technical transition focus on single niche innovations, which has given some critics
the impression that niche innovations drive transitions.
Besides, the term ST is used to refer to large-scale societal changes. It aims to solve "grand societal challenges" (Loorbach
et al., 2017). As such, ST may be considered a threat to existing stable situations facing keep on sustainability challenges.
At the same token, ST presents opportunities for more radical systemic and accelerates change. Markard (2017) and
Coenen et al. (2012) say that ST can be viewed as a response to the grand sustainability challenges, based on implicit
normative assumption that sectors such as energy, transport, agro-food, etc. because these sectors are unsustainable and
have to change to achieve SDGs.
To Loorbach et al. (2017), this field of ST research comprises a large variety of approaches and perspectives that, in
different ways, have furthered insight into the persistence of unsustainable societal regimes and possible transition
pathways and transition management strategies to escape lock-in. These authors also advance that the field is
increasingly global and covers a broad range of sectors, domains, and societal issues, ranging from energy, water,
resources, food, mobility to health care and education, and transitioning regions, cities, and communities toward
sustainability.
Hence, Markard (2017) affirms that, as an emerging field of research, ST has been defined as "long-term, multidimensional, and fundamental transformation processes through which established socio-technical system shifts to more
sustainable modes of production and consumption. In other words, socio-technical transitions are associated with
sustainability targets and are guided by public policies (Markard et al., 2012).
Loorbach et al. (2017) summarize that the focus of transitions research analyzed transitions in socio-technical systems
(e.g., mobility, energy, agriculture). Recently, the transitions research field has increased focus on geographically
delineated systems in transition, such as urban context (cities); socio-ecological system understandings; socio-economic
trends and new economy phenomena; issues of power, politics, actors, and discourse; and the role of civil society,
grassroots initiatives, and social innovation. Thus, they represent a paradigm rupture in the object and dimensions of ST:
from an emphasis on socio-technical systems to acknowledging socio-ecological, socio-economic, and socio-political
systems as equally relevant transition objects.
ST has produced several innovative concepts, approaches, and instruments that support interdisciplinary and applied
research while promoting innovative practices and policy. It has shaped understanding in policy and society (societal
change and public discourse, iterates with society) regarding complex persistent problems. In this manner, the field
achieves the multiplicity of sectors while continuing coherence and direction (Loorbach et al., 2017).
In summary, ST in urban contexts are, indeed, characterized by both the emergent varieties and spatial proximity of
systems, strategies, practices, institutions, and technologies, and therefore, are certain places or settings creative
potential for knowing and capturing and understanding the contextualized politics (Fratini et al., 2019). Therefore, these
authors state that the studies of ST in urban contexts inevitably identify deficiencies in transition studies' existing
literature. Therefore, this research aims to contribute to fulfilling this gap by enriching the research field and literature.
2.3 Circular Economy
From what perspective, this research investigates ULL as a potential ST to innovate circular cities, as announced in the
introduction. From the CE perspective. According to the literature, CE is an emerging concept seen as an alternative to
the current linear economy (de Ferreira & Fuso-Nerini, 2019). Ellen MacArthur Foundation has defined the most
contemporary conception of the CE as "an industrial economy that is restorative or regenerative by intention and design"
(Geissdoerfer, Savaget, Bocken, & Hultink, 2017; Dąbrowski, Varjú, & Amenta, 2019).
As such, Geissdoerfer et al. (2017) say that the CE is a regenerative system in which resource input and waste emission
and energy leakage are mitigated by slowing, closing, and narrowing material and energy loops. These can be achieved
through long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and recycling.
Conversely, CE has a holistic impact on the system that functions in loops at different stages, which imitates the loops
seen in nature. The design for the second usage is at its core, where the goal is to eliminate waste (de Ferreira & FusoNerini, 2019). CE is developed and implemented systematically and on a large scale, affecting societies beyond cities
(Remoy et al., 2019).
Alongside, a CE comes to an urban context. To Ferreira & Fuso-Nerini (2019), as the urban city-systems increase every
day, cities are ideal locations to implement circular changes, originating from the circular city concept. However, Carriere,
Rodriguez, Pey, Pomponi, & Ramakrishna (2020) say that a circular city's concept is vague due to its recent investigations
in the field.

383

Prendeville, Cherim, & Bocken (2018:17) studied six cities in a transition from the current dominant linear economy to
a CE. They concluded that Circular cities are still a confusing concept. Thus, they appointed a circular city as "one that
practices CE principles to close resource loops in collaboration with its stakeholders to accomplish a future-proof city."
In this line, to apply a conception of the circular city tools developed or adequate for circular business analysis such as
the ReSOLVE – Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize, and Exchange (Prendeville et al., 2018), and the CCAF –
Circular City Analysis Framework (Ferreira & Fuso-Nerini, 2019), which the Ellen MacArthur Foundation first
introduced, It was identified these six pillars that organizations should implement for a transition to a CE approach, it
was not designed particularly for CE implementation in cities. However, it is believed that some of its principles
contribute to a circular city if applied systematically (Carriere et al., 2020).
It aims to keep the key concepts of a CE adapted to a city perspective and capture any analyzed city's circularity.
Therefore, it is in line with different CE interpretations as well as the circular city. Besides the aim of analyzing circularity
in cities, it focuses on the framework being intuitive and straightforward. Thus, circular cities increase understanding
between the city's many agents, from municipalities to academics and enterprises (Carriere et al., 2020). As such, it is
believed that ULL can work as a potential ST in the innovation of city systems, considering them from the perspective of
the circular economy.
Due to this review of literature, we believe that this research became necessary and relevant because there are few
studies focus on ULL in ST and CE in cities, which built evidence that this problem has not been deeply investigated the
factors that have characterized ULL can be configured as potential ST for the innovation of circular cities.
3. METHODOLOGY
The methodologic approach involves three stages as follows. First, it will be characterized by the state of the art of ULL,
ST, and CE in cities, showing their relevance, practices, and research gaps. Secondly, characteristics of ULL of the global
context will be described categorizing them by planetary regions, history, and segments/areas of operation. And finally,
the founding principles and organization logic evidenced in the texts and artifacts found in the digital environments
related to the ULL selected for this research will be characterized, as shown in figure 4.

Figure 4 – Methodological Scheme
Source: authors

This study is characterized as a Netnography based on a qualitative approach (Kozinets V, 2013; Stake, 2011). "In a
netnography study, there are no restrictions about what type of online information can be used as data" (Kozinets V,
2013). Practice Theory is the underlying theoretical approach for data collection and analysis because practice theory
offers various ways of conceptually capturing these dynamics to be traced empirically.
Practice theory (PT) offers an understanding of social connections and systemic changes (Beecroft, 2018). According to
Roysen & Mertens (2019) PT, have analyzed how social practices emerge and become "normal" practice. In this approach,
sustainability transitions can be assumed as the "transition of existing social practice into corresponding circular
economy perspective practices that substantially improve the city systems.
PT is highly relevant for initiating sustainability transitions. It is possible to describe, analyze and potentially influence
in practices of the urban living labs from the circular economy's perspective. Beecroft (2018:6) "says that practice theory
addresses three analytical dimensions separately: Images, that refers to any type of meaning, knowledge, ideas, values,
and concepts of identity. Skills refer to the abilities different actors require for a certain practice regarding social
expectations and handling stuff. Finally, stuff or materials refers to the material world, manufactured artifacts and natural
objects relevant to a practice."
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In the context of this research, we identified in the Urban living labs in general, three levels of social practice can be
specified to some extent regarding the type of possible contributions from sustainability transitions towards circular
cities:
Typical "images" contributed by the ULL encompass scientific notions of sustainability transitions, participatory and
transdisciplinary concepts, and notions of transformation, as well as the knowledge generated in the ULL in earlier
projects and local knowledge.
Typical "skills" include transdisciplinary project management. Also, have the ability to further the collaboration with
other partners. This aspect cannot be quantified and can only be covered qualitatively.
The infrastructure of the ULL is an essential part of the relevant "stuff." Online resources can also be treated as stuff since
virtual participatory tools can be used similarly to material ones. Apart from these specific tools, an ULL can create a
creative or reflexive atmosphere for the participants, which cannot be easily quantified.
3.1 Research Setting
This research includes three ULL. ULL1 is in Switzerland. Its running time was 2013, which continuously tested and
applied new technologies of public nature and led by municipality authorities. Its focus area of development is Energy,
Mobility, Smart cities and regions, Health and Wellbeing, Social Inclusion, Government, and social innovation. The ULL2
is in Sweden. Its running time was 2000. Its main goal is contributing to creating a better society through digital
innovations, leading by the university. Its focus is Energy, Smart cities and region, Education, and Cultural and creativity.
The ULL3 is in the Netherlands. Its running time wasn't informed on its site, and its main theme is taking an active
leadership role in the region, municipality authorities lead that, and its focus is Energy, Mobility, Smart cities and region,
Health and Wellbeing, Social Inclusion, Government, and social innovation.
Leading by universities of the region, the focus is Energy, Mobility, Smart cities and region, Health and Wellbeing, Social
Inclusion, government, and social innovation. We collected data from the official website of the European network of
living lab – ENOLL and the official websites of each ULL. We accessed ULL sites from June to July 2020. We read and
documented all information available in a diary board based on a netnography protocol using an excel spreadsheet that
we constructed based on a literature review.
And for data analysis, we employed content analysis (Bardin, 2011; Silva, Fossá, 2015). First, we did a panoramic reading
about the "diary board" to start the coding process. During the "coding process," we searched for common things and
particularities based on the protocol. Then, we identified the register units and context units to build the matrix analysis.
And finally, we presented and discussed the findings. In table 1, we present the empirical research material.
Table 1 – Empirical Material
Form
Diary board

ULL statements, reviews, videos, ULL’
descriptions

Specification
- Colleting of material
- 4 months of general non-participant observation
- 2 months of specific attention to activities and projects posting in the ULL's websites
- 4 ULL identify for planetary region
- 157 practice in ULL websites
- 44 videos: including promotion videos, review ULL, review of projects
- 89 images from the websites of ULL and ENoLL

Source: authors.

In the next session, we will characterize how ULL works through sustainability transitions to build sustainable cities
systems based on the circular economy, which is the goal of this chapter.
4. FINDINGS AND DISCUSSIONS
4.1 Global context of European Urban Living Labs
This section describes the ULL in the global context, categorizing them by planetary regions, history, and segments/areas
of operation for further analysis. The reason to select these ULL for this research relates to the fact that the European
network of living labs (Enoll) is the most influential initiative covering living labs of the world (Veeckman et al., 2013).
Additionally, we selected three (03) ULL that aren't associated with Enoll, but their foundations' logic is associated with
CE principles. Even though Latin-American have ULL, their experiences are not robust enough to achieve our research
purpose. Furthermore, Veeckman et al. (2013) say that the living labs are "physical regions or virtual realities where
stakeholders combine public-private-people-partnerships (4Ps) of organizations, public institutions, high education
institutes, and users, that contributes for creation, prototyping, validating and testing new products, services, and
systems in real-life settings. In these contexts, the ULL may have a demographic or geographical focus. They can be either
classified as research or industry-driven, and they are led by utilizer, enablers, providers, or users (Veeckman et al.,
2013). In table 2, we show the category region of the ULL selected for this study.
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Table 2 – Category Region of ULL
ULL
Eindhoven Living Labs
Botnia Living lab
Lugano Living Lab

Country
Netherlands
Sweden
Switzerland

Location
Eindhoven
Luleå
Lugano

Source: authors.

These ULL are in three countries in Europe. Lugano Living lab's purpose is to continuously test and apply new
technologies in real-life settings to enable positive change and overcome everyday challenges. Botnia is a world-leading
environment for user-centered research, development, and innovation, supported by methods, tools, and experts in
several areas. And Eindhoven living labs (Brainport Eindhoven) focus on turning social challenges into new economic
opportunities to contribute to a more sustainable, healthier, and safer society.
4.2 ULL: Sustainability transitions based on circular economy
As findings from the three studied ULL, we found five major practices representing how ULL works through ST to build
sustainable city systems based on the CE, according to table 3.
Table 3 – Frequencies of practices found in each ULL
Product development
Innovation System
Knowledge production
Sustainable development
Culture change

ULL2
33
16
21
8
8
86

ULL3
13
15
10
9
6
53

ULL1
2
8
6
1
1
18

ULL4

Amount
48
39
37
18
15
157

Source: Research Data.

Product development appears to be a piece of significant trend evidence for the three ULL. As product development, this
study considered practices that the ULL develops as activities or projects that help find solutions to the city's biggest
challenges. Table 4 indicates that product development seems to be the main practice performance of this study.
The innovation system comes as the second trend. It is a transition that collaborates to change social, ecological, and
economic incumbent dominant regimes. As a result, this preliminary finding appears as the second significant finding of
express routine practice.
Knowledge production is the third trend. It is understood as a practice that contributes to the formation of knowledge
and learning, fundamental to affect changes in the incumbent's regimes. Sustainable development came out of the fourth
trend. It is associated with practices that mitigate the grand societal challenges such as energy efficiency, climate change,
zero waste, mobility, etc. Culture change is the final finding, which is associated with new consumption habits compared
to the incumbent's regime and policies. The matrix resulted from the coding process through content analysis of the diary
board is plenty of evidence to contextualize these primary findings. First, though, they will be presented in this final
article.
4.3 Practices of the urban living labs to the circular economy's perspective
Based on Beecroft (2018) approach, we analyzed each practice according to image, skills, and stuff. Table 4 shows the
evidence of the practice of the three ULL according to the circular economy perspective.
Table 4 – Practice theory classification
ULL Practices
Product
development

Innovation
System

Knowledge
production
Sustainable
development
Culture change

Image
products of local companies
delivered to your home
energy saving
wasted food
free and easy-to-use
meeting between supply and
demand
sustainability
food cheaper
free service
new learning concept
sustainability
promote genuine local products
facilitate exchanges
cultural change

Skills
Deliver
shopping
test
new
product
development
selling strategy
energy saving
new
product
development
selling strategy
learning
zero kilometer
energy saving
facilitate exchanges
cultural change
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Stuff
chilometrozero.ch
campus
animal food
available a free and easy-to-use platform to
facilitate the meeting between supply and
demand
intelligent building
animal food
chilometrozero.ch
intelligent building

the platform
intelligent building

meat substitute

new
product
development

animal food

Source: authors 2021.

In all projects of ULL that we analyzed, practice theory dimensions are important. While each project can include different
images, skills, and stuff, the notion of sustainability transitions, circular economy, and transformation in the city system
works as an integrative image. Transdisciplinary activities are the key elements of the skills engaged. Even though
different stakeholders are involved in the activities, the network of ULL stays at least informed.
5. FINAL CONSIDERATIONS
To summarize, circular cities are first-and-foremost places for people and their sustainable futures. In any
conceptualization of a circular city, these issues require consideration. Si no somos Nosotros, quienes? Si no es hoy,
Cuando? (if not us, Who? If not today, when?). It is a challenge due to the wicked problems of citizens and cities. Hence,
an Interrelationship between ULL, ST, and CE can be established. It is believed that cities exemplified particular
productive geography by studying how socio-technical imaginary. For example, the idea that CE is co-produced and, thus,
how it can be managed to lead sustainability transitions ULL.
ULL is configured as potential sustainability transitions for city-systems innovation from the circular economy's
perspective. Considering the findings presented above, product development, innovation system, knowledge production,
sustainable development, and culture change may be regarded as evidence that connects to the theoretical framework
employed in this study. Furthermore, it is believed that this research can contribute to developing a body of knowledge
and learning, which are fundamental principles to promote cultural changes and city transformations. Finally, it supports
the theoretical approach of ULL, ST, circular city, and practice theory.
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107 OS CAMINHOS DE SANTIAGO: ANÁLISE AOS FUNDOS
EUROPEUS COMO MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO
Pedro Azevedo

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
pedrodosrc@gmail.com
Resumo: A declaração do Caminho de Santiago como Itinerário Cultural pelo Conselho da Europa no ano de 1987,
constituiu numa nova etapa nos processos de valorização dos inúmeros Caminhos de peregrinação a Santiago de
Compostela. Acompanhando uma tendência europeia, a revitalização dos Caminhos de Santiago em Portugal teve por
base a sua recuperação e consequentemente, desencadeou o desenvolvimento dos territórios onde se encontram
implementados. Neste sentido, os fundos nacionais e europeus, como o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), desempenharam um papel fulcral na dinamização destes percursos.
Através da análise de indicadores estatísticos, o principal objetivo deste trabalho consiste na identificação da tipologia
dos fundos nacionais e europeus aplicados aos Caminhos de Santiago que atravessam a região Norte de Portugal, analisar
o contributo destas verbas para o desenvolvimento dos territórios atravessados por estes itinerários e, num último
aspeto, caraterizar os agentes e mecanismos que empreendem estes fundos. Os resultados demonstram que existe uma
multiplicidade de programas específicos e de verbas provenientes dos fundos nacionais e europeus, que por sua vez, são
canalizados diretamente para os Caminhos, cujo resultado mais notório assenta num desenvolvimento multinível.
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no
âmbito do projeto UIDB/04011/2020.
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108 DESIGN, ARTESANATO E IDENTIDADE NA CULTURA DE
UMA REGIÃO. O PAPEL DO DESIGN NA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES
DE EMBALAGEM PARA A PEÇA ARTESANAL EM CERÂMICA DA
REGIÃO DE BARCELOS - UMA PARCERIA ENTRE ENSINO,
AUTARQUIA E ARTESÃOS LOCAIS. UM ESTUDO DE CASO
Cristiana Serejo

ID+/IPCA, Portugal
cserejo@ipca.pt
Resumo: O projeto aqui apresentado decorreu no âmbito da Licenciatura em Design Gráfico da Escola Superior de Design
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (ESD-IPCA) e surgiu de um desafio lançado pelo Pelouro do Turismo da
Câmara Municipal de Barcelos.
Perante a necessidade de desenvolver uma solução de embalagem para as peças produzidas pelos artesãos da área da
cerâmica de Barcelos a autarquia, na sua proximidade com o IPCA, propôs à Escola Superior de Design, mais
concretamente aos seus alunos, o desafio de criar propostas de embalagem que - além das funções de proteção e
transporte das peças - também tivesse uma forte componente de comunicação, divulgando de uma forma criativa
informações quer sobre a história, tradição e cultura da região, quer sobre os seus artesãos, dinamizando assim esta
atividade, responsável pelo rendimento de um número elevado de cidadãos das freguesias de Barcelos. Acrescentar valor
(económico e patrimonial) às peças produzidas pelos artesãos, foi um dos objetivos primordiais deste projeto.
Para o desenvolvimento das atividades foi adotada uma metodologia de trabalho em atelier, de constante partilha de
conhecimento, discussão e avaliação dos resultados. Num primeiro momento, foram fornecidos pela docente e discutidos
em conjunto conhecimentos teóricos sobre a problemática da embalagem no geral. Seguiram-se várias sessões com os
artesãos em que foram apresentadas as suas peças e se analisou o seu contexto de trabalho, produção, condicionantes e
necessidades específicas.
Após esta primeira fase de aquisição teórica e levantamento de dados o projeto prosseguiu a partir de três novas fases:
uma primeira, de discussão (enumeração das condicionantes e especificidades da problemática a resolver), pesquisa
(recolha de dados e exemplos de embalagens e materiais similares) e de reflexão e análise crítica dos dados recolhidos;
uma segunda, onde foram feitos estudos e ensaios de possíveis soluções tendo em conta as questões de produção,
materiais a utilizar, discussão e seleção dos ensaios e construção das propostas mais viáveis; e uma terceira, onde foi feita
a estruturação, planificação e organização da informação e desenvolvidos estudos quer de composição (elementos
figurativos e tipográficos) quer de cor, para a imagem final.
Terminado o projeto, foram apresentadas as soluções finais numa sessão onde estiveram presentes os artesãos
participantes e os representantes do Pelouro de Turismo da autarquia. Os resultados (20 projetos) foram muito
apreciados e pela dificuldade em selecionar optou-se, no final, pela escolha de três embalagens em vez de uma apenas.
Estas propostas foram posteriormente apresentadas nas conferências do Dia do Artesão, promovidas pela Câmara
Municipal de Barcelos onde participa a maioria da comunidade de artesãos da localidade, sendo muito bem recebidas
pelos mesmos.
Em discussão final, estes manifestaram-se ainda sobre a importância deste projeto na demonstração da pertinência do
envolvimento do Design (em parceria) na sua atividade, quer pelo apoio na embalagem e na comunicação, quer no
desenvolvimento de ideias para peças futuras.
Palavras-chave: artesanato, design, identidade cultural, regional, sinergias
DESIGN, CRAFTS AND IDENTITY IN THE CULTURE OF A REGION. THE ROLE OF DESIGN IN THE CREATION OF
PACKAGING SOLUTIONS FOR HANDICRAFT CERAMIC OBJECTS FROM THE REGION OF BARCELOS - A
PARTNERSHIP OF EDUCATION, LOCAL AUTHORITIES AND LOCAL ARTISANS. A CASE STUDY
Abstract: The project presented here took place within the scope of the Degree in Graphic Design, at the Superior School
of Design of the Polytechnic Institute of Cávado and Ave (ESD-IPCA) and emerged from a challenge launched by the
Department of Tourism of the Municipality of Barcelos.
Faced with the need to develop a packaging solution for the objects produced by artisans in the area of ceramics in
Barcelos, the municipality, in its proximity to the IPCA, proposed to the Superior School of Design, more specifically to its
students, the challenge of creating proposals of packaging, which, in addition to the functions of protection and transport
of the wares, also had a strong component of promotion of the objects, spreading in a creative way information about the
history, traditions and culture of the region and its artisans, thus reinforcing this activity, responsible for the revenue of
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a good number of citizens in the parishes of Barcelos. Adding value (economic and patrimonial) to the objects produced
by artisans was one of the main objectives of this project.
For the development of the project, an atelier work methodology was adopted, with constant sharing of knowledge and
discussion and evaluation of results. At first, it was given by the teacher and discussed by the group, theoretical
knowledge about the problem of packaging in general. Several sessions with the artisans followed in which they
presented their objects, and analyzed the work context, production, conditions and specific needs.
After the meeting with the artisans, the project was developed in three phases: 1) discussion (where the conditions and
specificities of the problem to be solved were listed); research (collection of data and examples of packaging and similar
materials); reflection and critical analysis of the collected data. 2) studies and tests were carried out for possible
solutions, taking into account the issues of production, materials to be used, as well as discussion and selection of tests
and construction of the most viable proposals; 3) structuring, planning and organization of information, and development
of composition studies (figurative elements and typographic elements) and color for the final image.
Once the project was finished, the final solutions were presented in a session where the participating artisans and
representatives of the municipality's Tourism Department were present. The results (20 projects) were much
appreciated, and due to the difficulty in selecting, it was decided, at the end, to choose three packages instead of just one.
The proposals developed were later presented at the Artisan Day conferences, promoted by the Municipality of Barcelos,
where the majority of the artisan community of Barcelos participated, having been very well received by them.
In the final discussion, they also expressed the importance of this project in demonstrating the relevance of the
involvement of Design (in partnership) both for their activity for the support on packaging and promotion, as well as in
the development of ideas for future objects.
Keywords: cultural identity, design, handicraft, regional, synergies
1. INTRODUÇÃO
Desenvolvido em contexto académico, este projeto decorreu no âmbito do ensino dos fundamentos do design gráfico a
alunos do 1º ano da licenciatura em Design Gráfico da Escola Superior de Design (ESD) do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave (IPCA).
O tema de trabalho surgiu, em 2014, após o desafio lançado à Escola Superior de Design do IPCA pela Câmara Municipal
de Barcelos através do senhor Vereador do Pelouro do Turismo, Dr Carlos Brito.
Consistiu na criação de um projeto de aula cujo objetivo foi o de criar e desenvolver uma proposta de embalagem para
uma peça de artesanato em cerâmica de Barcelos. O principal desafio foi o de associar à criação dessa embalagem a
oportunidade de promover a peça em si, mas também o artesão que a produz e a identidade da cidade de Barcelos. A
embalagem teria assim a função complementar de valorização do artesanato, do artesão e da localidade, criando um valor
acrescentado ao próprio objeto, potencializando as vendas e dinamizando esta atividade na região, contribuindo para
uma maior estabilidade e rendimento dos artesãos envolvidos e suas famílias.
Os alunos tiverem também, desta forma, a oportunidade de desenvolver um projeto académico num contexto real,
conhecendo e articulando as pessoas envolvidas (artesãos e representantes da autarquia), os produtos e sua produção
(as peças de cerâmica). Este contexto de aprendizagem e de projecto favoreceu a sua sensibilização para as necessidades
e problemáticas associadas a esta atividade, sobretudo no que diz respeito à fragilidade das peças, aos poucos recursos
económicos para investir em embalagem e à necessidade de dotar a embalagem de uma imagem gráfica que ajudasse,
sob o ponto de vista da comunicação gráfica, a valorizar a imagem dos produtos e também, como já foi referido, a
identidade dos artesãos e também, a identidade muito própria desta região e da sua cultura.
O projeto decorreu com uma grande proximidade e intervenção dos artesãos envolvidos e o acesso aos seus locais de
trabalho e às suas peças. Este contacto foi determinante para o desenvolvimento de um processo muito mais dinâmico
de resposta às necessidades encontradas. O lado humano na recolha de informação, problematização e criação de
soluções foi determinante no empenhamento dos alunos e na particularidade das embalagens por eles criadas.
O resultado final foi apresentado aos artesãos e aos representantes da autarquia, tendo sido identificadas várias soluções
de possível de implementação.
Posteriormente, foi feita uma apresentação do projeto aos artesãos da região na sessão do Dia do Artesão de 2015. Face
às propostas e à discussão que decorreu à volta delas, foi clara a sensibilização para a importância do design,
nomeadamente o design de embalagem, na valorização de uma identidade própria que, por sua vez, valoriza também as
peças do artesanato e o trabalho do artesão, reforçando a comunicação interativa que existe entre cada uma destas
componentes.
2. ENQUADRAMENTO
2.1. O artesanato e a região de Barcelos
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O Concelho de Barcelos é um dos concelhos de Portugal com um grande destaque em termos do trabalho artesanal do
barro. Existem mais de sete dezenas de pequenas empresas/empresas familiares a exercer atividade nesta área, quer em
contexto de produção em série por molde, quer em produção manual com peças únicas e muitas vezes personalizadas,
sendo este o principal rendimento familiar principal.
Dentro desta atividade, existem aproximadamente duas dezenas de artesãos que produzem peças do Figurado de
Barcelos, que tem vindo a ter um destaque cada vez mais importante. Graças ao trabalho da autarquia, já existe
certificação34 de qualidade o que valoriza o Figurado de uma forma muito especial, junto das outras produções do
concelho.
A história do Figurado de Barcelos inicia-se como sendo uma actividade subsidiária dos produtos de olaria, de caracter
mais utilitário, destinados à venda nas feiras. Os artesãos do Figurado servem-se, inicialmente, de pequenas sobras de
barro para fazer pequenas peças para divertimento dos mais novos, a que se acrescentava, muitas vezes, um atrativo
sonoro do assobio, normalmente em cucos e rouxinóis. Desenvolveram-se também instrumentos musicais de maior
precisão melódica como ocarinas e gaitas.
A partir daí e à medida que cresce a sua importância, essas formas, mais ligadas ao divertimento das crianças, com
pequenas figuras decorrentes, na maioria das vezes, da representação do mundo animal e de trabalho rural, passam para
o mundo festivo e religioso da comunidade e para a criação de personagens ligados a um imaginário mítico e surreal. É
neste contexto onde também se vem a destacar o Galo de Barcelos, símbolo da cidade, com origem numa lenda local.
O Figurado, pintado ou vidrado, tem uma caracterização morfológica e uma identidade única, mesmo com as várias
variantes ligadas a cada artesão em particular.
2.2. O Design como auxiliar na resolução de problemas e na comunicação de uma imagem identitária e cultural
diversificada
"As designers, when we point our own ambitions at solving the problems that stand in the way of progress, we can play
a vital catalyzing role." AIGA (s.d: 6)
Faz parte da natureza do design a sua sensibilidade e capacidade de relação entre forma e conteúdo, resposta a resolução
de problemas e desenvolvimento da interação pessoal, social, produtiva e cultural na comunicação de conteúdos
específicos. A descoberta de outros graus de utilização possíveis e a articulação com as forças sociais, culturais e de
desenvolvimento das regiões criam processos muito ricos de crescimento coletivo. Daí a importância também do
estabelecimento de parcerias de várias naturezas por parte das escolas com instituições, locais de produção e produtores
da região onde a formação está a decorrer. Desta forma, e tendo como base quer linguagens relacionadas com o fabrico
de objetos a nível local, quer simbologias e morfologias decorrentes da cultura e história da região, os protagonistas das
heranças culturais são interlocutores fundamentais para que a inovação, em design, seja também um reforço no
conhecimento e desenvolvimento dos potenciais técnico-artísticos das localidades.
O trabalho no terreno, devidamente enquadrado quer na aprendizagem de conceitos fundamentais para a compreensão
e problematização do design, quer associado a um sentido de utilidade e de cidadania, favorece não apenas o
desenvolvimento de capacidades, mas uma ligação particularmente rica no desenvolvimento, também nos alunos, de uma
personalidade com referências a um património comum, diversificado e aberto à contemporaneidade e sobretudo não
'consumido' de uma forma estática.
O sentido de desenvolvimento de um trabalho que vai ser útil aos outros, a uma região, a um país, é uma das componentes
éticas fundamentais na formação de um designer.
As metodologias de ensino podem favorecer, sistematizar e ajudar a desenvolver uma rede de interações de comunicação,
resposta a problemas e criação de novas qualidades técnico-artístico-culturais dos vários parceiros envolvidos, dentro
de um conceito de escola permanente que articula formação de jovens com a educação continuada de adultos.
"A design educator will support and promote the uniqueness of different cultures recognizing that human communities
are resilient because of their diversity. She/he will encourage students to make design and messaging culturally relevant,
respecting how communities manifest identity, preserve and cultivate traditions, and develop belief systems and values."
AIGA (2011: 4)
3. O PROJETO
3.1. Os desafios
O primeiro desafio deste projeto foi o ter de lidar com um curto espaço de tempo para a sua realização. Após a introdução
e apresentação de alguns artesãos da cerâmica Barcelense, os alunos foram desafiados a escolher um deles e uma peça
em particular para criar e desenvolver uma proposta final de embalagem num prazo de quatro semanas.
Dada a complexidade de tal tarefa, essa escolha foi feita com os alunos divididos em grupos de dois a três elementos.

34

Certificação ADEREMINHO - Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho.
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O segundo desafio seria não só criar uma embalagem para as peças de artesanato, mas também, associar a embalagem às
características identitárias quer da cidade de Barcelos quer dos artesãos e peças produzidas por eles.
Para este segundo desafio, a embalagem teria de responder de forma positiva aos seguintes pontos:
Comunicar: através da forma, dos materiais utilizados, do grafismo, da interação do 'objeto embalagem' com o consumido,
comunicar ainda, através das sensações e mensagens apreendidas, fulcrais para a interpretação e criação no consumidor
de uma identificação identitária que elevasse o valor monetário, afetivo e cultural do produto;

Figura 1: Juice Skin. Naoto Fukasawa Design (Japão)
Fonte: https://naotofukasawa.com/projects/349/

Transportar: através do desenho adequado, da escolha de materiais adaptados às condicionantes de peso e forma do
produto, e também, aos dados ergonómicos e antropométricos da pessoa que iria manusear/carregar o produto no seu
transporte;

Figura 2: Caffè Cortesia. Augusto Arduíni (Milão)

Fonte: https://www.packagingoftheworld.com/2011/10/caffe-cortesia.html

Proteger: através da forma, da resistência dos materiais, das propriedades (fragilidades e condicionantes) do produto, e
também, do conhecimento do 'percurso' e da 'vida' da embalagem;

Figura 3: Just Laid (Concept). Springetts Brand Design Consultants / Kevin Daley (Londres)
Fonte: https://www.packagingoftheworld.com/2014/10/just-laid-concept.html

Acondicionar: através do estudo da forma, dos cenários de transporte (em caixas e paletes, juntamente com outras) dos
locais de exposição da embalagem antes de ser adquirida pelo consumidor (armazéns, prateleiras) ou eventualmente,
arrumada juntamente com outras (dispensa, armários, etc).
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Figura 4: LH20. Estúdio Pedrita (Luso)
Fonte: http://www.pedrita.net/wordpress/lh2o/

Pretendia-se assim, que os alunos, além de resolver um problema específico de design de embalagem, desenvolvessem
também uma consciência crítica sobre as problemáticas da comunicação do produto e sua identidade, da sua reciclagem,
do acondicionamento e dos desperdícios do consumismo.
Na sessão de lançamento da proposta de trabalho foram apresentados aos alunos, conjuntamente com as noções teóricas
fundamentais ligadas a esta área, alguns exemplos de soluções desenvolvidas em contextos e temáticas relacionadas com
a embalagem, com especial ênfase nas embalagens de produção artesanal, uma das soluções viáveis para este desafio.

Figura 5: Trip View Bowl. (Tailândia)
Fonte: https://nieciegrfo.wordpress.com

Figura 6: Are You Mine? Nora Renaud (França)
Fonte: https://www.packagingoftheworld.com/2012/05/are-you-mine-concept.html
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Figura 7: EL POAIG

Fonte: https://en.elpoaig.com/el-aceite

3.2. O tema de estudo
O desenvolvimento no terreno do projeto iniciou-se com uma sessão de apresentação dos artesãos selecionados e das
peças de artesanato escolhidas:
- Irmãos Baraça: os Irmãos Baraça (Vítor e Moisés) representam a 3ª geração da família Baraça, uma das famílias mais
antigas na história da cerâmica barcelense. Ana Baraça, sua avó, foi uma das criadoras do Figurado de Barcelos tendo
passado a arte para os seus descendentes. As peças destes artesãos são certificadas e existe uma política de seleção das
lojas onde as suas peças são vendidas. A divulgação e venda das suas peças é feita através das feiras de artesanato, das
visitas de turistas à sua oficina e das lojas que os representam. Em termos de embalagem, o material utilizado é o papel
Kraft para embalar e proteger e sacos de cartolina plastificada para o transporte das mesmas. Em termos de imagem
gráfica, a existente não costuma ser aplicada na embalagem, sendo os sacos utilizados, sacos fornecidos pela autarquia
com grafismos da identidade da cidade de Barcelos. Nas vendas a turistas, nomeadamente os internacionais, devido à
falta de espaço na bagagem e nas limitações de bagagem das viagens por avião, as peças são enviadas por correio, o que
exige um embalamento extremamente eficaz para evitar a quebra das peças, em cerâmica e frágeis. O embalamento é
feito pelos artesãos com os materiais disponíveis. Não existe capacidade financeira para grande investimento na
aquisição de embalagens.

Figura 9 (esquerda): Galo de Barcelos dos Irmãos Baraça. Figura 10 (centro): Marca gráfica dos Irmãos Baraça. Figura
11 (direita): Presépio dos Irmãos Baraça
Fonte: http://www.baraca-artesanato.pt/

- Sílvia dos Galos: Sílvia, é uma artista multifacetada pertencente à nova geração de artesãos. O seu contributo é feito
através da pintura de Galos de Barcelos produzidos em série com a técnica de molde. Para além dos Galos feitos por
encomenda com temáticas personalizadas, procura explorar diferentes abordagens nos temas e nas técnicas e materiais
utilizados na pintura do Galo. Para a sua atividade, alugou uma loja onde expõe e vende as suas peças e também é o seu
local de produção. Em termos de embalagem, tal como a maioria dos artesãos que trabalham com a cerâmica, as
necessidades têm a ver com a proteção das peças de muita fragilidade (quebra), com o transporte (em mão ou por
correio) e com a imagem gráfica. Tal como os Irmãos Baraça, tem identidade gráfica criada (logótipo e economato básico)
mas gostaria de ter embalagem e sacos personalizados. De momento embala as peças com jornal que posteriormente são
colocadas em sacos de cartolina e havendo a necessidade de enviar por correio, são utilizadas as embalagens dos CTT.
Para aplicação da identidade, foram desenvolvidos uns autocolantes com o logótipo que são aplicados nos sacos ou nas
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embalagens. A artesã, embora com uma grande sensibilidade para as questões da marca, do design e da necessidade de
uma embalagem personalizada, também não existe capacidade financeira para grande investimento neste domínio.

Figura 12 (esquerda) e Figura 14 (direita): Galos da Sílvia dos Galos.Figura 13 (centro): Marca gráfica da Sílvia dos
Galos (2014)
Fonte: https://www.facebook.com/silviadosgalos

Figura 15: Sessão de apresentação dos artesãos aos alunos (IPCA, Barcelos, Novembro 2014)
Fonte: Fotografia de Cristiana Serejo

3.3. Metodologia
Como já foi referido, o projeto foi desenvolvido por grupos de 2 a 3 alunos, em contexto de aula de projeto (atelier) e
também com momentos de trabalho autónomo de grupo. Esse trabalho foi sendo orientado e acompanhado pelos
docentes e, no final de cada fase, por momentos de apresentação e debate em turma. O projeto foi desenvolvido em três
fases:
- A primeira fase consitiu na pesquisa e contextualização do tema do projeto, através de reflexões sobre o método
projetual a adotar, a enumeração das especificidades e condicionantes da problemática a resolver, a recolha de exemplos
de embalagens e materiais similares existentes e por fim, a reflexão e análise crítica sobre os dados recolhidos. A base
desta informação foi registada em fichas de apoio e consulta, também elas em construção permanente.
Seguidamente os alunos visitaram as oficinas, conheceram mais em pormenor as peças, os métodos e técnicas de
produção das mesmas e discutiram com os artesãos as necessidades e problemáticas específicas de embalagem.
(questões económicas, fragilidade das peças, transporte das peças e envio por correio, imagem apelativa associada à
identidade do artesão, da peça e da região).
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Figura 16 a 19: Visita à oficina dos Irmãos Baraça (Novembro 2014).
Fonte: Fotografias de Vítor Tavares.

- Na segunda fase procedeu-se ao desenvolvimento de ideias e do estudo de possibilidades criativas, com apresentação e
debate dos resultados; seguiram-se estudos de planificação e de produção, pesquisa e seleção de materiais e tecnologias
a aplicar e ensaios exploratórios das características do material e das ferramentas utilizados.

Figura 20 a 23: 2ª fase - Desenvolvimento do trabalho em aula (IPCA, Dezembro 2014)
Fonte: Fotografias de Vítor Tavares.

- Na terceira fase, após a definição dos suportes a utilizar, avançou-se para o estudos de composição gráfica (elementos
figurativos e elementos tipográficos) e de cor, das tecnologias a eles associados e à produção e reprodução do protótipo.
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Figuras 24 e 25: 3ª fase - Desenvolvimento do trabalho em aula (IPCA, Dezembro 2014)
Fonte: Fotografias de Vítor Tavares.

Terminadas as fases do desenvolvimento do trabalho foram feitas as apresentações e a discussão dos resultados finais
que trouxeram motivos de grande satisfação a todos os participantes e uma criação de laços que se podem vir a revelar
muito úteis no futuro.

Figuras 26 e 27: Sessões de apresentação dos resultados (IPCA, Janeiro 2015)
Fonte: Fotografias de Vítor Tavares e Cristiana Serejo.

3.4. Resultados
Os resultados do projeto (20 embalagens) foram muito interessantes, reveladores de tudo quanto já foi dito e cumpriram,
quase na totalidade, os requisitos identificados.
Uma das primeiras constatações relaciona-se com a opção pela criação de embalagens planificáveis, em cartão e cartolina
que na sua grande maioria têm formatos menos convencionais destinados a criar uma interatividade com o utilizador.
Estas opções, através do jogo de formas, criam uma imagem mais apelativa que em conjugação com o grafismo, indiciam
a forte presença de uma simbologia que quase poderíamos designar de teatralidade gráfica. Essa simbologia ficou
marcada pela igualmente forte presença de uma identidade local - pelas cores e grafismos do figurado de Barcelos - que
apela à construção de embalagens que acabam por transportar as características do próprio objecto transportado, como
que a sua casa, visualmente adaptada às suas necessidades, como se tivesse uma personalidade própria.
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Figuras 28 e 29: Embalagem em Fole, Irmãos Baraça (IPCA, Janeiro 2015)
Fonte: Fotografias de Vítor Tavares.

Figuras 30 e 31: Embalagem Poliedro, Irmãos Baraça, (IPCA, Janeiro 2015)
Fonte: Fotografias de Vítor Tavares.

Esta base tridimensional, ligou-se assim não apenas às condições mais técnicas de transporte e manuseamento, mas
também às características morfológicas e simbólicas não só da peça em si como do artesão como também da presença
visual do FIGURADO na região. O 'corpo gráfico' utilizado associou-se a esta presença colectiva onde vários tipos
identitários tinham lugar. Houve assim a experimentação de soluções onde foi evidente o paralelismo entre o corpo
textual da informação e a materialidade gráfica das soluções desenvolvidas.
Não se tratou, portanto, apenas de uma mera exploração de variadas ferramentas e tecnologias, bem como de inúmeros
materiais que fizeram parte do corpo da embalagem e do que a mesma veiculava. Esta experimentação e aprendizagem
foi feita dentro de um campo muito fértil onde a imaginação morfológica, textual e gráfica interagiram com as relações
estabelecidas pelos alunos quer com as pessoas, quer com o vocabulário plástico, gráfico e simbólico do Figurado e da
região.

Figura 32 (esquerda): Embalagem Coreto, Irmãos Baraça (Fotografia de Vítor Tavares) Figura 33 (direita): Embalagem
Kraft, Irmãos Baraça (Fotografia de Cristiana Serejo) (IPCA, Janeiro 2015)
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Figura 34: Embalagem Stand Up, Sílvia dos Galos (Fotografia de Cristiana Serejo) (IPCA, Janeiro 2015)
As questões das limitações do custo, foram, sempre que possível acauteladas, no entanto, em certos casos (como por
exemplo, as embalagens das figuras 35 a 38) verificou-se que o investimento em aguns materiais ou acabamentos
especiais mais caros iria valorizar a marca e as peças, sendo no nosso entender uma aposta viável.

Figuras 35 e 36: Embalagem Coração, Sílvia dos Galos. Nesta proposta, o coração, a côr e os desenhos com influências no
ornamento do Figurado e Galo de Barcelos, transmitem a imagem de sentimento e de afeto, valorizando a peça que está
embalada. (Fotografias de Vítor Tavares) (IPCA, Janeiro 2015)

Figuras 37 e 38: Embalagem Rendilhada, Sílvia dos Galos. Esta proposta explorava o conceito de desenho, de
ornamentação dos galos, o rendilhado na cartolina representa esse ornamento que salta da peça para a embalagem numa
ideia de continuidade e reforça assim esta identidade da obra desta artesã. (Fotografias de Vítor Tavares) (IPCA, Janeiro
2015)
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No final da apresentação e discussão dos resultados, foram selecionadas pelos artesãos, representantes da autarquia e
docentes, 3 soluções que poderiam ter viabilidade para, no futuro, serem produzidas e utilizadas pelos artesãos: os
projetos Embalagem Coração (Figuras 35 e 36) e Embalagem Rendilhada (Figuras 37 e 38) para as peças da Sílvia dos
Galos e Embalagem DIY (Figura 39) para as peças dos Irmãos Baraça.

Figura 39: Embalagem DIY, Irmãos Baraça. Esta proposta consistia num conceito Do It Yourself, a embalagem seria
produzida industrialmente em cartão (das soluções mais económicas) sendo conformada e pintada nas oficinas pelos
próprios artesãos. Pretendia-se assim, que através da pintura, fossem os próprios artesãos a 'imprimir' a sua identidade
nas embalagens, personalizadas para cada cliente. Paralelamente também foi equacionado um saco em pano e etiquetas
para acompanhar a embalagem. (Fotografia de Cristiana Serejo) (IPCA, Janeiro 2015)
Através de um projecto de embalagem, o desafio de renovação da tradição criou espaços de apropriação variados, que
foram para lá do mero ensino das matérias inerentes à disciplina. Outros conceitos mais específicamente ligados à
comunicação de um objecto já com grande carga cultural saíram depois desta experiência mais reforçados, sobretudo
naquilo que uma embalagem, como corpo visual, transporta de potencial expressivo e comunicativo.
3.5. Outputs do projeto - Dia do Artesão 2015
Após a excelente experiência que foi o desenvolvimento deste projeto e os seus resultados, a Câmara Municipal de
Barcelos entendeu ser pertinente partilhá-la com os restantes artesãos da região. O melhor momento para a realização
dessa partilha foi realizado no âmbito das comemorações do Dia do Artesão do ano de 2015, na Conferência "O Futuro
das Produções Artesanais, que decorreu no dia 19 de Março no Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos com uma
plateia repleta de artesãos.

401

Figura 40 (à esquerda): Cartaz da Conferência "O Futuro das Produções Artesanais", Dia do Artesão 2015 Figuras 41 e
42 (à direita): Imagens da Conferência, oradores e público
Fonte:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MunicipioBarcelos&set=a.941764079189665;
barcelos.pt/2015/03/camara-municipal-de-barcelos-celebra-dia-do-artesao/

https://www.cm-

Este foi também um momento muito significativo na consolidação desta parceria institucional da qual todos beneficiam.
Na nossa apresentação, intitulada de "Novos suportes, novas embalagens, um novo tempo para as produções atesanais"
foi feita inicialmente uma abordagem geral sobre as questões relacionadas com a embalagem de produtos e novas formas
da mesma poder ser pensada. Vários exemplos de Design de embalagem demonstrando novas possibilidades e
funcionalidades, incluindo a valorização da peça artesanal, ajudaram a sensibilizar os presentes para a importância desta
reflexão. Em seguida, apresentou-se o projeto desenvolvido em aula e os resultados. Os artesãos responderam de uma
forma positiva e participativa, colocaram variadas questões e demonstraram muito interesse em aprofundar esta
parceria entre o designer e o artesão, sendo apenas as questões económicas as apontadas como um fator inibidor.
Durante o debate foi sugerida pelos artesãos a possibilidade da criação de um apoio financeiro para a produção de
embalagens (entre outros) e criação de uma parceria efetiva entre a Escola Superior de Design e os artesãos, no sentido
da investigação e produção de novas ideias para o artesanato local, dinamizando assim, esta atividade tão essencial e
determinante na economia, identidade e cultura da região.
4. CONCLUSÕES
Para lá do que já foi referido nos pontos anteriores, sublinhamos aqueles que dizem sobretudo respeito:
- aos aspectos de desenvolvimento de projectos no terreno ligados à cultura de uma região;
- aos aspectos de comunicação directa com instituições e produtores locais, escuta dos seus problemas, histórias e
características identitárias; desenvolvimento de um espírito de aprendizagem ligada à ajuda na resolução de problemas;
- elaboração de objectos que simultaneamente reforçam as redes de comunicação locais e de circulação de
conhecimentos, técnicas, materiais e capacidades criativas a partir de um projecto comum e com várias vertentes;
- de reflexão e execução prática de soluções que contribuem de uma forma poderosa para o fortalecimento dos laços
entre os vários cidadãos que vivem, trabalham ou estudam num determinado local.
Com esta experiência, em contexto pedagógico, saíram reforçadas as minhas convicções de que a tecnologia e a sua
aplicação, quando incorporada numa base simbólica e enxertada numa vivência cultural de forte qualidade artística como é o caso do Figurado de Barcelos, não só acrescenta uma motivação muito especial ao desenvolvimento do trabalho,
como as próprias soluções apresentadas passam a representar, não apenas o sinal de uma aprendizagem adquirida num
campo específico, mas também, um contributo no campo da rede de encontros comunicativos ao nível da descoberta e
recriação da cultura de um povo.
"Advances in technology have made an increasing number of materials available for use in commercial packaging. Not all
of these, however, lend themselves to handmade packaging or packaging that involves handmade processes." Wales
(2012: 15)
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Resumo: O objetivo deste texto é analisar fatores que levam grandes corporações ao desenvolvimento de Centro de
Serviços Compartilhados e mostrar que, dada a natureza interrelacional dessas estruturas, a sua localização assume um
papel relevante na estratégia corporativa. A sua implantação territorial requere dotações fatoriais complexas associadas
a economias de aglomeração, ao mesmo tempo que tende a reforçar os seus efeitos a diferentes escalas, em particular
aos níveis urbano e regional. Para além do enquadramento teórico, o artigo apresenta dois estudos de caso de operações
no Brasil e em Portugal. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura, buscando embasamento das referidas áreas
de estudo; acessados documentos executivos, que versam sobre o tema investigado; e análise de conteúdo de entrevistas
semiestruturadas com gestores e especialistas em compartilhamento de serviços, o que proporcionou melhor
compreensão do fenômeno, desafios e novas tendências. No Brasil, a Braskem, com negócios em quatro países, em 2010,
iniciou a adoção de um modelo compartilhado digital, com serviços transacionais localizados em Salvador e corporativos
localizados em São Paulo. Em Portugal, a companhia de infraestrutura e telecomunicação Nokia, de origem finlandesa,
pretende aumentar operações e implantar, entre 2021 e 2022, um centro de serviços compartilhados no complexo da
Amadora, localizado na Área Metropolitana de Lisboa. Percebeu-se que a estratégia digital da empresa brasileira facilitou
a adaptação ao trabalho remoto, inclusive com incremento de outras atividades do grupo econômico e que, apesar do
cenário da crise sanitária da COVID-19, a empresa finlandesa manteve investimentos internacionais e reforçou Portugal
não somente atraente para os serviços compartilhados, mas também com localização privilegiada para manutenção ou
ampliação de operações globais. A pesquisa contribuiu para alargar a compreensão da importância do território na
estratégia das empresas, numa perspetiva multiescalar, com destaque para a qualidade das infraestruturas e do capital
humano.
Palavras-Chave: Economia Regional; Estratégia Corporativa; Governança; Serviços Compartilhados; Território.
LOCATION OF SHARED SERVICES CENTERS: DISCUSSION ABOUT THE ROLE OF TERRITORY IN CORPORATE
STRATEGIES
Abstract: The objective of this text is to analyze factors that lead large corporations to the development of Shared
Services Centers and show that, given the interrelational nature of these structures, their location plays a relevant role
in corporate strategy. Its territorial implantation requires complex factorial endowments associated with agglomeration
economies, while it tends to reinforce their effects at different scales, in particular at urban and regional levels. In addition
to the theoretical framework, the article presents two case studies of operations in Brazil and Portugal. For this purpose,
a literature review was carried out, seeking to base these areas of study; executive documents accessed, which deal with
the investigated theme; and content analysis of semi-structured interviews with managers and experts in sharing
services, which provided a better understanding of the phenomenon, challenges and new trends. In Brazil, Braskem, with
business in four countries, in 2010 started to adopt a shared digital model, with transactional services located in Salvador
and corporate services located in São Paulo. In Portugal, the Finnish infrastructure and telecommunications company
Nokia, intends to increase operations and implement, between 2021 and 2022, a shared services center in the Amadora
complex, located in the metropolitan region of Lisbon. It was noticed that the Brazilian company's digital strategy
facilitated adaptation to remote work, including an increase in other activities of the economic group and that, despite
the scenario of the COVID-19 sanitary crisis, the Finnish company maintained international investments and reinforced
Portugal not only attractive to shared services, but also with a privileged location for maintenance or expansion of global
operations. The research contributed to broadening the understanding of the importance of the territory in the
companies' strategy, in a multi-scale perspective, with an emphasis on the quality of infrastructure and human capital.
Keywords: Regional Economy; Corporate Strategy; Governance; Shared Services; Territory.
1. INTRODUÇÃO
A economia mundial está em constante movimento. Existe uma corrente de pensamento, defendida por Samuel P.
Huntington (1997), que apresenta a geografia e a regionalização econômica como uma das principais razões para o
chamado choque de civilizações. Os grandes agentes econômicos35 também se deslocam neste sentido, visando
desenvolvimento e vantagem competitiva, na dimensão de análise desta pesquisa, a partir de uma estratégia de posição
comparativa, estabelecida com vista a ganhos de eficiência e ativos de desempenho operacional.
Os pesquisadores sabem que há diferença teórica entre o uso dos termos “firma”, “agente econômico”, “empresa”, “organização”, “instituição”,
“companhia” e “corporação”, porém, para efeitos de fluidez textual deste documento, esses serão utilizados como sinônimos.
35
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Neste sentido, adotando modelos globais de organização e controle, as companhias implantaram centros de serviços (CS)
para operações compartilhadas, baseadas em atividades transacionais. Essa estratégia visa a definição de modelos de
gestão para otimização de processos de negócios, concentração de capital humano cada vez mais especializado e redução
do número de sistemas ou plataformas mais robustas e integradas com suas atividades produtivas.
Dada a natureza interrelacional dessas estruturas compartilhadas, a localização assume um papel relevante na decisão
corporativa, ainda mais quando não depende somente do esforço organizacional, mas também da configuração
territorial, considerando dotações fatoriais complexas associadas e economias de aglomeração, que, ao mesmo tempo,
reforçam seus efeitos a diferentes escalas, em particular nos níveis urbano e regional.
Outrossim, as tendências divergentes e desiguais de crescimento e competitividade territorial têm sido avaliadas por
numerosos estudos da ciência regional, sinalizando uma atenção crescente a “pessoas e lugares”, portanto, indo além da
estrutura da região, para melhor compreensão dos padrões de desenvolvimento desigual e duradouro. O movimento de
compartilhamento de serviços ganhou notoriedade nas últimas décadas e, apesar da crise sanitária imposta pela COVID19, neste cenário econômico de transformação, adaptação ou recuperação, os centros de serviços compartilhados (CSC)
continuam na agenda de discussões, em prol de princípios e práticas de governança e estratégia corporativa.
Para além das configurações territoriais favoráveis e do investimento em tecnologia da informação, atualmente
expandido para plataformas de trabalho remoto, existem dois desafios básicos para implantação dos CSC: (i) identificar
atividades ou processos a serem compartilhados; (ii) e selecionar ou reter o capital humano necessário. Os novos modelos
contemplam serviços compartilhados em plataformas digitais, o que possibilita reforço e diversificação do trabalho a
distância, assistindo os devidos protocolos de segurança da informação e proteção de dados, bem como conformidade e
controles internos, em alguns casos, implantados em dois ou mais sítios, a exemplo da empresa brasileira Braskem, que
possui, desde 2010, uma estrutura de serviços transacionais em Salvador e outra de serviços corporativos em São Paulo,
conectadas por um framework.
Em Portugal, em 2021, a companhia finlandesa Nokia anunciou o aumento das operações no complexo de Amadora, com
a implantação de um CSC e consequente incremento em tecnologia e geração de centenas de postos de trabalho,
reforçando a posição geográfica e configuração territorial do país como atraentes a este modelo de negócios e de gestão.
Neste aspecto, percebe-se que alguns países detêm maior atratividade para sua implantação, seja pela infraestrutura
oferecida, localização estratégica, qualidade do capital humano ou do ambiente urbano, entre outros fatores. A Aicep
Portugal Global (2020) registra mais de 450 empresas, instaladas em Portugal (sobretudo na Área Metropolitana de
Lisboa), que prestam serviços internacionais, em setores como finanças, recursos humanos, tecnologias da informação e
logística.
O objetivo deste texto é analisar fatores que levam grandes agentes econômicos ao desenvolvimento de CSC e mostrar
que, dadas as características operacionais e de interação dessas estruturas, o seu posicionamento geográfico se torna
componente essencial para a estratégia corporativa, a discutir dois casos: Braskem, no Brasil; e Nokia, em Portugal. Para
tanto, foi realizada uma revisão da literatura, buscando embasamento e entrelace das áreas: Localização e Configurações
Territoriais; e Governança e Estratégia Corporativa; acessados documentos empresariais, que versam sobre o tema
investigado; e ouvidos, a partir de entrevistas semiestruturadas, executivos das duas companhias, com atuação na
operação ou experiência na implantação dos referidos Centros, o que proporcionou melhor elucidação do fenômeno, do
território e das decisões corporativas, e como essas estão conectadas em teoria e prática.
2. METODOLOGIA
Este trabalho foi elaborado a partir de uma análise bibliométrica de publicações sobre Localização e Configurações
Territoriais; Governança e Estratégia Corporativa, entrelaçando-as, para além do enquadramento teórico, com dois
estudos de caso de operações no Brasil e em Portugal, discutindo o papel do território na estratégia de adoção do modelo
de centros de serviços de grandes agentes econômicos.
Os fenômenos constituem-se, fundam-se e transformam-se a partir de múltiplas determinações que lhes são essenciais.
Tais determinações são constitutivas do fenômeno, fazem parte dele, são determinadas ou compõem outras relações. O
conhecimento não se produz, portanto, a partir de um simples reflexo do fenômeno, e sim tem que desvendar, no
fenômeno, aquilo que lhe é constitutivo e que é, em princípio, obscuro; o método para a produção desse conhecimento
assume, assim, que se descubra por trás da aparência o fenômeno tal como é realmente, e mais, o que determina, inclusive,
que ele apareça da forma como o faz (Andery et al., 2014).
Para ampliação da análise, buscou-se uma dimensão prática, através de entrevistas semiestruturadas com 26 pessoasreferência na área e nos processos de decisão, planejamento e implantação, todos executivos das duas companhias, para
melhor compreensão da configuração do território na estratégia empresarial. A pesquisa analisa e discute o centro de
serviço compartilhados da Braskem, empresa petroquímica brasileira que, em 2010, iniciou a adoção de um modelo
compartilhado digital, com serviços transacionais localizados em Salvador e corporativos localizados em São Paulo; e da
Nokia, empresa de infraestrutura e telecomunicações finlandesa, que anunciou, para 2021-2022, um novo centro de
serviços no complexo da Amadora, na Área Metropolitana de Lisboa.
O tratamento dos dados foi realizado através das análises de conteúdo de Bardin (2007), sendo “análise horizontal”,
contemplando os registros de todos os entrevistados e identificando a similaridade entre opiniões e posicionamentos,
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através de palavras, expressões e ideias centrais que contribuirão para o entendimento do conteúdo das entrevistas;
“análise vertical” de cada entrevista (itens semiestruturados), indexando o material a partir de grupos de ideias por
entrevistado, assim como identificando os principais argumentos; e por fim, “análise diagonal”, buscando identificar
ideias, informações e posicionamentos que surgiram naturalmente no decorrer das entrevistas e que passaram pelas
discussões deste estudo, mas que não estavam planejados ou referenciados no instrumento de coleta de dados.
3. LOCALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÕES TERRITORIAIS
O denominado campo Ciência Regional é uma das áreas pertencente às Ciências Sociais, que possui abordagens analíticas
para os problemas especificamente espaciais, urbanos, rurais ou regionais. A localização de empreendimentos sempre
foi considerada estratégica para o sucesso dos negócios. Em geral, indústrias procuram proximidade com insumos para
produção e condições logísticas para distribuição, comércios buscam presença com clientes e demais públicos e serviços
visam estrutura para entrega e resultados.
Os modelos de localização foram iniciados, em 1826, por Johann Heinrich von Thünen com seu estudo sobre produção
agrícola. No século XX, outros estudiosos – como é o caso Alfred Weber ([1909] 1969, 1929), Walter Christaller ([1933]
1966), August Lösch ([1940] 1967) e Walter Isard (1956a, 1956b) – imprimiram as suas contribuições significativas para
o incremento desses paradigmas. Comum às propostas e análises efetivadas por esses teóricos está a importância
fundamental dos custos de transporte para determinar a localização do empreendimento, geralmente produzindo um
único produto, contrabalançada pelos custos de mão-de-obra e/ou pelos efeitos da aglomeração.
A tecnologia promove profundas mudanças nos ambientes, mas as organizações ainda necessitam de algum nível de
presença da sua mão-de-obra e, neste sentido, as configurações territoriais são importantes componentes de atração e
retenção do capital humano.
O conceito de território vincula-se à categoria poder, porém não apenas ao poder no sentido literal de dominação, mas
também ao poder simbólico, ligado à apropriação de determinados grupos para com seu espaço de vivência (Haesbaert,
2004). Sendo o espaço delimitado por e a partir de relações de poder, o território não se refere somente aos limites
político-administrativos estabelecidos por linhas ou marcos divisórios (Souza, 2003), pois possui múltipla abrangência e
envolve diferentes espaços e agentes sociais, incluindo a ação do Estado ou delimitando as fronteiras de um país, até a
definição espacial de organizações locais. Neste texto, configuração territorial assume o sentido que lhe foi dada por
Santos (1996).
A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada
área e pelos acréscimos que os homens superimpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial não é o espaço,
já que sua realidade vem de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima (Santos, 1996,
p.51).
Vale adicionar as três condições territoriais defendidas por Costa (2010) que, nos movimentos de modernização e contra
modernização, mudam a relação natureza-sociedade: o espaço social em si (espaço da reprodução da sociedade); a
fragmentação do espaço urbano pelo território (micro territorialização), combinando a contestação e a organicidade; o
espaço social orgânico, produto misto de forças de homogeneização ou diversificação.
Essas reflexões são relevantes para equacionar o fenômeno dos CSC e as decisões da sua localização nos e sobre os
territórios, alertando para a necessidade de superar a visão tradicional e avançar no sentido de considerar também as
múltiplas relações de poder que tais decisões envolvem. Para isso, deve-se trilhar uma análise integrada dos territórios,
vinculando-os à ideia de territorialidade, isto é, “[...] a tentativa de um indivíduo ou grupo para afetar, influenciar ou
controlar pessoas, fenômenos e relações, e para delimitar e impor controle sobre uma área geográfica” (Sack, 1986, p.
19). A partir das condições de Costa (2010), entende-se que os fatores determinantes para a escolha do local de
implantação de um CSC variam entre qualidade do capital humano disponível, organização e infraestrutura urbana e até
segurança jurídica ou institucional.
A evolução e melhorias nas tecnologias de informação, na comunicação e na logística promoveram o aperfeiçoamento
das práticas de governança e dos mecanismos de controle, aumentando a dispersão de atividades pelo mundo e a sua
coordenação num sistema global (Deloitte, 2014), o que levou as empresas a decisões mais estratégicas acerca da melhor
localização espacial para as atividades da sua cadeia de valor, resgatando o conceito de Porter (1985). A economia global
concentrou as funções qualificadas e de elevado valor acrescentado e descentralizou as menos qualificadas e de baixo
valor, gerando hierarquias espaciais com diferentes graus de centralidade e perifericidade, sujeitas a constantes pressões
e mutações. Isso ajuda a explicar porque é que a localização de certos investimentos se pode tornar obsoleta passado
pouco tempo.
4. GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA CORPORATIVA
O advento da globalização contribuiu com os processos de desterritorialização das interações sociais, nas esferas política,
econômica, social, cultural e ambiental, modificando o Estado como sítio predominante de definição e regulação das
práticas de governança. Basicamente, esse movimento manifesta-se de duas formas. De um lado, a governança exercida
pelo setor público tornou-se “multicamadas”, isto é, compartilhada por diversos níveis da comunidade, da localidade e
do espaço global. Por outro lado, essa mesma globalização encorajou a proliferação da atividade regulatória por parte de

406

novos atores não-estatais, principalmente instituições internacionais. Sendo assim, a governança corporativa, posta em
organizações não-governamentais e corporações multinacionais, ora ocupa os espaços deixados pelos agentes públicos,
ora sobrepõe-se à regulação governamental, ora mesmo compete ou coopera com suas iniciativas.
A governança permanece associada primordialmente a entidades e instrumentos de tomadas de decisão, estruturados
em organizações de alta complexidade e operações escaladas, relativamente permanentes, com alto grau de formalização
de princípios, valores e normas, que sustentam uma hierarquia administrativa, comumente gerenciada com
profissionalismo e objetividade (Scholte, 2000).
No entanto, a governança global está associada aos movimentos do capital e da atividade política e econômica de cada
região ou território. As companhias que operam nestes mercados mantêm uma agenda de monitoramento e
gerenciamento de riscos corporativos, visando a preservação dos interesses e dos investimentos das partes interessadas.
Uma estratégia comum é a própria organização exercer alguma influência sobre a entidade pública reguladora.
Ainda sobre a governança, Bento (2002) acrescenta que não existe consenso entre acadêmicos sobre o que o termo
deveria designar e os vários sentidos com que é encontrado na literatura estão associados a seus respectivos contextos
de origem e apropriação. Possui acepções diversas quando discutido por estudiosos de Economia, Administração,
Geografia e Planeamento Territorial ou ainda de Relações Internacionais.
Numa redução do esquadro de conceitos para as empresas, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2021)
afirma que Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização
e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo
prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua
longevidade e o bem comum.
Para o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG, 2020, p. 09),
A governança corporativa deve promover e melhorar o desempenho das empresas, bem como do mercado de capitais, e
fortalecer a confiança dos investidores, funcionários e público em geral na qualidade e transparência na gestão e supervisão,
bem como no desenvolvimento sustentado das empresas.
Entende-se que os princípios de governança global, traduzidos em práticas e recomendações corporativas, normalmente,
pela entidade do Conselho de Administração, resultam em deliberações para a gestão de empresas públicas ou privadas,
que precisam adotar os melhores modelos para atendimento das diretrizes estabelecidas. Neste sentido, a implantação
de um CSC representa uma transformação na estrutura organizacional, uma vez que a empresa transfere das suas
unidades de negócios atividades de apoio e passa a efetuá-las em outro local (Schuman; Harmer; Dunleavy, 1999),
próximo ou não.
Na esfera estratégica, Skinner (1969) foi o pioneiro de algumas definições na atividade industrial, defendendo que a
estratégia competitiva nas empresas exige intervenção na operação e nos processos. Nessa dimensão, define-se a
estratégia de operações como sendo uma ferramenta cujo objetivo principal é o aumento da competitividade da
organização, compreendendo que essas, além de selecionar quais dimensões pretendem competir, precisam conduzir
suas decisões e ações de forma adequada, buscando estruturas de promoção de alguma vantagem competitiva, como é o
caso dos centros de serviços.
A formulação das estratégias passa pela análise das operações dos serviços, especialmente por causa da intangibilidade
(Fitzsimmons; Fitzsimmons, 2005). Cabe destacar que, à medida que as organizações crescem, a carga administrativa e
burocrática aumenta. Assim, por exemplo para Porter (1999), as atividades de uma empresa abrangem nove categorias
genéricas, agrupadas em atividades primárias e atividades de apoio.
O uso dos critérios competitivos pode contribuir para a estratégia de operações de serviços de apoio e para sua
implantação. Barros et al. (2003) referem que as empresas devem definir algumas prioridades competitivas,
aproveitando recursos, capacidades e oportunidades em suas cadeias, também conhecidas como ecossistemas.
De acordo com Porter (1985), toda empresa é uma reunião de atividades executadas para projetar, produzir,
comercializar, entregar e sustentar seus produtos. Todas estas atividades podem ser representadas, fazendo-se uso de
uma denominada “cadeia de valor”. Essa desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância, para que se possa
compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. A busca contínua de
redução de custos, aliada à necessidade de melhorias, padronizações e automatizações dos processos, mantendo alto
índice de satisfação de clientes (internos ou externos), constituem-se alvos dos CSC (Portulhak et al., 2013).
Depois de elaborada uma estratégia e, consequentemente, um plano para compartilhamento de serviços corporativos,
concentrando determinadas atividades ou áreas de negócio em espaços ou estruturas independentes, uma importante
decisão é a da localização geográfica dos centros, sendo que os territórios, pelas suas características - localização,
acessibilidade, densidade empresarial, conectividade, capacidade de inovação etc. - deverão atender às configurações de
manutenção ou de promoção da competitividade empresarial.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS CASOS
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No Brasil, a petroquímica Braskem, com negócios em quatro países, foi uma das pioneiras na utilização de uma plataforma
digital para compartilhamento de serviços. Movimento iniciado pelo mapeamento, modelagem e concentração de
processos transacionais das áreas tributárias e depois abrangendo toda a atividade de controladoria, o que primeiro
merece atenção é o nome da operação, apenas Serviços Compartilhados, sem o uso da palavra “Centro”.
A explicação mais comum está na criação da companhia, em 2002, pela integração de seis outras empresas da
Organização Odebrecht e do Grupo Mariani, com unidades industriais localizadas no Polo Petroquímico de Camaçari36,
na região metropolitana de Salvador, o que justifica a decisão estratégica, não somente pelo modelo, mas da localização
geográfica da operação compartilhada, a qual dispunha de melhor configuração territorial de toda a região. Trata-se da
capital do Estado (e primeira do país).
Sabe-se que existiam pessoas, processos e sistemas distintos, de um grupo de empresas, que passaram a atuar de forma
conjunta, a partir de uma mesma cultura empresarial, conhecida como Tecnologia Empresarial Odebrecht37 (TEO), que,
mesmo depois dos escândalos de corrupção noticiados pela mídia nacional e internacional, em decorrência da Operação
Lava Jato, continua presente e forte no dia a dia de funcionários e demais colaboradores.
A análise do território demonstrou que, apesar da proximidade com o litoral, a residência em Camaçari não era atrativa,
pois, além de falta de cndições da cidade (educação, saúde, segurança, serviços, etc.), havia preocupação com desastres
ou problemas ambientais, a exemplo de explosão na fábrica, contaminação do lençol freático e poluição do ar - esta última
reforçada pela ausência de filtros industriais ou utilização de filtros inadequados. Quem tinha renda relativamente
superior, optava por uma residência fora de Camaçari e a melhor opção de configuração foi Salvador, sede do Serviço
Compartilhado da companhia, reunindo atividades transacionais de apoio à produção e distribuição.
O modelo de governança promoveu a implantação do Serviço Compartilhado para estratégias corporativas e globais em
São Paulo, centro financeiro e de decisões e principal capital do país, seguindo um traço de internacionalização, pois a
Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados
Unidos. Os entrevistados destacam que é a melhor configuração territorial do Brasil no que tange a negócios, tecnologia
e capital humano. Atualmente, a empresa possui cerca de 500 profissionais alocados em atividades compartilhadas.
Sobre as configurações territoriais, as entrevistas demonstram que elas apareceram nas decisões corporativas da
Braskem, as quais escolheram Salvador e São Paulo para implantação dos Serviços Compartilhados, a partir das
necessidades e estratégias produtivas, neste caso, por meio de diferentes formas de aglomeração. Segundo Castro (2020),
as aglomerações geográficas de atividades econômicas favorecem ganhos de produtividade e de pesquisa, as quais
promovem resultados positivos na geração de inovações. Esse paradigma demonstra a existência de um ciclo virtuoso de
crescimento, uma vez que cada inovação, que ocorre em determinada região, incentiva o incremento da renda nesse
determinado local. Além disso, esta pesquisa identificou a Braskem como referência brasileira no uso de plataformas
digitais para integração de serviços transacionais ou corporativos.
Em Portugal, a empresa de infraestrutura e tecnologia Nokia está com entendimentos com o Governo para investir na
criação de um centro de serviços, em princípio com foco nas áreas de 5G e de Segurança Digital. A nova operação deverá
ser abrigada no sítio da própria companhia, no concelho da Amadora38, distante cerca de 15 km de Lisboa. As
apresentações do projeto de implantação e entrevistas com executivos da Nokia do Brasil, com atuação global para a
companhia, demonstram que, apesar do cenário “desfavorável” da crise sanitária da COVID-19, os investimentos foram
mantidos e todas as estratégias de negócios deverão ser executadas, pelo menos, até 2022, período em que está prevista
a finalização da contratação de cerca de 300 profissionais para o referido CS na Amadora. O projeto de implantação faz
ainda referência a um centro de competências para operações globais da multinacional.
A Nokia já conta com mais de 2 mil profissionais em Portugal e esta nova operação estará focada nas atividades
transacionais de suporte ao negócio, com intenso uso de tecnologia de processos. O objetivo é atender ou prover suporte
para serviços, hoje, realizados “na ponta” por escritórios regionais, incluindo no Brasil, visando aumento de
produtividade, eficiência e conformidade na entrega, e por conseguinte melhores resultados para os clientes.
A decisão por Portugal envolveu qualificação da mão de obra disponível, a destacar domínio de outros idiomas,
localização estratégica do país para atendimento de demandas globais e até mesmo a questão do fuso horário esteve
presente na discussão e pesou a favor do projeto, que deverá contribuir para o desenvolvimento do território. O novo CS
prevê integração com instituições de educação e buscará promover a formação de profissionais de diversas áreas, como
Gestão, Finanças, Logística, Inovação e Big Data. A companhia está convidada a participar de uma iniciativa
governamental chamada Plano de Ação para a Transição Digital, o que, segundo alguns entrevistados, está acontecendo
em vários países da UE, com níveis e formatos diferentes. Percebe-se que se trata de um movimento global para melhor
Segundo o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), esse iniciou suas operações em 29 de junho de 1978 (COFIC, 2019), sendo considerado,
hodiernamente, [...] o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, com mais de 90 empresas. Fica a 50 km de Salvador. As primeiras
implantadas eram principalmente empresas químicas e petroquímicas. Depois vieram indústrias do ramo automotivo, de celulose, metalurgia, têxtil,
fertilizantes, energia eólica, bebidas e serviços.
37 Inspirada no legado de Norberto Odebrecht, tem como base uma filosofia de vida pautada na educação e no trabalho. São valores recebidos por ele
na educação familiar e aprimorados em sua vida profissional foram sistematizados na companhia.
38 O Município da Amadora inscreve-se na área geográfica da AMLN (Área Metropolitana de Lisboa Norte), fazendo fronteira terrestre com os
Municípios de Lisboa, Odivelas, Sintra e Oeiras. O concelho foi-se desenvolvendo e atraindo agentes económicos, em virtude da melhoria das
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias (o município é servido pela linha de Sintra e pela linha azul do metropolitano de Lisboa).
36
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integração entre academia e negócios, estimulado pelas mudanças do mercado de trabalho, a exemplo dos modelos
remotos, e a formação dos estudantes, futuros profissionais.
Uma contribuição considerada importante nas entrevistas foi a participação da companhia em projetos de modernização
e digitalização da administração pública de Portugal. Executivos da empresa destacam que esse movimento de apoio ao
governo - no Brasil, ocorre nas esferas federal, estadual e municipal - é essencial para a manutenção das relações
institucionais, bem como faz parte de projetos estratégicos em outros países.
Como os dois casos estudados estão localizados, não somente em territórios, mas em países diferentes, em nível
continental, e operaram globalmente, esta pesquisa tentou realizar uma análise comparativa entre as configurações
territoriais brasileiras (Salvador e São Paulo) e portuguesa (Amadora). Vale pontuar que o Brasil, apesar da instabilidade
política, jurídica e institucional, bem como sérios problemas na formação do capital humano, possui uma importante
vantagem geográfica, não somente pelo tamanho do território e da população e consequente mercado, mas também pela
existência de fronteiras com dez dos treze países do continente, o que facilita o controle e integração logística de
determinadas operações ou atividades econômicas. No entanto, é difícil compará-lo com Portugal que, apesar da
estabilidade política, tem um mercado reduzido e faz fronteira terrestre apenas com Espanha, país com um mercado mais
amplo e que, com relativa facilidade, integra o território português no “mercado ibérico”. As áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto, os dois principais mercados e centros empresariais de Portugal, podem ser tão interessantes para as
empresas sediadas em Madrid como Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valência ou Sevilha. Já a localização periférica (no
contexto ibérico) de Lisboa e Porto tende a dificultar a atuação das empresas aí sediadas nos principais mercados urbanos
de Espanha, obrigando-as a fazer investimentos (por exemplo em Madrid) para operarem a parir daí.
No entanto, para Nunes e Amaral (2019), Portugal dispõe de condições vantajosas: boa rede de comunicações; existência
de várias ligações internacionais, a partir dos aeroportos portugueses; somando-se boa qualidade de vida, estabilidade
social, custo menos elevado do capital humano e legislação laboral “competitiva”. Além de ser “entrada” para o continente,
um aspecto geográfico importante é estar na mesma faixa de outros países desenvolvidos.
As entrevistas com executivos das duas companhias sinalizaram significativo movimento de multinacionais nos
mercados brasileiro e português para localização de centros de serviços. Cabe destaque apenas para o Brasil que abriga
centros de operações nacionais e internacionais continentais, restrito a mercados latino-americanos. Portugal, país da
UE, possui localização geográfica e configuração territorial que permite atendimento de demandas globais.
O capital humano é um aspecto essencial, pois, no caso de exportação de serviços, é necessário o domínio de diferentes
línguas, bem como particularidades das culturas regionais, que podem ser indispensáveis para a execução das atividades
compartilhadas. Castro (2020) também destaca o investimento em programas de formação de capital humano para
viabilizar o modelo de compartilhamento de serviços, igualmente visando as exigências corporativas, regulatórias e
mercadológicas.
Ainda sobre o compartilhamento de serviços, é relevante recuperar Schulman et al. (1999), que apresenta modelos para
cinco níveis geográficos distintos, os quais variam conforme a dispersão geográfica de clientes dos CSC: (1) Unidades
Organizacionais, fornecendo serviços a uma determinada linha de negócios independentemente da localização mundial;
(2) Centro de Excelência, concentrando um determinado tipo de atividades por centro, o que lhes permite ser percebidos
como the best in class da organização; (3) País, considerando a localização do CSC por país; (4) Regional, sendo a oferta
de serviços aos clientes internos de uma ampla região - este modelo pode englobar os modelos anteriores e abranger
mais do que um país; e (5) Global, a partir de um único CSC que presta serviços para a empresa ao nível mundial.
Da mesma forma, evidências indicam que, uma vez implantado, o centro de serviços assume-se como componente do
território, com impactos na dinâmica política, econômica, social, cultural e ambiental da região, bem como instrumento
de atenção para novos investimentos, que podem promover o desenvolvimento do território, certamente, alterando a
sua configuração e protagonismo.
As evidências sugerem que os maiores desafios estratégicos para a implantação dos centros de serviços são,
predominantemente, de duas naturezas, uma organizacional que contempla a seleção e mapeamento das atividades
transacionais, qualidade ou formação do capital humano e plataformas tecnológicas; e outra, geográfica, que apela às
decisão da localização, a partir da configuração de cada território e da sua inserção numa lógica multiescalar.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste texto foi a análise de fatores que levam grandes corporações ao desenvolvimento de CSC e mostrar
que, considerando os aspectos interrelacionais dessas operações, a sua localização assume um papel relevante na
estratégia corporativa.
A revisão de literatura demonstrou que existe um movimento crescente de adoção do modelo de serviços
compartilhados, ainda com foco nas atividades transacionais. A análise do conteúdo das entrevistas indicou uma
preocupação corporativa com a localização e a configuração territorial destes empreendimentos, de forma a facilitar as
estratégias corporativas, pontuando, inclusive, a concentração de atividades regionais em estruturas cada vez mais
globais.
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O resultado desta pesquisa contribuiu para alargar a compreensão da importância do território na estratégia das
empresas, numa perspectiva multiescalar, com destaque para a qualidade das infraestruturas e do capital humano.
Igualmente, potencializar o papel da governança na promoção do compartilhamento de serviços, na busca do melhor
modelo organizacional, considerando operações complexas e visando conformidade, controle, riscos e alinhamento
digital, em resposta aos desafios da transição que nos acomete. Neste quesito, foi importante perceber que as
caracteristicas intrinsicas dos territórios, o seu posicionamento e estrutura de relações podem viabilizar a implantação
dos centros e torná-los mais competitivos.
Sendo assim, reforçou-se o pensamento sobre a conexão entre a decisão do compartilhamento de serviços, os aspectos
estratégicos do segmento econômico ou negócio (global) e da operação (regional), a destacar a seleção das atividades
concentradas nas estruturas físicas ou digitais, e da localização geográfica dos centros, observando configurações
territoriais mínimas ou específicas de cada companhia.
Este foi um segundo artigo de um projeto de pesquisa, que investiga o desenvolvimento territorial promovido pela
aglomeração de centros de serviços compartilhados, com estudos no Brasil e em Portugal, nas perspectivas econômicas
e geográficas, que deve ser complementado por novos textos sobre conceitos, modelos, decisões territoriais, questões
espaciais e fatores do desenvolvimento territorial, bem como análise de estudos de casos.
No entanto, em termos de contribuição científica, o compartilhamento de serviços ainda é um fenômeno recente e deve
ser analisado à luz de outras perspetivas; da mesma forma, métodos e evidências apresentados nas discussões deste texto
devem ser ampliados com outros trabalhos para a consolidação do conhecimento.
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Abstract: In recent years we have seen an increased proliferation of both individual use and platform-based shared
services of electric transport equipment such as car-, bike- and e-scooters. These equipments are shared and used in
many cities around the world, whose development poses gradually more pertinent questions regarding their role, from
a sustainable mobility politics perspective, in the transition to less car-centric mobility systems and also the reflection in
aspects from cities sustainability, living conditions, and urban planning. From a geography of sustainability transitions
perspective, emerges the idea that importance should also be given in understanding the relevance of place-specificity in
mobility transitions. This study develops a systematic literature review of sustainability transitions in transportation
studies, trying to identify place-specific structural conditions and drivers in cities, regions and countries for the
emergence of micromobility. For a better understanding from the scope of the study field, the selected documents were
mapped in geographic terms to identify the methodologies, results, advances and gaps in a location-based view, providing
a better understanding about the last studies and next steps for research.
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Abstract: The idea of sustainable development highlights the need to address economic, social, and environmental
aspects nowadays to preserve the rights of future generations to fulfill their needs. Socio-technical transitions are
necessary to promote sustainable development in the energy industry. Especially in this sector, transitions towards a low
carbon future involve multiple actors. Through an integrative review of the scientific literature, this paper proposes the
association of Stakeholders Theory with the Actor-Network Theory to better explain the dynamics of actors in the context
of socio-technical transitions to sustainability in the energy sector. This article addresses the following research question:
How can stakeholder engagement promote socio-technical transitions to sustainability in the energy sector? The
objective is to characterize how stakeholder engagement promotes socio-technical transitions to sustainability in the
energy sector. For future studies, it would be important further to deepen this relationship between human and nonhuman actors.
Keywords: Stakeholder theory, energy transitions, Actor Network Theory, integrative literature review
ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS PARA AS TRANSIÇÕES SOCIOTÉCNICAS NO SETOR DE ENERGIA:
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS
Resumo: A ideia de desenvolvimento sustentável evidencia a necessidade de abordar os aspectos econômicos, sociais e
ambientais atuais de forma a preservar os direitos das gerações futuras de atender às suas necessidades. As transições
sociotécnicas são necessárias para promover o desenvolvimento sustentável na indústria de energia. Especialmente
neste setor, as transições para um futuro de baixo carbono envolvem múltiplos atores. Por intermédio de uma revisão
integrativa da literatura científica, este artigo propõe a associação da Teoria dos Stakeholders com a Teoria do Ator-Rede,
a fim de melhor explicar a dinâmica dos atores no contexto das transições sociotécnicas para sustentabilidade no setor
de energia. Este artigo aborda a seguinte questão de pesquisa: como o engajamento dos stakeholders pode promover
transições sociotécnicas para a sustentabilidade do setor de energia? O objetivo é caracterizar como o engajamento dos
stakeholders promove as transições sociotécnicas para a sustentabilidade do setor de energia. Para estudos futuros,
recomenda-se aprofundar ainda mais essa relação entre atores humanos e não humanos.
Palavras-chave: Teoria dos Stakeholders, Transição Energética, Teoria do Ator-Rede, Revisão Integrativa da Literatura.
1. INTRODUCTION
The idea of sustainable development emphasizes the need to address economic, social, and environmental factors to
uphold the demands of future generations (Matos & Silvestre, 2013, Hahn et al., 2014; Almeida et al., 2015; Subramaniam
et al., 2020; Alkon & Wong, 2020). Current environmental problems such as climate change, loss of biodiversity, and
depletion of resources (drinking water, fossil fuels, food, forests, etc.) bring social challenges (Kemp et al., 2007; Geels,
2011). Addressing such problems requires profound structural changes, the so-called socio-technical transitions which
involve multiple actors (Geels, 2011). Transitions are theorized as fundamental changes in the social system to solve
problems (Berkhout, 2002; Smith et al., 2005; Burch, 2010; Geels, 2011; Frantzeskaki et al., 2012; Silva et al., 2019). The
field of transition studies investigates socio-technical changes in the industry of energy, transport, chemicals,
manufacturing, agriculture, and tourism (Bergh et al., 2011). Energy supply, water supply, or transport are sociotechnical systems (Markard et al., 2012). No socio-technical change happens randomly or linearly. It tends to be a
multidimensional and multifactor process. To promote socio-technical transformations, there are a series of structural,
financial, regulatory, economic, and informational barriers that need to be overcome (Martin & Rice, 2012).
Energy transition is a fertile ground for exploring climate justice and equality issues. As energy policy is often approached
from a technocratic point of view. Socio-technical approaches could build transitions to overcome inequalities of power
linked to policy and public policymaking (Lieu et al., 2020). Energy systems of industrialized countries are unsustainable
and require fundamental restructuring. Energy infrastructure transformation is a socio-technical process. Energy supply
is an important socio-technical system that significantly impacts social development and quality of life (Bolton & Foxon,
2014; Bryant et al., 2020).
A low-carbon future requires a transition process that is technical and economical, and deeply social (Delina & Janetos,
2018; Subramaniam et al., 2020; Berry, 2020; Lieu et al., 2020; Alkon & Wong, 2020). Interactions between planning and
transitions concerning sustainability are notably interdisciplinary (Carroli, 2018). Still, corporations have limited space
for unilateral maneuvers about the multiple factors involved in these transitions, such as transformations in beliefs,
values, and governance - which evolve with technological changes (Rip & Kemp, 1998; Berkhout, 2002; Kemp et al., 2007;
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Burch, 2010). The future of energy is not free from cultural, political, and economic influence. Hence, it must be
approached with cosmopolitan and plural lenses (Delina & Janetos, 2018). Different actors play roles in this transition
scenario, and there are power imbalances (Frantzeskaki & Rok, 2018). In addition, energy consumers themselves have
raised expectations of how they should be recognized by the energy company, especially regarding reciprocity, being
potential stakeholders to be considered in this context (Olkkonen et al., 2017).
Stakeholder Theory is a large body of knowledge that focuses on simultaneously considering the interests of various
stakeholders (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995; Frooman, 1999; Berman et al., 1999; Choi & Wang, 2009;
Parmar et al., 2010; Barnett et al., 2020). Stakeholder Theory, associated with Actor-Network Theory (ANT), could
explore the relationship among multiple actors in the context of socio-technical transitions towards sustainability in the
energy sector. An epistemological question arises when working with stakeholders considering the Actor-Network
theory and socio-technical transitions, such as the following: Are all actors stakeholders? Is technology itself an actor?
The articulation of both theories can help expand the understanding of the dynamics of actors in socio-technical
transitions in the energy sector.
In this paper, we intended to relate studies on stakeholder relevance with the notion of actors extracted from ANT. This
paper addresses the following research question: how the engagement of the stakeholders can promote socio-technical
transitions to the sustainability of the energy sector? It aims to characterize how the engagement of the stakeholders
promotes socio-technical transitions to the sustainability of the energy sector. An integrative literature review was
performed on the SCOPUS, Science Direct, ISI, and AOM databases. The term "integrative" comes from integrating
opinions, concepts, or ideas from the research used in the method (Botelho et al., 2011). An integrative review
summarizes the past of empirical or theoretical literature to provide a more comprehensive understanding of a particular
phenomenon (Broome, 2000). The criteria for inclusion of articles initially defined for this integrative review were
papers published in English, with abstracts available in the selected databases, without time cuts; Conference papers
were excluded, but books published on ANT were later integrated.
The search was carried out in two stages. First, the articles related to the stakeholder theory were raised, and after those
related to the Actor-Network Theory. Due to the specific characteristics for accessing the selected databases, the
strategies used to locate the articles were adapted for each one, having as a guiding axis the question and the inclusion
criteria of the integrative review, previously established to maintain consistency in the search articles and avoid possible
biases. The keywords used were "stakeholder theory" or "stakeholders" and "Actor-Network Theory" or "ANT." Second,
after selecting theoretical articles, papers on socio-technical transitions and energy transitions were added to emphasize
the importance of the multiple actors in these processes. Theoretical synthesis matrices provide support to researchers
to draw inferences on the topic.
2. ACTORS AND TRANSITIONS
Socio-technical systems are not automatic; they only work through the involvement of actors and organizations that
reproduce elements and connections in their activities. Valkenburg & Cotella (2016) say that the governance of complex
processes, such as energy transitions, large infrastructural projects, or comprehensive spatial planning issues, has
hitherto primarily been approached along two lines. On the one hand, there have been calls for broadening the knowledge
base that informs decisions. On the other hand, there are also calls for additional actors' enrollment than the incumbent
policymakers, technocrats, and innovators.
Actors play their role in changing scenarios. It is necessary to separate who the actors are and their nature for the best
combination of interests to be made in favor of the objective to be achieved. Socio-technical transitions, as mentioned,
involve multiple actors, changes in their institutions, values, technologies, interactions in various sectors and scales
(Holtz et al., 2015). Stakeholders, understood as capable of influencing goals, can be categorized into primary and
secondary, as owners and non-owners; as holders of capital or intangible assets; agents or acted; rights holders,
contractors, or influencers. They may relate voluntarily or involuntarily to the organization, be their resource providers,
or be economically dependent on their activity (Mitchell et al., 1997).
Primary ones would have control over resources, in general, while the secondary ones cannot directly influence, but they
must undertake collective actions to influence companies (King, 2008; Soule, 2012; Barnett et al., 2020). Thus, Freeman's
(1984) initial work introduced the central problem of Stakeholder theory. Nonetheless, the conceptual contribution of
Donaldson and Preston (1995) structured much of the discussion by introducing the normative domain, which concerns
the way managers must deal with interested parties (Berman et al., 1999). Clarkson (1995) restates that Freeman's
(1984) work has provided a solid and lasting foundation for many ongoing efforts to define and build stakeholder models,
frameworks, and theories.
The theory goes beyond the purely descriptive observation that organizations have stakeholders (Donaldson & Preston,
1995). Studies have successfully shown that paying more attention to stakeholders improves an organization's
performance (Berman et al., 1999; Hillman & Keim, 2001; Choi & Wang, 2009). Stakeholder theory initially focused on
managerial aspects and subsequently evolved and branched out in different directions, including business ethics,
strategic management, finance, accounting, marketing, and administration (Parmar et al., 2010). In the information age,
secondary stakeholders are increasingly empowered to publicly pressure organizations and politicians to adopt, for
example, more sustainable attitudes (Grégoire et al., 2015). Participation spaces of various stakeholders can be analyzed
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concerning the functions they fulfill, such as co-producing knowledge for action, contemporary understanding
transitions, and exploring sustainable solutions for transitions (Frantzeskaki & Rok, 2018).
Assuming that all actors matter and should be considered, presupposing, in addition, that there are dimensions of interest
and influence, the problem that presents itself, under ethical bases (Donaldson & Preston, 1995) - taking into account
that no manager has inexhaustible resources and time and no organizational theory offers, in isolation, systematic
answers to questions about identification and relevance of transition agents (Mitchell et al., 1997) -, it concerns the way
of identifying stakeholders, defining their attributes and mapping them in the context of socio-technical transitions
towards sustainability in the energy sector.
3. STAKEHOLDER THEORY AND ACTOR-NETWORK THEORY
Phillips & Reichart (2000) argue that theory is often unable to distinguish between individuals and groups that are or are
not stakeholders. It is fair to argue that all actors are potential stakeholders. The Stakeholder Theory reasons that all
people or groups with legitimate interests that participate in an organization do so to obtain benefits and that, a priori,
there would be no primacy of one set of interests and benefits over another (Freeman, 1984; Brenner & Cochran, 1991;
Donaldson & Preston, 1995). As used now, the word "stakeholder" appeared in an internal memo at the Stanford
Research Institute in 1963 (Freeman, 1984; Parmar et al., 2010). The foundation of the theory can be extracted from two
basic questions: What is the purpose of the organization? And which responsibilities do organizations have to
stakeholders? (Freeman, 1984; Freeman et al., 2004). These questions lead managers to articulate how they want to do
business. It is a managerial theory, as it reflects and directs the action of managers. It is an idea about how business really
works. It provides that for any business to be successful, it needs to create value for customers, suppliers, employees, the
community, investors, shareholders, banks, and other people who hold capital. All together are responsible for something
that none of them can create alone. You cannot view each stakeholder in isolation. The manager's job is to see how all
these interests can be reconciled and conducted in the same direction, whether they are shareholders or nonshareholders of the company (Freeman, 1984; Bryson et al., 1985; Blair & Stout, 1999; Freeman et al., 2004; Sachs &
Maurer, 2009).
Goodpaster (1991), confronting the stakeholder theory, derived the so-called "Stakeholder Paradox" because there
would be ethical problems whichever approach is taken. Thus, to Goodpaster (1991), the stakeholder analysis will have
two alternative interpretations. The first is the strategic one, for which stakeholder management would only mean
satisfying both shareholder's and executives' interests. The second is the multifiduciary interpretation, for which
stakeholder management would have fiduciary obligations to all stakeholders, including shareholders. In this case,
stakeholder management would be a moral requirement.
Donaldson and Preston (1995) add other elements to this debate. They state that the Stakeholder Theory can be, and
was, presented and used in several very different ways, involving very different evidence, criteria, and evaluation
methodologies. There can be no confusion between the nature and purpose of the theory. These authors understand that
each of the uses of the theory has its value but that this differs depending on the approach. There would be three different
approaches or aspects in light of the Stakeholder Theory: Descriptive, instrumental, and normative.
Brenner and Cochran (1991) use the Stakeholder Theory to describe the nature of the organization. The descriptive
aspect of Stakeholder Theory reflects and explains the past, present, and future states of organizations and their
stakeholders (Donaldson & Preston, 1995; Kaler, 2003). According to Donaldson & Preston (1995), the instrumental
aspect observes how support to the interests of stakeholders can meet the interests of the organization itself. They
indicate that a good part of the instrumental approach studies is of a quantitative nature, based on statistical data (ex.:
Barton et al., 1989; Preston & Sapienza, 1990). The normative is the use of stakeholder theory to disclose what the
"function" of companies should be and the "moral or philosophical guidelines" that they must follow about their
"operation and management" (Kaler, 2003).
Recognizing these moral values and obligations would provide the management of interests with their fundamental
normative basis. Reflecting on the study by Donaldson & Preston (1995), Freeman (1999) states that his idea is rooted
in a century-old philosophy of science, in which descriptive theory tells us what the world really is. Descriptive
stakeholder theory would describe how organizations manage or interact with stakeholders. The instrumental approach
concerns the utilitarian view of means and ends. The normative, in turn, translates a "must be," it would prescribe how
organizations should treat each of their stakeholders. The three approaches are not mutually exclusive (Kaler, 2003).
Freeman (1999) states that the premises of his work "Strategic Management: A Stakeholder Approach" from 1984 were
built on an instrumental basis. For the author, stakeholder management is fundamentally a pragmatic concept.
Regardless of the merit, the content of the organizational objectives, the effective company will manage the important
relationships (Freeman, 1984; Freeman, 1999). For Freeman (1999), more instrumental and fewer theories are needed
that declare merely managerial duties based on general principles. The costs of resolving conflicts involving stakeholders
can be very high for the organization (Bettinazzi & Feldman, 2019). Within this pragmatic perspective, we see the need
for a tool that allows us to identify which interests deserve to be the object of management.
There are several models that try to offer a solution to this matter (e.g., Goodpaster, 1991; Savage et al., 1991; Clarkson,
1995; Rowley, 1997; Frooman, 1999; Kamann, 2007), the most prominent and discussed a model in the literature comes
from the work of Mitchell, Agle & Wood (1997). In the Stakeholder Salience (or relevance) model proposed by Mitchell,
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Agle, and Wood (1997), Stakeholders can be identified and considered from three different attributes, namely: Power,
legitimacy, and urgency. First, the authors describe the types of stakeholders that emerge from various combinations of
the three listed attributes. They claim that the agency's economic theories, Resource Dependence, and Transaction Cost
Theory are particularly useful in explaining why power plays an important role in the attention managers give to
stakeholders (Mitchell et al., 1997). The power attribute can be divided into coercive (physical strength), utilitarian
(material resources, financial resources, investments), and normative (symbolic resources).
The attribute of legitimacy in management can be understood as the public perception of the actions of a certain
organization or entity. Suchman (1995) identifies three primary forms of legitimacy: pragmatic, based on the public's
self-interest; moral, based on normative approval; and cognitive, based on the scope of actions and assumptions. Moral
legitimacy is connected to the strength of the arguments for adopting actions (Habermas, 1984). The urgency, in turn,
concerns, according to Mitchel, Angle & Wood (1997), those whose demands are immediate, but only this emergency
need is not enough to pressure the manager. Seven categories can be logically analyzed from the combination of the three
attributes (power, legitimacy, and urgency). However, not all combine the three attributes. Of the seven categories, three
have only one attribute, three with two attributes, and one with all attributes. With limited time and resources, managers
cannot take care of the interests of those who do not have more than one attribute, since sometimes they cannot even
identify them (Mitchel et al., 1997).
Regarding maintaining a close relationship with stakeholders, Jones et al. (2018) provide a model that illustrates, given
a particular context and firm-specific circumstances, the incremental benefits of a close relationship capacity that may
exceed the costs of a strategy used to develop and sustain this. A close relationship is a rare resource, difficult to imitate.
Verbeke & Tung (2013) propose adding a temporal dimension to stakeholder management theory and assessing the
implications for firm-level competitive advantage. The authors point out distinct stages in a firm's life should be
considered, and that content and salience of stakeholder's claims may change over time. Effective stakeholder
management must adapt to changes. A close relationship may help (Jones et al., 2018).
Concerning changes, social determinism argues that social categories could explain technological changes and influences.
Actor-Network Theory expands this understanding, affirming that any isolated perspective tends to fail. Not just social
determinism, not just technological. What seems totally social is partly technological and vice versa. As can be seen, the
interest of the stakeholder research resides, above all, in the organizational actors (collective persons) and human
(individuals), although the interference of several other elements in the paths taken by the socio-technical transitions is
not unknown (Law, 1992; Latour, 2012).
Hence, the Actor-Network Theory (ANT) presents itself as a good framework for analysis and discussion of the findings
since it is based on the perspective of Sociotechnical Systems (Sociotechnical Systems or STS). ANT is a relatively new
and open theory that incorporates the very concept of mobility, flexibility, and innovation in its dynamics. It does not
admit the understanding of any social phenomena through structures, which reinforces its post-structuralist perspective.
Instead, it states that socio-technical systems result from impermanent associations formed by heterogeneous networks,
composed of humans and non-humans in a flat, symmetrical association, without hierarchies and subordinations, the socalled actants (Latour, 2012; Lemos, 2013; Velasques, 2019). Actants may indicate human and non-human actors
outlined in a network under their relations with one another (Latour, 2012).
The main feature of ANT is its focus on inanimate entities and their effects on social processes. For ANT, it does not matter
whether the intervener is human or non-human. It has its origins in feminist-based studies in the field of medicine, which
criticized and moved away from historically inherited dualisms, such as gender and professional interests. It became
evident that the implicit recognition that artifacts are participants in social interaction did not become theoretically
explicit. Non-humans need to be actors, not mere symbolic projections (Law, 1992; Prout, 1996; Latour, 2012).
In the light of ANT, the definition of an actor is the source of an action, regardless of his human status or technological
artifact (Cresswell et al., 2010). Thus, not only who chooses technology, but the technology itself can be considered an
actor - for its handling features or the cost, it is selected and positioned. This intriguing notion admits that the artifact
can exercise agency (Prout, 1996; Berg, 1999; Cresswell et al., 2010). ANT brings a particular epistemological and
ontological position, essentially considering a universe made up of networks, which can include humans, things, ideas,
concepts, and all are considered actors in the network (Law, 1992; Prout, 1996; Cresswell et al., 2010; Latour, 2012).
The articulation amongst the actors takes place amid the network. In the real world, it is not intrinsic to one or another
individual subject. In the light of ANT, the ontologies of humans and non-humans should not be detached, as if these were
subordinate to those. On the contrary, ontologies make up the actants in the socio-technical networks that form the
collective processes, actions, and the social organism (Prout, 1996; Latour, 2012; Lemos, 2013; Velasques, 2019).
ANT provides the actant is not exactly a novelty if we reason that there is no human without the artificial dimension of
technique, language, institutions, norms, art, magical and religious thought so that all these entities have the potential to
exercise agency (Lemos, 2013; Velasques, 2019). By questioning established concepts for traditional sociology, ANT
researchers reopened the social sciences black box to demonstrate all the actors involved in socio-technical processes.
The emerging problem is to bring participants back together in what is not yet a recognized type of social sphere.
Consequently, there is a need to look for new explanations to understand the socio-technical innovations, which
proliferate in contemporaneity and show that the boundaries of groups are uncertain. The range of entities to be
considered fluctuates, and traditional thinking can no longer find new associations of actors. The last thing we should do
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in this scenario would be to limit the shape, size, heterogeneity, and combination of possible associations of actors and
interests beforehand (Latour, 2012; Velasques, 2019).
As Stakeholders can be defined as a group or individual that can affect or is affected by the achievement of an
organization's objective (Freeman, 2010), and this influence can be exercised in different ways, such as through the
control of organizational resources, social movements, and even private policies (Barnett et al., 2020), the ideas from the
ANT carry forward theoretical concerns.
4. DISCUSSION AND CONTRIBUTIONS AS TO WHICH ACTOR IS AN INTERESTED PARTY IN ENERGY TRANSITIONS
Adopting a pragmatic perspective of stakeholder theory and the Mitchell, Angle & Wood (1997) salient model, we argue
that the influential actor will manage the critical relationships. The authors assume that the relevance of interested
parties will be below, where only one of the attributes - power, legitimacy, and urgency - are perceived. The importance
will be moderate when the managers perceive two attributes. And it will be high, in turn, when the three attributes are
present. Thus, in the first case, there are Latent Stakeholders (Asleep; Discretionary and Demanding / Demanding); in
the second, the Expectant (Dangerous; Dominant, Dependent) and, finally, the Definitive (Mitchell et al., 1997). Table 1
summarizes the content of each typology, according to Mitchell et al. (1997).
Table 1 - Typologies and Characteristics of Stakeholders
Typology
Sleeping
Stakeholders
Discretionary
Stakeholders
Demanding
Demanding
Stakeholders
Dominant
Stakeholders

Attributes
Power

Features
They have the power to impose their will, but they have no legitimacy or an urgent
demand. Therefore, it is difficult to predict when they may become relevant.
Their claim has legitimacy, but they do not have the power to interfere, nor an urgent
demand. Without power or urgency, there is no pressure on managers to meet their
demands.
Irritating, but harmless. They have urgent demands, but the noise of urgency is not
enough to remove management.

Legitimacy
/

Urgency
Power
Legitimacy

and

Dangerous
Stakeholders

Power
Urgency

and

Dependent
Stakeholders

Urgency
Legitimacy

and

Definitive
Stakeholders

Power, Urgency
and Legitimacy

They have legitimate demands and the power to act on their behalf. They can be
expected to have some formal mechanism to provoke management (e.g., influence on
the Board of Directors; good relations with the government and control bodies).
They have no legitimacy or formal intervention mechanisms, but their power may be
manifested in a coercive manner, which is dangerous for the organization (e.g.,
strikers, protesters).
The power in this relationship is not reciprocal, but, given the legitimacy and urgency
of the demands in question, it can be obtained through the intervention of another
stakeholder or the appeal to the organization's internal values.
Priority for the organization. When the demand of a stakeholder with power and
legitimacy is urgent, the tendency is to attend to their request immediately. Therefore,
they are the definitive stakeholders.

Source: Adapted from Mitchell, Agle and Wood (1997).

From these premises, it is possible to start a discussion about stakeholders in the context of socio-technical transitions
towards sustainability in the energy sector, involving multiple actors (Loorbach & Rotmans, 2010). Once a general model
has been established for assessing the relevance of interests and mapping stakeholders, it is important to contextualize
this model for the study environment: socio-technical transitions towards sustainability in the energy sector. From the
categories addressed in the discussion of the problem brought up in section 2 of the article, in a pragmatic perspective
(Freeman, 1999), the typologies extracted from Mitchell Agle & Wood (1997) are framed. In transition processes,
pioneers are actants needed operating within and outside existing power structures. A transition arena, in general, is a
network in which a collective process takes place informally, unexpectedly, and unplanned. The precise identification of
these actors takes place based on the concrete analysis of the strategic organizational objective to be achieved, the
challenges that arise, and the interests combined in each process (Matos & Silvestre, 2013).
A possible representation of stakeholders would be a plan with the following configuration: At the top level, there would
be the definitive stakeholders, the latent ones with power, and the most relevant expectant since they boast power among
one of their attributes (power and urgency or power and legitimacy). At the bottom, there would be latent stakeholders
with only one attribute (urgency or legitimacy) and expectant with urgency and legitimacy - noting that the organization's
urgency does not always coincide with the urgency of its stakeholders. The different stakeholders inevitably have
different interests (Freeman et al., 2004). However, stakeholders with related interests, claims, or rights can be classified
as belonging to the same pool (Clarkson, 1995). According to the definitions of Power, Legitimacy and Urgency extracted
from the literature (Mitchell et al., 1997; Suchman, 1995) and based on the engagement of the stakeholders that emerge
from this theoretical appraisal, and it is possible to categorize the stakeholders of organizations operating in the energy
sector in four different groups, namely: i) Market and Financial Resources; ii) Value Chain; iii) Political and Institutional;
iv) Organized Civil Society. These four categories allow the creation of social, environmental, and economic value for the
organization to the extent that its interests can be made compatible with the organizational objectives. Each of these
groups is divided into several interested parties.
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It should be noted that in the first group, it is possible to include competition, banks and other financial institutions,
majority shareholders, members of the board of directors, and investors in general. In addition, there are corporate
customers, their representatives and captive consumers, employees, employers, professional unions, suppliers, business
partners, and the scientific community as a value chain. In the political and institutional category, government authorities,
regulatory bodies, parliament and political parties, international institutions, and the press are classified as stakeholders
of companies in the energy sector. Still, in the group of organized civil society, there are social and territorial entities,
such as NGOs and foundations, traditional communities, local communities, community leaders and opinion-makers, and
educational institutions in general.
Shareholders' influence on energy companies is more intense in emerging economies (Hoskisson et al., 2000; Loch et al.,
2020). The influence of minority shareholders is proportional to the size of their shareholdings. Thus, there often ignored
in the decision-making process in the energy sector. Despite privatization and denationalization processes, the
government can still be considered a definitive stakeholder in the electric power industry, which is a highly regulated
sector (Loch et al., 2018; Loch et al., 2020; Wang et al., 2019; Loch et al., 2020). Therefore, it is possible to consider Latent
Stakeholders as a group of secondary stakeholders in relation to the organization's objectives and Expectant and
Definitions as primary Stakeholders.
It is fair to argue that actors at the niche level (novelty's level) of the MLP are pressured by the ones on the regime level
(dominant level), represented, for example, in the case of electricity, by energy generating companies in the traditional
model. Niche innovations may have merit, that is, legitimacy in their positioning, but will depend on the power of another
agent that drives them. It is evident that such actors will be different depending on the context and the moment
considered.
While it may sound controversial, ANT allows us to consider non-humans as actors and, consequently, potential
stakeholders in the transition process. Given the possibility of non-human actors as interested parties in the process, it
is pertinent to consider studies on the natural environment as a possible stakeholder (Starik, 1995; Jacobs, 1997; Phillips
& Reichart, 2000; Driscoll & Starik, 2004; Haigh & Griffiths, 2009) – which can generate insights for considering
technology as a stakeholder.
Starik (1995) and Jacobs (1997) claim that stakeholder management processes can readily include the natural
environment as one or more stakeholders of organizations. On the other hand, Phillips & Reichart (2000) states that from
the sole perspective of Stakeholder Theory, the natural environment deserves stakeholder consideration only
instrumentally (Donaldson & Preston, 1995) – based on legitimate commitments of interested parties. Freeman (1984)
also exposes the difficulties when addressing the need to propose proxies that can relate to the organization directly.
Regarding the environment as a stakeholder, Haigh & Griffiths (2009) state that the establishment of proxies confuses
the theory of stakeholders, since by directly relating to the representatives, the organization creates additional layers of
interpretation and maybe attending to proxy's interests, but not those of the natural environment.
Driscoll & Starik (2004) reinforce that conventional Stakeholder Theory has failed to acknowledge nature as a legitimate
stakeholder (Nash, 1987; Starik, 1994). The authors, trying to provide a stronger basis for arguing for the salience of the
natural environment as the primary stakeholder, refute Phillips & Reichart (2000) statement and present a critical
perspective for Mitchel et al. (1997) by pointing out the need to reconceptualize the stakeholder attributes of power,
legitimacy, and urgency, as well as by developing a fourth stakeholder attribute: proximity. Proximity is suggested as a
possible criterion of interest because spatial distance can be as important in stakeholder interactions as urgency is
(Driscoll & Starik, 2004).
Technology studies demonstrate that rules are "thingified" when incorporating into technologies, which is why they
acquire a certain ability to influence and condition the behavior of actors through use. Furthermore, once incorporated
into the regime, the technologies are somewhat rigid and obtain hardness due to the economic and material aspects
involved (Geels, 2004). As a collectiveness of inanimate human artifacts, energy infrastructure technology is a complex
and interconnected socio-technical system, making it difficult for decision-makers to determine specific impacts and
interpret what would be legitimate interests, with intrinsic worth, to be considered.
Given the above, it is hard to state categorically that technology itself can or cannot be a stakeholder in isolation. Take,
for example, microgrids. An extensive set of microgrids promote the development of individual energy services so that
the current energy system is being transformed into a multi-microgrid system (Wang et al., 2019). Based on ANT, we can
consider that microgrids are actors in the energy transition process (Latour, 2012). But, on the other hand, is it possible
to assert that this technology is a stakeholder? Or would only individuals attracted to using this technology be
stakeholders (Phillips & Reichart, 2000), remaining a relevant artifact that enables the individual to recreate the energy
service? The answers are not simple.
From a pragmatic and instrumental perspective of the Stakeholders Theory, we agree with Phillips & Reichart (2000) in
the sense that inanimate entities would be considered based on the commitments made by interested parties, humans,
or organizations. On the other hand, Actor-Network Theory allows us to expand this logic and consider that the
technology associated with organizations is itself capable of exercising agency. And, therefore, is capable of determining
interests and interpretations expressed by the organization or individual that adopts each technology. However, as the
Mitchel et al. (1997) Salient Model was built upon Stakeholder Theory, it does not consider point-blank a possibility of
including non-human actors in each typology. And, honestly, we suggest a further deepening of this theoretical approach
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that we meant to perform to affirm, for example, that a certain innovative technology behaves as a dependent stakeholder
and another that is already institutionalized as dominant. Our contribution lies in the fact that the association of ANT
may add up to this framework.
5. CONCLUSIONS
As socio-technical transitions in the energy sector require the involvement of multiple actors with different interests,
Stakeholder Theory associated with ANT provides a substrate for the research on this theme. The association of both
theories allows addressing the importance of stakeholder theory to enhance cooperation regarding clean energy research
and technology.
Not all actors are considered stakeholders at all stages of the transition process. The first step towards the success of an
engagement strategy is mapping stakeholders. It is necessary, however, to consider that goals insight needs to be
prioritized. The project or organization can equally address not every interest. The attributes of power, urgency, and
legitimacy make it possible to establish the relevance of stakeholder interests with the company's objectives as the focal
point. It must be said that the theoretical model presented is not static. Considering that the business environment is
dynamic, a company will need to constantly evaluate the scenarios and their relationships to reposition the stakeholders
and make decisions based on the present moment.
It is important to point out that the stakeholder theory focuses on human actors, and the actor-network theory allows us
to consider non-human actors. In the case of technological and social transitions, this perspective is extremely relevant.
A non-human actor can prove to be a real obstacle to the continuity of a certain process, especially when its functioning
differs from what was initially envisaged or desired. Regarding the study's limitations, it is pointed out that it would be
possible to characterize the typologies further now launched with more time. As a suggestion for future research, it is
recommended, in the field of quantitative studies, the development of a study based on descriptive statistics to
empirically verify the typologies presented in this research and validate the theoretical framework of the categories that
emerged in this framework.
For future studies, it would be necessary further to deepen this relationship between human and non-human actors. In
addition, even the prospect that a non-human actor could solve a social problem, however, to what extent would human
actors potentially replace the role previously played by them? Thus, it is recommended to deepen the research on energy
transitions in the actual contexts, drawing an overview to understand the role of relations with actors in the process of
transition to more sustainable energy models, also, to identify, specifically, which actors present themselves as
stakeholders at each moment. Furthermore, regarding the feasibility of considering technology itself a stakeholder, we
suggest that exams in concrete situations might allow the discrimination of technology as a real actant in the process or
just a barrier to changes. Finally, in the field of qualitative research, it is highlighted that the study of actor's relations and
potential stakeholders can benefit significantly from the analysis of cases, able to provide details of the dynamics present
in a situation.
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Resumo: Reconhecendo a cultura e a criatividade como fatores estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável,
o artigo “Cidades, cultura e criatividade" propõe a interseção entre conhecimento (universidade), economia (indústria)
e política (autarquia) — identificados nas políticas europeias para o crescimento e prosperidade —, mediados pelo
Design, como garantia de inovação territorial. Tomamos como ponto de partida a discussão de conceitos, propondo num
primeiro momento a revisão do significado de cidade, no contexto de complexidade dos dias de hoje. Sobre a cultura, o
foco incide na dimensão territorial da Europa, que, frequentemente questionada, tem sabido encontrar na diversidade, o
seu fator de união. Finalmente, a criatividade é abordada como natureza do pensamento e produção de conhecimento em
Design. Enriquece esta discussão, a análise de casos de estudo, orientada para a demonstração do contributo da mediação
do Design entre os agentes do território, que se observa nas cidades europeias que integram a rede mundial de Cidades
Criativas de Design da UNESCO, cuja missão comum é colocar a criatividade e as indústrias culturais no centro dos planos
de desenvolvimento ao nível local, e cooperar ativamente ao nível internacional, em linha com a Agenda 2030 que definiu
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (a Rede de Cidades Criativas da UNESCO destaca o seu principal
contributo no cumprimento do objetivo 11 — tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e
sustentáveis). Assim, é através de uma revisão crítica da literatura, complementada pela análise de casos de estudo, com
que se conforma a abordagem metodológica deste contributo, que fazemos demonstração da evidência da capacidade
intrínseca do Design como motor de crescimento e prosperidade dos territórios, além de contribuir para tornar visível e
relevante o Design junto dos órgãos de decisão política, económica e científica.
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Resumo: A pandemia do Coronavírus (COVID-19) teve o seu início em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e foi
disseminada para o mundo globalizado afetando-o de forma multifacetária em seus aspectos econômicos, sociais,
políticos e, principalmente, de saúde pública. Logo, estudar o problema do ponto de vista a identificar suas caraterísticas
pandêmicas e os seus principais determinantes tornou-se relevante desde então. Em razão da emergência e da ausência
de variáveis observacionais estatisticamente identificadas que permita a sugestão de um modelo empírico adequado, o
presente trabalho utiliza metodologias de aprendizado de máquina (LASSO da Regressão Linear; LASSO para Regressão
Logística Multinomial, Regressão Elastic Net; Árvore de Regressão e Random Forest) para a identificação de variáveis
relevantes para a descrição da pandemia no Rio Grande do Sul. Os resultados mostraram uma elevada acuracidade na
identificação das variáveis relevantes com baixa taxa de erro. Assim, conclui-se que os três possíveis estados de
recuperado, óbito e em recuperação podem ser descritos a partir do uso da metodologia de aprendizado de máquina com
elevado grau de acuracidade atestando a adequação das medidas adotadas no Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: COVID-19; Coronavírus; Governos Estadual e Local: Saúde; Política Governamental; Política Pública
COVID-19 AND CONTROLLED DISTANCE IN THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL: AN ANALYSIS OF COPING
MEASURES
Abstract: The Coronavirus pandemic (COVID-19) started in Wuhan, China, in December 2019. It was disseminated to the
globalized world, affecting it in a multifaceted way in its economic, social, political, and, mainly, health aspects public.
Therefore, studying the problem from identifying its pandemic characteristics and its main determinants became
relevant from the beginning. This paper used the Machine Learning approach to identify the main variables that reveal
policy changes' effect. Then, the methodological approaches revealed the use of LASSO to Linear Regression; LASSO for
Multinomial Logistic Regression, Elastic Net Regression; Regression Tree, and Random Forest for the description of the
pandemic in the Rio Grande do Sul. The results showed high accuracy in the identification of the relevant variables with
a low error rate. Finally, it concluded that the three possible states of recovered, death, and recovering stage described
using the machine learning methodology with a high degree of accuracy, attesting the adequacy of the measures adopted
in the Rio Grande do Sul.
Keywords: COVID-19; Coronavirus; Government Policy; Public Policy; State and Local Government: Health
1. INTRODUÇÃO
As pandemias, como a do Coronavírus (COVID-19), afetam uma quantidade relativamente grande de pessoas e impõem
novas regras e hábitos sociais para a população mundial. Além disso, o distanciamento social foi adotado no Brasil como
medida de prevenção da disseminação da COVID-19, o que pode acarretar consequências econômicas e psicossociais
(DUARTE et al., 2020). O Coronavírus foi classificado como pandemia pela World Health Organization (WHO) em 11 de
março de 2020 e teve seu início em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, onde tomou vasta dimensão, espalhandose de forma pandêmica para todo o mundo. De acordo com a WHO, no dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas
confirmaram a identificação de um novo Coronavírus, como uma causa de pneumonia.
No Brasil, o Coronavírus está avançando exponencialmente. Embora a doença tenha se espalhado rapidamente nas
grandes capitais, onde a incidência de casos é alta, os casos de COVID-19 aumentam nas cidades menores e nas
comunidades mais pobres (DANTAS et al., 2020). Mais de três quartos dos casos confirmados estão nas regiões sul e
sudeste do Brasil, que são mais densamente povoadas, incluindo muitos idosos, e com climas tropicais e
subtropicais. Além disso, Dantas et al. (2020) ressaltam que a carga econômica que o distanciamento sustentado pode
impor é potencialmente catastrófica no Brasil e em outros países em desenvolvimento.
Através de sua capacidade de propagação rápida, segundo Sousa et al. (2020), a transmissão do vírus ocorre de uma
pessoa doente para outra através de gotículas de saliva, espirro e tosse, e ainda por meio do contato próximo por apertos
de mão ou mesmo a manipulação de objetos ou superfícies contaminadas. Tendo em vista as dificuldades para conter os
avanços de casos e mortes, governos e instituições estão adotando modelos de implementação do distanciamento
controlado.
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De acordo com o plano estratégico da WHO, as alternativas para evitar a disseminação do vírus estão na limitação da
transmissão de pessoa para pessoa, incluindo a redução de infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais
de saúde, prevenindo a amplificação da transmissão. Além disso, é interessante identificar, isolar e tratar os pacientes
cedo, incluindo a prestação de cuidados otimizados para pacientes infectados. No tocante ao aspecto socioeconômico, é
valido destacar que são necessárias políticas públicas também em esferas locais, de acordo com as diversas realidades
regionais (PINTO; CORONEL; MULLER, 2020). Dantas et al., (2020) ainda destacam que as consequências de uma
pandemia em um país onde a desigualdade de renda é alta e a economia nacional é frágil, como o Brasil, pode acarretar
situações multifacetárias, como o declínio da saúde mental da população, o colapso do sistema de saúde, crise econômica,
social e moral.
Considerando a disseminação globalizada da doença, em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus (COE-nCoV), já no dia 26 de fevereiro de 2020 o Ministério da
Saúde confirmou o primeiro caso de Coronavírus no país, e a partir desta data, sua transmissão foi significativamente
crescente, atingindo 1.577.004 casos no dia 04 de julho e mais de 64 mil óbitos confirmados pela doença, representando
um percentual de 4,1% de letalidade. Já no Rio Grande do Sul, estado foco desta pesquisa, a Secretaria Estadual da Saúde
do Rio Grande do Sul (SES/RS) registrou o primeiro caso do contágio no dia 10 de março, alcançando 31.619 casos da
doença no dia 04 de julho e 715 óbitos, caracterizando 2,3% de letalidade, 1,8% a menos da média nacional.
A SES/RS publicou as estratégias de enfrentamento do Coronavírus, que incluem, preparar e capacitar a infraestrutura
de saúde para atender os doentes, amenizar os prejuízos econômicos, reorganizar a oferta de serviços ao cidadão e, ainda,
regrar a convivência social para evitar os contágios. Para cumprir tal objetivo, o Governo do Estado deve atuar
sistematicamente nos eixos da saúde, eixo econômico, eixo social e eixo da segurança.
Considerando o atual cenário pandêmico, o presente artigo busca identificar os impactos das medidas sanitárias tomadas
pelo estado do Rio Grande do Sul e os seus potenciais efeitos no desenvolvimento do número de casos confirmados, óbitos
e, no número de pacientes em situação de tratamento. Baseando-se em tais medidas visaram o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), o objetivo do presente trabalho é analisar fatores que explicam a evolução dos casos de COVID19 no Estado. Para isso, foram considerados os dois principais decretos estaduais originalmente editados nos dias
16/03/2020, 19/03/2020 e 10/05/2020, tais decretos referem-se à proibição de atividades e de serviços públicos e
privados não essenciais, fechamento de centros comerciais, e medidas específicas para que os serviços essenciais
atendessem à população.
A literatura empírica internacional sobre a COVID-19 possibilita a divisão das contribuições em três grupos distintos, a
saber:
(i)

trabalhos vinculados às implicações de políticas de modelos de contágio do Coronavírus como Avery et
al. (2020) e Atkenson (2020);

(ii)

pesquisas relacionadas ao conjunto de dados disponíveis e os efeitos de medidas como Stock (2020),
Courtemanche et al. (2020), Hsiang et al. (2020) e Chernozhuzov, Kasahara e Schrimpf (2021), muito
embora os enfoques sejam mais contrafactuais; e,

(iii)

estudos focados no uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina como Ardabili et al. (2020) e
Yadav, Perumal e Srinivas (2020).

Ao serem considerados os decretos de nos dias 16/03/2020, 19/03/2020 e 10/05/2020, optou-se por uma abordagem
robusta que corresponde ao uso do aprendizado de máquina, tendo como característica essencial o uso de Lasso (least
absolute shrinkage and selection operator) da regressão linear, lasso para a regressão logística multinominal, regressão
elastic net, árvore de regressão e random forest.
Salienta-se que o foco do presente trabalho não se assemelha ao contrafactualismo presente nos trabalhos de Atkenson
(2020), Avery et al. (2020), Courtemanche et al. (2020), Hsiang et al. (2020), Stock (2020) e Chernozhuzov, Kasahara e
Schrimpf (2021), mas em resultados baseados na relação causal entre a evolução de estado dos pacientes, desagregada
em recuperado, óbito ou em recuperação, e as variáveis o sexo, a faixa etária, a raça ou cor, a região e o critério de
testagem. Ainda, para corroborar tal estudo, foi utilizado o conjunto das covariadas, formado pelas variáveis código do
IBGE da localização, a data de confirmação do resultado dos testes, as datas de sintomas, a data de evolução até o
resultado, a data de hospitalização, a data de óbito, e a data de evolução estimada. A perspectiva proposta é baseada nos
resultados factuais e não no contrafactualismo presente na literatura.
Para atingir tal objetivo, o presente trabalho segue assim distribuído: a presente introdução como uma primeira seção;
na segunda parte é apresentado um referencial teórico como pano de fundo para o desenvolvimento do trabalho; em uma
terceira seção, é apresentada a metodologia de aprendizado de máquina para as regressões utilizadas; na quarta seção
são apresentados os resultados e a discussão; finalmente, em uma última seção, são apresentadas as considerações
conclusivas.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. O panorama da pandemia mundial e crescimento exponencial

425

Tendo em vista a dimensão e capacidade de circulação do vírus, faz-se necessário a adoção de estratégias para conter a
discriminação, mediante o panorama, a WHO desenvolveu um documento com estratégias e planejamentos para prover
suporte a todos os países para preparação de enfrentamento ao COVID-19. Sendo assim, a organização orientou que os
países deveriam tomar urgentemente medidas necessárias para diminuir a disseminação e impedir que seus sistemas de
saúde sejam sobrecarregados, dessa forma, garantindo o bem-estar social (CVETKOVI´C et. al, 2020).
De acordo com Pinto, Coronel e Müller (2020), o novo Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde pública que
vem causando, em um contexto recente, preocupação internacional. A WHO identificou que a maioria das pessoas
infectadas irá apresentar de leves a moderadas doenças respiratórias, recuperando-se sem necessidade de tratamento
especial. Sendo que, pessoas idosas e pessoas com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares,
diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer estão mais propensas a desenvolver sérias complicações.
Assim, Gemicioğlu et al. (2020) descrevem que a transmissão interpessoal de SARS-CoV-2 fez com que o problema de
saúde emergente se transformasse em uma pandemia global. Desta forma, Al-Rohaimi e Al-Otaibi (2020), definem que
os impactos diretos da pandemia fizeram com que a vida humana parasse, colocando a saúde global em uma situação
séria, evidenciando a capacidade de circulação do Coronavírus.
Apesar da WHO ter preparado um plano estratégico para o Coronavírus, os debates acerca destas são polêmicos em
âmbito mundial. Hale et al. (2020) destacam que os governos têm variado substancialmente nas medidas adotadas e com
que rapidez eles os adotaram. Essa variação criou debate, enquanto formuladores de políticas e população deliberam
sobre o nível de resposta que deve ser perseguido e com que rapidez os implementar ou revertê-los, e como saúde pública
os especialistas aprendem em tempo real as medidas que são mais ou menos eficazes.
Diante da situação sinuosa que a pandemia se encontra, Ashraf (2020) afirma que os governos de todo o mundo lutaram
com ações emergenciais, como bloqueios, restrições de viagens, testes, quarentena e pacotes econômicos. O principal
objetivo dessas ações era garantir o distanciamento social entre as pessoas para conter a propagação da doença, por um
lado, e minimizar o impacto econômico adverso. Por outro, os bloqueios, embora possam ser eficazes na redução de novas
infecções, aumentam o distanciamento econômico, prejudicando os empregos e as receitas de dezenas de milhões de
pessoas.
Ainda nesse contexto, Ashraf (2020) reitera que as ações governamentais abrangentes e rigorosas, como medidas estritas
de distanciamento social, política agressiva de testes e quarentena e programas generosos de apoio à renda do governo,
podem reduzir a taxa de novas infecções. Abebe (2020) destaca que quase todas as doenças pandêmicas exibem seus
próprios padrões, que precisam ser definidos pelo nível de transmissão e cobertura. Após o surto, o Coronavírus (COVID19) tem uma natureza de rápida transmissão e cresce exponencialmente em todo o mundo. Além disso, Livadiotis (2020)
considera que normalmente, a curva de evolução da propagação do Coronavírus inicia com uma fase pré-exponencial,
que é caracterizada por um crescimento logarítmico leve, seguido pelo surto, que é, a fase de crescimento exponencial.
Desta forma, a busca por alternativas em tentar controlar a pandemia é importante para garantir efetividade no
enfrentamento dessa realidade. Portanto, Chakraborty e Maity (2020) evidenciam que o COVID-19 é uma ameaça global
que requer uma resposta envolvendo todos os países. Os governos devem ser responsáveis por fornecer informações
exatas para ajudar o público a enfrentar essa nova infecção. Para diminuir os danos relacionados ao COVID-19, são
necessárias imediatamente ações de saúde pública e controle de infecção para limitar a propagação global do vírus.
2.2. A pandemia no Brasil
As diversidades sociais brasileiras e sua amplitude continental são pontos a serem considerados nas análises para
formulação de estratégias de enfrentamento à pandemia. A respeito disso, Coelho et al. (2020) destacam que o Brasil
apresenta forte heterogeneidade espacial em termos de demografia, distribuição etária, acesso à saúde pública e índices
de pobreza. Devido a essas desigualdades, a epidemia do COVID-19 deve impactar essas populações de diferentes
maneiras, se fatores como transmissibilidade, letalidade e vulnerabilidade forem levados em consideração. Portanto, em
conformidade com o exposto, Dantas et al. (2020) evidenciam que o número de casos de COVID-19 continuou crescer
exponencialmente devido a dificuldades em estabelecer verdades e distanciamento social eficaz. No real contexto
brasileiro, um grande número de trabalhadores informais ainda está trabalhando normalmente e há falta de acesso à
informação para grande parte da população sobre medidas mínimas de prevenção e controle de infecções, incluindo
lavagem das mãos e etiqueta respiratória.
As estratégias de controle da disseminação do COVID-19 foram estabelecidas através do Ministério da Educação (MS),
tendo publicado no dia 18 de junho de 2020, ao Diário Oficial da União (DOU), a portaria que estabelece orientações
gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental
da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social
seguro, (BRASIL, Portaria 1.565, 2020). As orientações também são voltadas à promoção da saúde física e mental da
população. O objetivo é apoiar as estratégias locais para retomada segura das atividades e do convívio social, respeitando
as especificidades e características de cada setor ou ramo de atividade. Caberá às autoridades locais e aos órgãos de saúde
locais decidir, após avaliação do cenário epidemiológico e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, quanto a
retomadas das atividades.
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Além disso, a portaria 1.565 acrescenta que entre as medidas indicadas pelo MS, estão as não farmacológicas, como
distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de
ambientes e isolamento domiciliar de casos suspeitos e confirmados, que devem ser utilizadas de forma integrada, a fim
de prevenir o adoecimento e controlar a transmissão da COVID-19, permitindo também a retomada gradual das
atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno seguro do convívio social.
A realização de análises acerca do delineamento das medidas para o combate a pandemia exposto a nível nacional, se faz
importante segundo Garcia e Duarte (2020), a proteção da saúde pública deverá ser norteadora das decisões a serem
tomadas pelos gestores. É fundamental que essas decisões sejam baseadas nas melhores evidências disponíveis e
comunicadas de forma transparente, para se promover a confiança da população. As orientações das autoridades e a
adesão das pessoas às INF (intervenções não farmacológicas) serão determinantes para o curso da epidemia da COVID19 no Brasil.
2.3. A pandemia no Rio Grande do Sul e as estratégias de enfrentamento da doença
Perante as circunstâncias da situação do Coronavírus, o governo do estado do Rio Grande do Sul implementou medidas
para o combate da propagação da doença. Assim sendo, a SES/RS (2020) definiu um plano de ação e contingência tendo
como atribuições investigar, manejar e notificar casos potencialmente suspeitos da infecção pelo Coronavírus. Além
disso, o governo estadual definiu eixos estratégicos para o enfrentamento da COVID-19, são eles: Eixo da saúde, eixo
econômico, eixo social e eixo da segurança.

Figura 1 - Eixos estratégicos para enfrentamento da pandemia
Fonte: Governo do estado do Rio Grande do Sul (2020). Estratégia COVID-19 - Apresentação.

A Figura 1 apresenta os eixos estratégicos definidos pelo Governo do Rio Grande do Sul. No eixo da saúde, destaca-se o
alto volume de investimentos, com foco na estrutura (expandindo a capacidade de atendimentos, tendo em vista a
demanda gerada pelo Coronavírus), recursos humanos (contratação de servidores em áreas estratégicas, bem como o
fornecimento de EPIs), insumos (materiais de higienização e equipamentos) e realizando monitoramento (controlando
dados, realizando testes e utilização de geolocalização).
No eixo econômico, como parte do monitoramento constante sobre o caixa e o mercado, o governo analisa o
comportamento da economia gaúcha desde o início da pandemia e utiliza projeções para a tomada de decisão (RIO
GRANDE DO SUL, 2020). Além disso, para mitigar os efeitos das medidas adotadas no enfrentamento à pandemia, o
governo trabalha no levantamento dos impactos por setor produtivo para garantir apoio aos negócios e a manutenção
dos serviços que os empreendedores necessitam ao longo de sua jornada (RIO GRANDE DO SUL, 2020).
No âmbito social, foi desenvolvida uma estrutura para arrecadação e distribuição de insumos alimentícios e hospitalares,
também objetivando prioritariamente atendimentos via serviços digitais, assistência social a grupos vulneráveis e
suspensão temporária das atividades escolares presenciais, implementando metodologias de acordo com as diferentes
realidades do Estado. Já no eixo da segurança, foram implementadas ações estratégicas da Secretaria da Segurança
Pública (SSP) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seapen) (RIO GRANDE DO SUL, 2020).
Ademais, foi instituído o Decreto Estadual n° 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública
em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
Coronavírus (RIO GRANDE DO SUL, 2020). Nesta mesma perspectiva, o governo do estado instaurou o decreto nº 55.129,
de 19 de março de 2020 institui Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Conselho de Crise para
o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento das Ações de Prevenção e Mitigação
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dos efeitos do COVID-19 no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência COVID 19 (COE COVID-19) do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2020).
O Decreto Estadual n° 55.240, de 10 de maio de 2020 institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio
Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras
providências. Além disso, o decreto visou a implementação do sistema de bandeiras para controle dos riscos atrelados às
subdivisões regionais do estado e determinou o uso obrigatório de máscara de proteção facial sempre que se estiver em
recinto coletivo, compreendido como local destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, fechado ou
aberto, privado ou público, bem como nas suas áreas de circulação, nas vias públicas e nos meios de transporte (RIO
GRANDE DO SUL, 2020).
Cabe ainda destacar que o artigo 7º do Decreto Estadual n° 55.240, de 10 de maio de 2020 determina que a divulgação
dos resultados da mensuração dos indicadores ocorrerá semanalmente, sempre aos sábados, e a Bandeira Final em que
classificada cada Região vigorará da zero hora da segunda-feira imediatamente posterior até as vinte e quatro horas do
domingo seguinte (RIO GRANDE DO SUL, 2020).
2.3.1. Modelo de distanciamento controlado RS
O modelo de distanciamento controlado foi uma medida estratégia atotada pelo Estado do Rio Grande do Sul com o
objetivo de minimizar os impactos do novo Coronavírus. Para definição das bandeiras adotadas nas 20 diferentes zonas
do estado, a metodologia baseia-se no dilema fundamental presente na decisão de abertura controlada: saúde versus
impacto econômico. Cada setor da atividade econômica diferencia-se em duas características: risco de contágio e
relevância econômica. Numa flexibilização controlada da quarentena, os candidatos naturais a serem os primeiros a abrir
são os setores com baixo risco de contágio e alta relevância econômica. Pela mesma lógica, os setores que devem
continuar fechados por um período mais prolongado de tempo são aqueles que têm alto risco associado e baixo impacto
econômico. O que é menos evidente é o que fazer com os setores que têm risco baixo, mas relevância econômica baixa,
ou risco alto, mas relevância econômica elevada. A decisão sobre para quais dessas atividades as restrições devem ser
flexibilizadas envolve, primeiramente, as preferências do policymaker sobre o quanto se está disposto a incorrer mais
risco em troca de mais atividade econômica e vice-versa.
De acordo com o inciso segundo do Decreto Estadual n° 55.240, de 10 de maio de 2020, as vinte Regiões, correspondentes
ao agrupamento das trinta Regiões da Saúde, denominadas a partir do Município de maior população, são as seguintes,
informadas através do quadro 1.
Quadro 1 – Municípios de maior população e Região da Saúde correspondente
Município
Santa Maria
Uruguaiana
Capão da Canoa
Taquara
Novo Hamburgo
Canoas
Porto Alegre
Santo Ângelo
Cruz Alta
Ijuí
Santa Rosa
Palmeira das Missões
Erechim
Passo Fundo
Pelotas
Bagé
Caxias do Sul
Cachoeirinha do Sul
Santa Cruz do Sul
Lajeado

Região da Saúde
R01 e R02
R03
R04 e R05
R06
R07
R08
R09 e R10
R11
R12
R13
R14
R15 e R20
R16
R17, R18 e R19
R21
R22
R23, R 24, R25 e R26
R27
R28
R29 e R30

Fonte: Nota Técnica sobre o Índice Setorial para Distanciamento Controlado (2020).

São sete macrorregiões no estado (correspondentes às sete macrorregiões de saúde) e vinte regiões (correspondendo a
uma ou mais das trinta regiões de saúde). Estas são avaliadas a cada duas semanas por um comitê estabelecido pelo
governo. Os indicadores medem tanto a propagação do vírus quanto a infraestrutura hospitalar. Conforme os valores
destes indicadores, atribui-se uma de quatro “bandeiras” (amarela, laranja, vermelha e preta) para cada região do estado,
o que determina os tipos de atividades suspensas. Ainda, para Stein, Sulzbach e Lazzari (2020), o modelo requer que as
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bandeiras sirvam como 'alertas', gerando restrições menores ou maiores conforme a propagação da doença e a
capacidade de atendimento do sistema de saúde.
2.4. Literatura empírica internacional
Considerando-se os procedimentos encontrados na literatura empírica é possível dividir o escopo da mesma em três
vertentes, embora autocontidas, que apresentam características bem especificas discriminadas como modelagem do
processo de contágio e as implicações de políticas sobre o tema, pesquisas que abordam os efeitos de medidas e trabalhos
focados no uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina sobre o tema.
2.4.1. Modelagem do processo de contágio e implicações de políticas
Um dos trabalhos mais relevantes sobre o processo de contagem é devido a Avery et al. (2020) o qual efetua uma revisão
crítica da literatura de muitos campos científicos. O mesmo trabalho fornece uma base fundamental para economistas e
outros cientistas sociais na condução de pesquisas originais sobre o tema.
Os autores explicam o funcionamento do modelo Susceptible Infections Recovered-SIR, apenas SIR deste ponto em diante,
como um modelo epidemiológico. Para tal, os autores descrevem o sistema de equações e a mecânica do processo
dinâmico para a solução considerando diversos padrões de heterogeneidade.
Na mesma perspectiva, Atkenson (2020) buscou adotar uma perspectiva econômica para o modelo SIR aplicado aos
dados da propagação da COVID-19 nos Estados Unidos para um período ente 12 e 18 meses. A simulação do modelo
apontou para a necessidade do endurecimento de medidas de distanciamento social para um período entre um ano e 18
meses. Embora tais resultados sejam expressivos e similares às medidas adotadas no Rio Grande do Sul, os resultados
são baseados no contrafactualismo do distanciamento social e do uso de máscaras.
2.4.2. Efeitos de medidas contra a COVID-19
As pesquisas baseadas em grandes bancos de dados disponibilizados. Inicialmente, Stock (2020) esquematizou o uso do
modelo SIR com objetivos relacionado ao papel dos economistas para a compreensão dos efeitos de distanciamento social
e políticas de contenção em relação ao avanço da pandemia, todos estes centrados na interação com variáveis
econômicas. Como resultado fundamental, o autor atribuiu ao parâmetro da “taxa assintomática” o papel fundamental de
determinar o trade-off entre o custo econômico da pandemia e o custo de perdas de vidas em virtude da exaustão do
sistema de saúde.
Countermanche et al. (2020) analisaram o perigo potencial de uma evolução exponencial da taxa de contaminação do
vírus causada pela ausência de intervenções. O método utilizado pelos autores foi baseado no modelo de diferenças-emdiferenças para uma base de dados de painel que envolvem os condados dos Estados Unidos e unidades de tempo. Os
resultados apontaram para a necessidade de fornecimento de informações críveis ara a adoção de uma estratégia
adequada quanto à retomada da atividade econômica.
Hsiang et al. (2020) sugeriram que os benefícios de ações tomadas por autoridades, com o intuito de reduzir o
crescimento da taxa de infecção. não poderiam ser diretamente observados e poderiam ser compreendidos apenas
através de processos baseados em simulação. Tal conclusão foi baseada no uso de técnicas econométricas de formas
reduzidas em dados de 1717 locais, regiões e países relacionados às intervenções não farmacêuticas designadas para a
contenção da pandemia em localidades da China, Coreia do Sul, Itália, Irã, França e Estados Unidos.
Chernozhuzov, Kasahara e Schrimpf (2021) apresentaram um estudo completo envolvendo a combinação e ordenação
de políticas de combate à disseminação do Coronavírus. O método utilizado foi baseado no aprendizado de máquina
aplicado a uma estrutura causal que discriminada como: o efeito direto da política escolhida; o efeito da política adotada
através do comportamento dos agentes; e, o efeito do comportamento direto em resposta à novas informações. As
especificações foram estruturadas no modelo SIR para a variável binária casos e mortes com as defasagens em relação
aos três efeitos causais indicados. De uma estrutura completa, o modelo permitir a conclusão de ao menos cinco
resultados básicos aplicados aos Estados Unidos, a saber:
(i)

que as novas informações de transmissão do vírus divulgadas pelos meios de comunicação, associados
com novas politicas são os principais determinantes dos novos casos e das mortes;

(ii)

mudanças da política governamental explicam uma grande parte das mudanças observadas no
comportamento da população em relação ao distanciamento social;

(iii)

decretos nacionais relativo ao uso obrigatório de máscaras poderiam ter reduzido o crescimento da taxa
de infecção e de mortes semanais em mais de 10% em fins de abril e poderiam ter reduzido o número
de mortes entre 19 e 47% em finas de maio;

(iv)

a ausência de decretos em relação a obrigatoriedade do isolamento social fez com que o numero de casos
fosse ampliado entre 6 e 63%, e sem o fechamento do comércio os casos poderiam ter sido elevando
entre 17 e 71%; e,
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(v)

incertezas sobre os efeitos do fechamento de escolas deve-se a ausência de dados de varrições através
dos Estados Unidos.

Finalmente, a ordem de prioridades estaria entre o uso de máscaras, fechamento do comércio e a obrigatoriedade de ficar
em caso.
Embora tais resultados sejam expressivos, os mesmos não abandonam o contrafactualismo e distancia as suposições de
um mundo inteiramente real. Este ponto influenciou o desenho do presente trabalho significativamente através da
motivação para o uso do aprendizado de máquina aplicado em uma base real de dados.
2.4.3. Inteligência artificial e o aprendizado de máquina na modelagem da COVID-19
Uma das razões para o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina está em Alimadadi et al. (2020). Os autores
consideraram o uso de classificações através de redes neurais artificiais para observações de grandes bases de dados
para pacientes de COVID-19 relacionado aos padrões respiratórios de tais pacientes. Tais modelos se tornaram
extremamente úteis para a determinação de padrões comuns entre agentes com comportamento similares.
Yadav, Perumal e Srinivas (2020) predisseram a disseminação do vírus entre as regiões dos China, Estados Unidos, Itália,
Coréia do Sul e Índia. Os autores usaram a comparação entre o modelo-SVR (Support Vector Regression), o modelo-SVM
(Support Vecor Machines), modelos e regressão linear, e modelos de regressão polinomial. Os autores utilizaram
aprendizagem supervisionada para o período entre 22 de janeiro de 2020 e 24 de abril do mesmo ano. Para um período
de 93 dias, os autores predisseram uma catástrofe anunciada em razão da ausência de medidas severas de contenção da
pandemia.
Finalmente, o modelo de Ardabili et al. (2020) criticaram a falta de acuracidade ara as predições de longo prazo dos
modelos estatísticos mais tradicionais em relação ao uso da abordagem de aprendizado de máquina para a predição da
COVID-19. Para alternativas aos modelos SIR e SEIR (Susceptible Exposed Infection Removed), os autores consideraram
o período de incubação.
Os autores identificaram muitas alternativas de aprendizado se máquina como Random Forest, Redes Neurais, Redes
Bayesianas, Algoritmos Genéticos, Classificações e Árvores de Regressão. Com o objetivo de evidenciar o uso potencial
do aprendizado de máquina os modelos foram aplicados aos dados da Alemanha, China, Irã, Itália e Estados Unidos para
o total de casos durante o período de 30 dias. Para tais bases de dados, os autores testaram oito especificações
alternativas, a saber: logística, linear, logarítmica, quadrática, cúbica, composta, potência e exponencial. Ao contrário dos
modelos estatísticos tradicionais, os modelos de aprendizado de máquina mostraram habilidade no processo preditivo
de longo prazo.
3. METODOLOGIA: ABORDAGEM DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
A abordagem metodológica escolhida pelo presente trabalho se circunscreve ao Aprendizado de Máquina (Machine
Learning), AM deste ponto em diante. Tal escolha deve-se ao amplo alcance da literatura quando a análise de dados é
destinada à descrição e predição de estruturas complexas. Nessas estruturas as variáveis causais apresentam alternativas
tais que o desenho apresenta uma elevada dimensionalidade e o processo de predição fora da amostra é relevante.
Assim, a perspectiva de uso do Aprendizado de Máquina em economia tem fornecido importantes ferramentas e estas
tem causado importante impacto na economia ao ser mais associada a disciplina de Econometria. Para Mullainathan e
Spiess (2017), a abordagem mostra-se hábil para o desenho de estruturas complexas fora da amostra. O Aprendizado de
Máquina, segundo Varian (2014), é um subcampo da Inteligência Artificial e apresenta um caminho para a modelagem
de relações complexas com tarefas divididas nos ramos de trabalhos supervisionados e trabalhos não-supervisionados.
No presente trabalho o objetivo é investigar os fatores que explicam o status da evolução dos pacientes de COVID-19 no
Estado do Rio Grande do Sul, entre 29/02/2020 e 29/07/2020. Este compreende um conjunto de 66473 observações
para os resultados de:
1, RECUPERADO
evoluçã o = {2, OBITO
3, EM RECUPERAÇAO

(1)

Para a abordagem, duas dummies foram especificadas. A primeira foi iniciada em 19 de março de 2020 a partir do decreto
nº 55.129, que institui Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Conselho de Crise para o
Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento das Ações de Prevenção e Mitigação
dos efeitos do COVID-19 no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência COVID 19 (COE COVID-19) do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2020). Tal subamostra (denominada
subamosta_1) compreende 66366 observações; a segunda subamostra (denominada subamostra_2) se refere ao período
iniciado em 10 de maio de 2020 com a publicação do Decreto Estadual n° 55.240, que institui o Sistema de Distanciamento
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19 no âmbito do estadual, reitera
a declaração de estado de calamidade pública em todo o território e dá outras providências. Incluiu-se o estabelecimento
do sistema de bandeiras para o controle dos riscos atrelados às subdivisões regionais do estado e determinou o uso
obrigatório de máscara de proteção facial sempre que se estiver em recinto coletivo, compreendido como local destinado
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a permanente utilização simultânea por várias pessoas, fechado ou aberto, privado ou público, bem como nas suas áreas
de circulação, nas vias públicas e nos meios de transporte.
Com o modelo para a explicação da evolução indicado pela equação (1), as seguintes estruturas analíticas foram
estudadas:
- LASSO39 da Regressão Linear
- LASSO para Regressão Logistica Multinomial
- Regressão Elastic Net
- Árvore de Regressão
- Random Forest
3.1 Abordagens analíticas
O uso das abordagens alternativas permite a compreensão entre estas sem o distanciamento do ponto focal do trabalho
que é mostrar as principais variáveis que explicam a ocorrência da COVID-19 no Rio Grande do Sul.
3.1.1. LASSO da Regressão Linear
Para o uso da abordagem de LASSO ou Redução Mínima Absoluta e Operador de Seleção, segundo Kleinberg et al. (2015)
especifica uma função que minimiza o erro quadrado médio de previsão e penaliza a especificação da função que cria
variância. Assim, algebricamente, pode-se verificar que para uma equação de Mínimo Quadrados Ordinários:
̂f
= arg min ∑n=1 (yi -f(xi ))
OLS

2

(2)

fβ ∈Flinear

Dada a equação (3), em um contexto de especificação linear, os dois parâmetros fundamentais que se referem ao erro
quadrado médio (viés ao quadrado) e a penalização da variância são indicadas pelas duas parcelas a seguir:
2

2
(E
[f̂(x)-ED [fy ] ]
⏟ D [ŷ 0 ]-y) + E
⏟D
0

viés ao quadrado

(3)

variância

A especificação de uma estrutura para o Aprendizado de Máquina40 seria reformulado para uma estrutura onde um
regularizador que efetua uma penalização e, ainda, parametriza um trade-off entre variância e viés. Algebricamente, seria
especificada uma estrutura conforme a equação (4):
̂f = arg min ∑n=1 (y -f(xi ))
LM
i

2

+ λR(f)

fβ ∈F

(4)

em que:
R (fβ ) =‖β‖ 1 = regularizador que penaliza a função especificada que cria variância; e, λ = multiplicador de Lagrange que
balanceia variância e viés.
Em uma especificação LASSO para uma regressão logística, a função linear seria substituída pela especificação do formato
logístico multinomial.
Considerando as alternativas entre Regressão Ridge, não contemplada no presente trabalho, LASSO da Regressão e a
Regressão Elastic Net. Algebricamente, a estrutura forma seria:
n

m

2

J(w)Ridge = ∑(yi -ŷ i ) +

λ‖w‖22 ,

L2:

λ‖w‖22

i=1

= λ ∑ w2j

(5)

j=1

Para a especificação genérica do LASSO, análogo a equação (6), tem-se:
n

m

2

J(w)LASSO = ∑(yi -ŷ i ) + λ‖w‖1 , L1: λ‖w‖1 = λ ∑|wj |
i=1

(6)

j=1

O que pode tornar a especificação LASSO como extremamente útil é o fato de que alguns pesos w podem se tornar iguais
a zero.
Segundo Raschka e Mirjalili (2019) a abordagem da Regressão Elastic Net incluiria uma combinação linear das
Regressões Ridge e LASSO.

39
40

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) – Redução Mínima Absoluta e Operador de Seleção.
Aprendizado de Máquina (ML-Machine Learning).
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3.1.2. Regressão Elastic Net
Considerando-se a especificação da equação (8), abaixo, a combinação entre a Regressão Ridge e a Regressão LASSO, a
determinação de um parâmetro que represente essa combinação determinaria a robustez da Regressão Elastic Net.
n

m

2

m

J(w)ElasticNet = ∑(yi -ŷ i ) + λ1 ∑ wj + λ2 ∑|wj |
i=1

j=1

(7)

j=1

Segundo Hasti, Tibshiran e Friedman (2017), a abordagem seleciona variáveis como a LASSO e faria a redução de
dimensionalidade em conjunto com os coeficientes de preditores como a abordagem de Regressão Ridge. Ainda, a
especificação de uma penalização envolveria:
p

Lq = λ ∑ (αβ2j + (1-α) |βj |)

(8)

j=1

Assim, a determinação do parâmetro 𝛼 regularia a combinação entre as abordagens e a respectiva penalização.
3.1.3. Árvore de Regressão
O uso de Árvores de Regressão é recomendado em modelos de levada complexidade onde a estrutura informacional
combina variáveis multinomiais como evolução, hospitalização, sexo, faixa etária, raça ou cor e datas, por exemplo. O grau
de complexidade faz com que a necessidade de redução de dimensionamento ou regularidade possibilite a determinação
de uma relação causal com elevada robustez.
As vantagens do uso de Árvore de Regressão é que a indução possibilita:
(i)

melhor performance em grandes conjuntos de dados;

(ii)

possibilidades de não-linearidades e interações;

(iii)

útil em procedimento de classificação com múltiplos resultados ou com variáveis dependentes contínuas; e,

(iv)

distribuições não normais com caudas longas.

Dentre as desvantagens destacam-se os problemas de overfit dos dados e predições pouco expressivas quando de uso de
novos dados. Ainda assim, o uso possibilita a classificação de variáveis potencialmente relevantes. Um exemplo clássico
é o exemplo da árvore de classificação para os sobreviventes do Titanic, encontrado em Varian (2014).
No caso aqui estudado, tem-se 66473 saídas, podendo apresentar uma das três alternativas, consistindo de p entradas.
Para a árvore, tem-se a especificação de M-partições ou regiões (R1 ,∈,RM ). A resposta representa uma constante cm para
cada região. Segundo Hasti, Tibshiran e Friedman (2017), a especificação seria dada pela equação (9):
M

f(x) = ∑ cm I(x∈Rm )

(9)

m=1

Ao se adotar como critério a menor soma do erro quadrado médio, a árvore seria dividida para a variável j no ponto s.
Assim, tais divisões em ramos obedeceriam ao critério de otimização dado por:
2

min [min ∑ (yi ‐c1 ) + min ∑ (yi ‐c2 )
j, s

c1

xi ∈R1 (j,s)

c2

2

(10)

]

xi ∈R2 (j,s)

O procedimento está sujeito a restrição dada pela relação (11), abaixo:
ĉ1 = média (yi |xi ∈ R1 (j,s)) e ĉ2 = média (yi |xi ∈ R2 (j,s))

(11)

Ao final do processo de interações e subdivisões da árvore serão identificadas várias subárvores. Uma subárvore T ∈
T0 pode ser obtida após a poda da árvore no ramo T0 . Logo, classificando os nodos terminais como m, os mesmos
representariam a região Rm .
Uma maneira singular de se restringir a árvore seria estabelecer um custo de complexidade como critério ou penalização.
De tal maneira, o objetivo implicaria na determinação de um parâmetro α, onde a subárvore Tα ∈ T0 para minimizar
C∈ (T). A estrutura analítica corresponde a:
|T|

Cα (T) = ∑ Nm Qm (T) + α|T|

(12)

m=1

Em que:
Nm = # {xi ∈Rm };
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Qm (T) =
ĉm =

1
Nm

2

∑xi∈Rm(yi -ĉm ) ; e,

1
∑ yi
Nm
xi ∈Rm

De posse da estrutura de uma árvore é possível vislumbrar os seus principais elementos determinantes e as variáveis
fundamentais que o determinaram.
3.1.4. Random Forest
De acordo Raschka e Mirjalili (2019), em linhas gerais, random forest é um conjunto de árvores de decisão, onde a
agregação das árvores representaria uma floresta. Para tal, a média das múltiplas árvores, que sofrem individualmente
do problema da elevada volatilidade, possibilitaria a construção do modelo de uma estrutura suficientemente robusta e
menos susceptível ao problema de overfitting.
Em geral, a proposta para um algoritmo envolveria ao menos quatro passos fundamentais, a saber:
(i)

no primeiro passo seria desenhada uma amostra aleatória de tamanho n gerada via bootstrap sem
reposição;

(ii)

seria desenhada uma árvore a partir da amostra. Logo, em cada nodo ter-se-ia:
a.

seria selecionado aleatoriamente de aspectos da estrutura sem reposição; e,

b.

o nodo seria um divisor a partir dos aspectos com o objetivo de maximizar o ganho informacional
de uma função objetivo dada.

(iii)

os passos (i) e (ii) seriam repetidos k-vezes; e,

(iv)

a predição de cada árvore seria agregada para determinar uma classe chamada regra da maioria.

Embora apresente a dificuldade de não apresentar valores para os hiperparâmetros da relação, a abordagem
apresentaria a vantagem de permitir a classificação dos aspectos determinantes da relação em ordem de grandeza.
3.2. Dados e tratamentos
Para explicar as três alternativas da variável EVOLUÇÃO foram consideradas as seguintes variáveis explicativas e
covariadas que a influenciariam causalmente:


codibge41: código em números inteiros;



dataconfir: data transformada em valor pela planilha Excel;



datasintomas: data transformada em valor pela planilha Excel;



dataevoluc: 0 se recuperado e data de óbito transformada em valor pela planilha Excel;



hospital: binário: 1 = NÃO; e, 2 = SIM;



dataobit: 0 se recuperado e data de óbito transformada em valor pela planilha Excel;



dataevolest: data transformada em valor pela planilha Excel;



sexo: atribuídos os valores binários: 0 = masculino; e 1 = feminino;



faixaetaria: valores multinomiais: 1 = menor que 1 ano; 2 = entre 1 e 4 anos ; 3 = entre 5 e 9 anos; 4 = entre 10 e
14 anos; 5 = entre 15 e 19 anos ; 6 = entre 20 e 29 anos; 7 = entre 30 e 39 anos; 8 = entre 40 e 49 anos; 9 = entre
50 e 59 anos; 10 = entre 60 e 69 anos; 11 = entre 70 e 79 anos; e 12 = acima de 80 anos (inclusive);



racacor: atributos: 1 = BRANCA; 2 = PRETA; 3 = PARDA; e 4 = NÃO INFORMADO;



região: ver quadro (1);



critério: atributos: 1 = RT-PCR; 2 = TESTE RÁPIDO; e, 3 = CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO.

Foram escolhidas como variáveis explicativas diretas as variáveis sexo, faixaetaria, racacor, região e critério. O conjunto
das covariadas é formado pelas variáveis codibge, dataconfir, datasintomas, dataevoluc, hospital, dataobit e dataevolest.
Na estrutura de análise foram considerados dois procedimentos alternativos, a saber:
(i)

41

o primeiro dividiu a amostra em dez partes e utilizou a primeira para estimação e as demais para
treinamento até a obtenção dos resultados finais; e,

Ver sítio https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/
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(ii)

a segunda, dividiu a amostra em três partes e utilizou a primeira para estimação e as demais para
treinamento até o final da amostra.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram analisados em blocos e, em seguida, foram analisados em conjunto a explicação do que ocorreu entre
09 de março e 29 de julho do corrente ano.
Ao incluir-se o conjunto das variáveis explicativas, nenhuma especificação foi obtida para a regressão logística, conforme
a equação (3). Então, optou-se por considerar as variáveis isoladamente na regressão LASSO logística multinomial. Então,
os dois tratamentos foram idealizados para as variáveis explicativas conformando os dois quadros seguintes:
Quadro 2 - Regressão LASSO seleção de variáveis + OLS # tratamento 1
Min
1Q
Median
3Q
Max
Intercepto

-7.73E-01
-2.51E-02
3.05E-03
2.70E-02
1.55E+00
1,24E+00***
(8,83E-06)
1,21E-03***
(9,22E-06)
-5,50E-01***
(1,01E-05)
1,66E-01
(7,82E-06)
-7,83E-01
(1,82E-05)
NA
NA
NA
3,60E-05
(1,55E-05)
1,63E-05
(1,29E-05)

datasintomas
dataevoluc
dataobito
dataevolest
d1dataevoluc
d1dataobito
d1dataevolest
d2dataevolest
sexo
faixa etária

-7.66E-01
-2.66E-02
4.47E-03
2.62E-02
1.53E+00
1,24E+00***
(2,79E-05)
1,21E-03***
(9,25E-06)
-5,50E-01***
(1,03E-05)
1,66E-01***
(7,88E-06)
-7,83E-01***
(1,82E-05)
NA
NA
NA
3,78E-05*
(1,55E-05)

-7.64E-01
–2,630e-05
3.03E-03
2.67E-02
1.54E+00
1,24E+00***
(1,18E-05)
1,21E-03***
(9,50E-06)
-5,50E-01***
(1,01E-05)
1,66E-01***
(7,87E-06)
-7,83E-01***
(1,82E-05)
NA
NA
NA
3,69E-05*
(1,55E-05)

-7.66E-01
-2.73E-02
4.42E-03
2.55E-02
1.54E+00
1,24E+00***
(1,43E-05)
1,21E-03***
(9,41E-06)
-5,50E-01***
(1,01E-05)
1,66E-01***
(7,83E-06)
-7,83E-01***
(1,83E-05)
NA
NA
NA
3,62E-05*
(1,55E-05)

-7.66E-01
-2.52E-02
1.64E-03
2.55E-02
1.54E+00
1,24E+00***
(2,01E-05)
1,21E-03***
(9,25E-06)
-5,50E-01***
(1,03E-05)
1,66E-01***
(7,81E-06)
-7,83E-01***
(1,83E-05)
NA
NA
NA
4,11E-05**
(1,56E-05)

3,66E-06
(3,57E-06)

raça/cor

3,14E-06
(6,49E-06)

região

8,58E-07
(1,17E-06)

critério
Erro Padrão Res.:
Graus de lib.
R2 Multip
R2 Ajustado
Est-F
p-valor

0,000156
587
1
1
1.73E+12
< 2,2e-16

0,0001561
587
1
1
1.73E+12
< 2,2e-16

0,0001562
587
1
1
1.73E+12
< 2,2e-16

0,0001562
587
1
1
1.73E+12
< 2,2e-16

-2,53E-05*
(1,24E-05)
0,0001557
587
1
1
1.74E+12
< 2,2e-16

Fonte: Resultados obtidos pelos autores. Significância: ‘***’ 0,01%, ‘**’ 0,05 e ‘*’ 0,1.

Ao considerarmos o tratamento 1, ver quadro 2, as variáveis Intercepto, datasintomas, dataevoluc, dataobito e dataevolest
mostraram-se relevantes na determinação da evolução dos casos com dataevoluc e dataevolest apresentando sinal
negativo. Tais resultados foram análogos na abordagem da regressão convencional, apresentada no quadro 1. Logo, o que
se infere é que a evolução do tratamento, após a identificação, aponta para a recuperação do paciente, uma vez que o
valor atribuído para tal resultado seja 1, em detrimento do 2 para óbito e 3 para o estado em recuperação.
Finalmente, tem-se que apenas o critério influenciou os resultados, considerando-se a estimação da equação,
observando-se que critérios como o teste rápido ou clínico epidemiológico estaria relacionados a caso de situação de
recuperação do paciente. Ainda, a única variável dummy para o segundo decreto, evidenciou influência contrária ao caso
da variável sem dummy para dataevolest.
Agora, levando-se em conta o segundo tratamento que infere sobre um conjunto maior de dados e apenas dois blocos
para o treinamento, conforme o quadro 3, ter-se ia:
Quadro 3 - Regressão LASSO seleção de variáveis + OLS # tratamento 2
Min
1Q
Median
3Q

-0,04729
-0,00245
-0,00102
0,00116

-0,04696
-0,00248
-0,00102
0,00119

-0,04986
-0,00248
-0,00098
0,00131
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-0,04776
-0,00241
-0,00090
0,00118

-0,04692
-0,00250
-0,00105
0,00123

Max
Intercepto
dataconfirm
datasintomas
dataevoluc
dataobito
dataevolest
d1dataevoluc
d1dataobito
d1dataevolest
d2dataevolest
sexo

194,500
1,2412658***
(0,000885)
0,0012436
(0,00183)
0,0024385
(0,001802)
-0,5581527***
(0,000999)
0,1736381***
(0,000761)
-0,7794533***
(0,005818)
NA
NA
-0,001485
(0,005708)
-0,0018479
(0,001537)
-0,0006319
(0,001269)

faixa etária

194,540
1,24E+00***
(2,74E-03)
1,27E-03
(1,83E-03)
2,41E-03
(1,80E-03)
-5,58E-01***
(1,00E-03)
1,74E-01***
(7,65E-04)
-7,80E-01***
(5,82E-03)
NA
NA
-1,44E-03
(5,71E-03)
-1,85E-03
(1,54E-03)

194,469
1,239081***
(0,001165)
0,001488
(0,001831)
0,00241
(0,0018)
-0,55821***
(0,000998)
0,173671***
(0,000761)
-0,7795***
(0,005816)
NA
NA
-0,00143
(0,005706)
-0,00181
(0,001537)

194,516
1,239236***
(0,001404)
0,001332
(0,001829)
0,002552
(0,001803)
-0,55812***
(0,000999)
0,17366***
(0,000761)
-0,77912***
(0,005823)
NA
NA
-0,00174
(0,00571)
-0,00191
(0,001537)

8,76E-05
(3,48E-04)

raça/cor

0,00135*
(0,000704)

região

0,000161
(0,000117)

critério
Erro Padrão Res.:
Graus de lib.
R2 Multip
R2 Ajustado
Est-F
p-valor

194,536
1,241501**
(0,002031)
0,001348
(0,001844)
0,002317
(0,001825)
-0,55822***
(0,001014)
0,173633***
(0,000761)
-0,77956***
(0,005824)
NA
NA
-0,00139
(0,005712)
-0,00184
(0,001538)

0,04438
4913
0,9949
0,9949
1.20E+08
< 2,2e-16

0,04439
4913
0,9949
0,9949
1.20E+08
< 2,2e-16

0,04437
4913
0,9949
0,9949
1,2e+05
< 2,2e-16

0,04438
4913
0,9949
0,9949
1,2e+05
< 2,2e-16

-0,00036
(0,001266)
0,04439
4913
0,9949
0,9949
1.20E+08
< 2,2e-16

Fonte: Resultados obtidos pelos autores. Significância: ‘***’ 0,01%, ‘**’ 0,05 e ‘*’ 0,1.

Em detrimento aos resultados do quadro 2, referente ao primeiro tratamento, conforme o quadro 3, a variável
datasintomas se mostrou irrelevante para a estimação. As demais variáveis Intercepto, dataevoluc, dataobito e dataevolest
evidenciaram os mesmos resultados, incluindo-se os sinais. Notou-se que a alternância das variáveis explicativas não
exerceu influência nos resultados, exceto a variável racacor. O primeiro bloco, vinculado à variável sexo, esboçou um
resultado positivo para a data evoluc e dataevolest. Isso aponta uma tendência para a situação em tratamento, ou óbito
ao longo da amostra estudada.
Quadro 4 - LASSO para Regressão Logística Multinomial - Tratamento 1
Variável\lambda
(Intercept)
sexo
raça/cor
região
Codibge
datasintomas
dataevoluc
dataobito
dataevolest
d1dataevoluc
d1dataobito
d1dataevolest
d2dataevoluc
d2dataevolest
noise1
noise3

Evolução = 1
0,01327
0,0000959
3,357,942
7,475,175
.
.
.
.
.
-0.02601
.
.
.
.
.
0,034998
-0,20571
-160,076
1,184,522
1,751,252
.
0,016463
-0,02175
-0,06631
.
0,01213
.
0,044512
.
0,349648
.
.
.
.

Evolução = 2
0,01327
0,0000959
-2,71E+00
-5,50E+00
.
.
.
2.12E-01
.
.
.
5,60E-01
.
-4,03E-01
.
.
8,87E-01
1,10E+00
.
.
.
.
3,96E-14
1,04E-13
.
.
.
.
.
.
.
-6,29E-01
.
.

Evolução = 3
0,01327
0,0000959
-0,64498
-197,912
.
-144,827
.
.
.
0,002527
.
.
0,029277
3,644,167
-104,147
-170,526
.
.
-173,056
-410,763
-0,33903
-0,68369
.
.
.
-0,00299
.
-106,382
.
.
.
.
.
0,029929

Fonte: Resultados obtidos pelos autores.

Para a predição foram considerados dois parâmetros lambda alternativos: o lambda-min, que resulta a média mínima do
erro de cross-validação do processo de estimação; lambda-lse, que apresenta o modelo mais regularizado tal que o erro
está dentro do erro padrão mínimo.
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Diante de tais alternativas, conforme o quadro 4, foram obtidos os seguintes resultados para os estados de recuperação,
óbito e em recuperação:
(i)

para a recuperação, quando o lambda é dado pela média mínima do erro de cross-validação, as variáveis
Intercepto, dataobito, dataevolest e d1dataobito (reflete a ponderação do primeiro decreto) determinam tais
eventos; quando o lambda é dado pelo modelo mais regularizado foram incluídas a variável região,
dataevoluc, d1dataevoluc (reflete a ponderação do primeiro decreto), d1dataevolest, d2dataevoluc e
d2dataevolest representaram o melhor modelo. Tal modelo enfatiza o papel dos decretos no processo de
recuperação dos pacientes infectados;

(ii)

as ocorrências de óbitos, por sua vez, foram determinadas pelo intercepto, a variável racacor, o codibge,
dataobito, d1dataobito, e uma vaiável aleatória. Em outras palavras, apenas após o segundo decreto é que a
situação foi amenizada, com elementos vinculados a raça e a região como fatores predominantes em um
modelo mais regularizado; e,

(iii)

finalmente, as ocorrências para o estado em recuperação o intercepto, o sexo, a região, a datasintomas,
dataevoluc, dataevolest, d1dataevoluc, d1dataevolest, d2dataevoluc (estes mostrando a influência de ambos
os decretos) e um certo grau de aleatoriedade, mensurado pela variável noise3, possibilitaram a identificação
de um modelo regularizado.

Os estados dos pacientes apresentados resultaram em estruturam analíticas42 diferenciadas para a evolução em
recuperação, óbito e em recuperação, a saber: considerando-se os modelos mais regularizados, conforme a região de
origem a recuperação atuou negativamente, ou seja, conforme a região a possiblidade de não estar recuperado aumenta
quase na mesma proporção que as ocorrências; já a ocorrência de óbito mostra que apresenta proporção cinco vezes
menor do que o estado de recuperação; ao serem considerados os decretos, notou-se que o primeiro fez com que a
ocorrência de óbito fosse proporcionalmente menor.
No estado de óbito, a aleatoriedade influenciou negativamente a ocorrência de tal estado com a identificação dos
sintomas até 1,5 vezes menor no tratamento 1.
Considerando-se o estado em recuperação, a data dos sintomas fez com que o estado em recuperação fosse até 38 vezes
menores, o que possibilita a recuperação em si ou, até mesmo, a ocorrência de óbito. A data de evolução estimada apontou
que o estado em recuperação fosse até aproximadamente 61 vezes menor, possibilitando tanto a recuperação, quanto o
óbito. Finalmente, o efeito do primeiro decreto fez com que as chances de tal estado fossem até duas vezes maiores, o que
corrobora o efeito positivo de tais medidas.
Quadro 5 - LASSO para Regressão Logística Multinomial - Tratamento 2
Evolução = 1
0,010927
0,000808
3,462,852
5,034,082
.
.
.
.
-0,18121
-100,159
118,928
1,426,449
.
.
.
.

Variável\lamda
(Intercept)
Datasintomas
Dataevoluc
Dataobito
Dataevolest
d1dataevoluc
d1dataevolest

Evolução = 2
0,010927
0,000808
-276,706
-392,289
.
.
.
.
1,011,725
0,997672
.
.
.
.
.
.

Evolução = 3
0,010927
0,000808
-0,69579
-11,112
0,06746
0,471157
-0,98095
-222,663
.
.
-186,741
-336,462
-0,52727
-0,60832
.
-0,16888

Fonte: Resultados obtidos pelos autores.

Levando-se em conta os valores transformados dos parâmetros identificados e, por se tratar de uma estrutura dividida
em três blocos, uma para estimação e outras duas para o tratamento, foram observadas uma menor quantidade de
variáveis que influenciaram os resultados.
Os valores analíticos apontaram para que a datação dos óbitos influenciasse positivamente o processo de recuperação.
Tal resultado deve-se ao temor da ocorrência de óbito e a um maior cuidado do sistema para com os casos e a abertura
de procedimentos estruturam relevantes para o contingenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul.
Observa-se pelo quadro 5 que a data de evolução apontou que é até nove vezes menor as chances de ocorrência para o
estado em recuperação. Analogamente, a dataevolest indicou que em até vinte e noves vezes menor a chance de
ocorrência de tal estado.
Quadro 6 - Parâmetros da Regressão Elastic Net
(Intercept)
dataconfir
datasintomas
dataevoluc
dataobito

Tratamento 1
1,245,836
0,005842
0,009593
-0,25331
0,085547

Tratamento 2
1,243,682
0,005105
0,007898
-0,27368
0,081778

Considere os valores K1 = -2,608, exp (K1) = 0,0736. Para este caso, considera-se a inversão com valor igual a 13,59 vezes menor. Para valores
positivos como K2=0,6741, exp (K2) = 1,96; as chances dobram para a ocorrência do evento.
42
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dataevolest
d1dataconfir
d1datasintomas
d1dataevoluc
d1dataobito
d1dataevolest
d2dataobito
d2dataevolest

-0,49854
0,005558
0,00262
-0,22427
0,070536
-0,21372
.
-0,01203

-0,49063
0,008948
0,004028
-0,23301
0,082862
-0,2404
0,000941
-0,01006

Fonte: Resultados obtidos pelos autores.

Para a modelagem Elastic Net, conforme o quadro 6, observou-se que as variáveis explicativas não mostraram
representatividade em nenhum dos tratamentos. Ainda, que as variáveis e hiperparâmetros foram praticamente os
mesmos, exceto para o d2dataobito presente no tratamento 2. A justificativa é que, por se tratar de uma amostra maior
no segundo tratamento, a data de óbito ponderada pela dummy, referente ao segundo período, mostrou uma significância
relativa importante na determinação dos casos da evolução.
Assim, variáveis como dataevoluc, dataevolest, d1dataevoluc, d1dataevolest e d2dataevolest apresentaram sinais
negativos.
Quadro 7 – Ramificações da Regressão de Árvore

1
2
3
4
5
6

nsplit
0
1
2
5
6
7

Tratamento 1
CP
erro rel
0,8313
1,0000
0,0585
0,1687
0,0285
0,1102
0,0096
0,0127
0,0001
0,0031

xerror
1,0003
0,1688
0,1103
0,0127
0,0036

Tratamento 2
xstd
CP
0,0303
0,8144
0,0134
0,0635
0,0131
0,0333
0,0039
0,0102
0,0013
0,0021
0,0001

error rel
1,0000
0,1856
0,1220
0,0132
0,0030
0,0009

xerror
1,0001
0,1856
0,1221
0,0133
0,0032
0,0010

Xstd
0,0194
0,0090
0,0088
0,0026
0,0007
0,0004

Fonte: Resultados obtidos pelos autores.

A coluna nsplit se refere ao número de divisões ou ramificações que a regressão estabelece para a árvore ao longo do
processo de estimação; a coluna CP se refere à importância de cada partição ou cada ramificação; a coluna erro rel se
refere ao erro relativo em cada particionamento; a coluna xerror dedica-se a estatistica ao valor relativo do erro estimada;
e a coluna xstd ao erro padrão do erro estimado.
Então, com base no quadro 7, o primeiro tratamento apresentou até seis ramificações esboçadas na Figura 2. Ainda, o
erro torna-se minimo quando a mesma alcança até 6 ramos.
Os resultados representam os limites probabilísticos superiores das variáveis identificadas em uma árvore.
Graficamente, a descrição do Tratamento 1 pode ser representada pela Figura abaixo:

Figura 2 – Árvore do Tratamento 1
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Fonte: Elaborada pelos autores.

A árvore do tratamento 1 compreendeu pouco mais de seis mil observações para a primeira partição dos dados. Logo, a
árvore foi dividida em seis ramos com datasintomas igual ou superior a 1.058 apontou para dataevoluc como
determinante, ramo à direita. Neste ramo foram identificados aproximadamente 17 óbitos e 586 pacientes em processo
de tratamento. Já a ramificação inferior a 1.058, à esquerda no primeiro ramo, acabou gerando quatro outros ramos
determinados pela dataobito, d2hospital, d2dataevoluc, dataevolest. Com dataobito maior ou igual a 2.844 foram
identificados 153 óbitos, enquanto para uma data inferior a 2.844 foram identificados 5337 pacientes; destes últimos,
com d2hospital com data inferior a 1.204 foram identificados 4826 recuperados e com a data igual ou superior a 1.204
foram identificados 358 pacientes. Em seguida, destes pacientes com dataevolest inferior a -0.7924 evidenciou 258
recuperados. Para dataevolest igual ou superior a -0.7924 tivemos 41 recuperados e outros 59 em recuperação.
Observou-se que as estruturas são muito similares sendo que apenas a variável d1dataevoluc apresenta, no tratamento
1, probabilidade limite de até 1 ponto percentual. Já a estrutura relativa é a mesma para mais de noventa e cinco por
cento das árvores desenhadas, mesmo que o esboço final seja ligeiramente diferente.

Figura 3 – Árvore do Tratamento 2
Fonte: Elaborada pelos autores.

Para o segundo Tratamento, conforme a Figura 3, que representa mais de dezesseis mil observações, a árvore ganhou um
ramo a mais à direita. Logo, no ramo à direita, com datasintomas maior ou igual a 1.058 e, em seguida, com dataevoluc
maior ou igual a 1.473, foram identificados 1045 pacientes em estado de recuperação. Com valores inferiores a 1.473
foram identificados 39 pacientes, com 14 recuperados e 25 óbitos. Considerando-se, a ramificação à esquerda com
datasintomas inferior a 1.058 foram identificados 14767 pacientes. Destes, com dataobito superior a 2.82 foram
identificados 407 óbitos. Para dataobito inferior ou igual a 2.82, que não representam óbitos pelo fato de a data ser nula,
foram identificados 12916 pacientes. Com d2hospital inferior a 1.195 observou-se 11998 recuperados e 918 dos quais
com d2evoluc maior ou igual a 1.697 indicaram 918 pacientes. Tal ramo possibilitou a identificação de 657 recuperados.
Com dataecolest igual ou superior a -07831 foram identificados 100 recuperados e 161 em recuperação.
Quadro 8 – Random Forest
ntree
10
20
30
40
50

Tratamento 1
OOB
1
0,14%
0,04%
0,07%
0,04%
0,07%
0,02%
0,05%
0,02%
0,05%
0,02%

2
1,88%
0,00%
0,62%
0,00%
0,00%

3
0,47%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%

Tratamento 2
OOB
1
0,06%
0,03%
0,03%
0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,02%

2
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,23%

3
0,26%
0,13%
0,13%
0,06%
0,06%

Fonte: Resultados obtidos pelos autores.

Considerando-se o quadro 8, notou-se que o Tratamento 1 apresentou uma taxa de erro baixo e estável no entorno de
0,02%; para os casos de óbito, acima de 1 estabilizada apenas após a quadragésima árvore. Finalmente, os processos de
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evolução para o estado em recuperação se mostraram pouco sensíveis ao aumento do número de árvores na floresta, o
que nos inferir que apenas após o segundo decreto foi possível a identificação de tais resultados com maior acuracidade.
Para o Tratamento 2, novamente, os casos de recuperados foram estabilizados após a inclusão do bloco e vinte árvores.
Já os óbitos foram estabilizados, mas após a quadragésima árvore os resultados tornaram-se mais imprecisos, o que
demandou a verificação da matriz de confusão.
Quadro 9 - Matrizes de confusão da Random Forest

1
2
3

Tratamento 1
1
2
5130
1
0
162
0
2

3
0
0
645

Erros de classificação
0,000194894
0,000000000
0,003091190

1
2
3

Tratamento 2
1
2
12769
2
1
425
0
1

3
0
0
1569

Erros de classificação
0,000156605
0,002347418
0,000636943

Fonte: Resultados obtidos pelos autores.

Analisando-se a matriz de confusão do random forest, conforme o quadro 9, notou-se que o Tratamento 1 classificou até
50 árvores com até 5 variáveis nas divisões da estrutura e com taxa de erro estimado de 0,02%. Ainda, a mesma
apresentou apenas três falsos positivos (negativos) com um recuperado falsamente classificado como óbito e dois em
recuperação também classificados como óbitos.
De perspectiva análoga, o Tratamento 2 classificou até 50 árvores com até cinco variáveis nas divisões da estrutura e com
taxa de erro estimado de 0,03%. Para este tratamento ocorreram quatro falsos positivos (negativos) com dois indivíduos
recuperados classificados falsamente como óbitos, um óbito erroneamente classificado como recuperado e um em
recuperação falsamente classificado como óbito.
É notório que o modelo possibilita uma classificação acurada em detrimento de outras alternativas da literatura
econométrica, o que mostra a importância de tais processos de classificação.
Assim, ao invés de se utilizar de contrafactualismo observou-se que o uso do aprendizado de máquina, mesmo
evidenciando elevado poder preditivo de longo prazo, conforme proposto por Aradabili et al. (2020), mostra boa
acuracidade na explicação causal dos determinantes dos estados dos pacientes com COVID-19, para o período analisado
no Rio Grande do Sul.
5. CONCLUSÃO
O atual cenário pandêmico possibilitou o estudo dos impactos das medidas de enfrentamento adotadas pelo estado do
Rio Grande do Sul no desenvolvimento do número de casos confirmados, número de óbitos e, também, no número de
pacientes em situação de tratamento. Assim, em razão da ausência de trabalhos específicos sobre as políticas adotadas
no Rio Grande do Sul, o presente trabalho utilizou a abordagem de aprendizado de máquinas para o estudo.
Optou-se pela construção de dois blocos, cada um dos quais representado a influência dos decretos. Para tal, foram
considerados também os efeitos em duas variáveis dummies. Assim, para ambos os tratamentos a inclusão das dummies
apontou para resultados significativos na abordagem explicando o processo sistemático de aprendizado em relação ao
evento. Além disso, a identificação de uma variável noise dos eventos possibilitou a inferência de algum grau de
aleatoriedade.
Contrariamente ao uso de abordagem contrafactual, o presente trabalho utilizou diferentes estruturas para cada um dos
estados (recuperado, óbito, em recuperação) foram identificadas no uso da Regressão LASSO seleção de variáveis. Assim,
ao serem considerados os decretos, notou-se que o primeiro fez com que a ocorrência de óbito fosse proporcionalmente
menor. Além disso, para o estado de óbito, a aleatoriedade influenciou negativamente a ocorrência de tal estado.
Para o tratamento 1, observou-se um grande efeito de imediato sobre os resultados com o efeito do primeiro decreto
sobre as chances de tal estado até duas vezes maior, corroborando o efeito positivo de tais medidas. De um ponto de vista
político, o temor da ocorrência de óbito e um maior cuidado do sistema para com os casos e a abertura de procedimentos
estruturam relevantes para o contingenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul.
Para a modelagem Elastic Net, observou-se que as variáveis explicativas (Sexo, Faixa Etária, Raça, Região, Critério) não
mostraram representatividade em nenhum dos tratamentos.
Entretanto, a Regressão LASSO apresentou resultados mais expressivos a medida que o valor se aproxima de zero pela
esquerda. De um ponto de vista mais geral, o segundo tratamento apresentou resultado mais expressivo para a Regressão
LASSO.
Para os procedimentos de Regressão de Árvore e Random Forest, as variáveis apresentaram as seguintes relevâncias:
d1datasintomas, d2datasintomas e datasintomas apresentando até 23% de relevância cada no estudo; d1dataconfir,
d2dataconfir e dataconfir apresentando até 5% cada; dataevolest, d2dataevoluc, d1dataobito, dataobito, dataevoluc,
d2dataobito, d1dataevolest e d2dataevolest apresentando até 2% cada e d1dataevoluc apresentando até 1% de relevância.
O número de árvores na floresta no procedimento de random forest possibilitou estruturas de até cinquenta árvores com
poucos resultados a partir da vigésima árvore e uma excelente acuracidade.
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Para corroborar a adequação e providencia das medidas adotadas pelo governo do Rio Grande do Sul, Figueiredo, Polli e
Andrade (2020) estudaram problemas relacionados aos números de casos a partir dos dados da PNAD-COVID19
postulando que o número real de infectados seja bem maior do que o reportado por testagem em virtude de dois possíveis
vieses relacionados ao baixo número de testes e dos resultados falsos-negativos dos testes rápidos. Logo, os autores
objetivaram o uso do método semi-bayesiano proposto por Wu et al. (2020) para a correção dos vieses indicados.
Concluíram que a existência de imunidade pré-existente e o limiar de uma imunidade coletiva tenha possibilitado uma
redução da contaminação e o seu respectivo controle. Para o Rio Grande do Sul reportaram que a taxa de contaminação
foi inferior a 1% e com a correção pelo método semi-bayesiano, a esta tenha sido alterada para 5,85% da população,
permanecendo como a menor do país para a base de dados analisada. Esta seria fruto da adequação das políticas adotadas
pelo governo.
Embora nenhum dos trabalhos da literatura internacional citados destaque as características dos agentes no processo
evolutivo dos pacientes, os mesmos se circunscrevem ao contrafactualismo e não às evidências factuais da abordagem
aqui apresentada. Ainda, como agenda de pesquisa, sugere-se o uso da mesma abordagem adotada para os dados da
segunda onda, o que possibilitaria inferências sobre o comportamento dos agentes em relação às medidas da primeira
onda e os efeitos das variáveis explicativas e suas covariadas.
Concluiu-se que os decretos surtiram efeitos positivos e duradouros sobre os efeitos da pandemia no Rio Grande do Sul
e o uso de uma nova base de dados corroboraria as estimações realizadas até a data de 29 de julho do corrente ano.
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Resumo. O objetivo do presente artigo é analisar como o crédito rural tem influenciado o desenvolvimento regional e
produtivo na atividade rural para os produtores que dependem desse benefício. Para isso, avalia-se o comportamento do
crédito rural ofertado em 2005, 2010 e 2012, identificando se o aumento no crédito rural beneficiou o desenvolvimento
regional e se a política agrícola está contribuindo para formação de clusters de desenvolvimento regional, utilizando o
ferramental metodológico da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). A ideia consiste em analisar a possível
existência de autocorrelação espacial, para verificar se uma variável de uma determinada localidade influencia a mesma
(ou outra) característica em uma localidade geograficamente próxima (vizinha). Os resultados indicaram a existência de
autocorrelação positiva entre o crédito rural e o desenvolvimento regional, sendo que ao longo dos anos analisados houve
uma evolução no número de municípios com baixo desenvolvimento econômico, dependentes do setor agropecuário, que
receberam altos valores de crédito rural, indicando uma possível política de beneficiamento de regiões que precisavam
avançar no desenvolvimento via maior concessão de crédito rural.
Palavras-chave: Brasil; Crédito Rural; Desenvolvimento Regional; Mato Grosso do Sul.
AGRICULTURAL POLICY AND REGIONAL DEVELOPMENT IN MATO GROSSO DO SUL, BRAZIL
Abstract: This paper aims to analyze how rural credit has influenced the regional and productive development of
municipalities that depend on this benefit. For this, the behavior of rural credit offered in 2005, 2010 and 2012 is
evaluated, identifying whether the increase in rural credit has benefited regional development and whether agricultural
policy is contributing to the formation of regional development clusters, using the Exploratory Spatial Data Analysis
(ESDA). The idea is to analyze the possible existence of spatial autocorrelation, to verify whether a variable from a given
location influences the same (or another) characteristic in a geographically close (neighbor) location. The results show
the existence of a positive autocorrelation between rural credit and regional development, and over the years analyzed
there was an evolution in the number of municipalities with low economic development, dependent on the agricultural
sector, which received high values of rural credit, indicating a possible policy to benefit regions that needed to advance
in development through greater rural credit concession.
Keywords: Brazil; Mato Grosso do Sul; Regional development; Rural credit.
1. INTRODUÇÃO
O setor agropecuário é considerado um dos mais importantes para o desenvolvimento do país, parte importante do
Produto Interno Bruto (PIB) é oriundo das exportações de produtos agrícolas, sendo que a agricultura e o agronegócio
contribuíram com 23,5% do PIB do país em 2017, a maior participação em 13 anos, conforme a CNA (2019). No Brasil a
agricultura familiar, com papel importante no desenvolvimento regional, representa 84% de todas as propriedades
rurais e emprega cerca de 5 milhões de famílias. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) a agricultura
familiar possui capacidade de colaborar para a diminuição da fome mundial e alcançar segurança alimentar sustentável,
produzindo cerca de 80% dos alimentos consumidos e preservando 75% dos recursos agrícolas do planeta. Os
agricultores familiares tornaram-se responsável pela maioria dos alimentos que chegam à mesa da população, como o
leite (58%), a mandioca (83%) e o feijão (70%) (IBGE, 2006).
O que diferencia a agricultura familiar da não familiar é a gestão da propriedade que é compartilhada pela família, nela a
atividade agrícola é a principal fonte geradora de renda (PIRES et al., 2002). Daí a necessidade de políticas de incentivo
à atividade agrícola. A política agrícola43 tem um importante papel no desenvolvimento da sociedade brasileira. Ao longo
do tempo, a agropecuária tem sido um setor estratégico em nosso país. O setor não apenas apresenta papel relevante na
promoção do desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda, mas também pode contribuir para a
segurança alimentar, a redução da pobreza e da desigualdade no país (BUAINAIN; GARCIA, 2010).
No Brasil, os níveis de produtividade da agropecuária têm aumentado muito nas últimas décadas. A produção agrícola
cresceu significativamente no tempo, considerando-se que muitas regiões não alcançavam a metade da produção do que
se observa em anos mais recentes. Esse crescimento foi decorrente do aprimoramento das técnicas de cultivo, do
melhoramento genético e das práticas de manejo do solo (FREITAS; MENDONÇA, 2016; BUAINAIN et al., 2014; VIEIRA
FILHO; GASQUES, 2016).

Segundo o Estatuto da terra (Lei n˚ 4.504, 30 de novembro de 1964, Título І – Artigo 1˚ § 2˚), entende-se por Política Agrícola o conjunto de
providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido
de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país.
43
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No entanto, de acordo com Galvão (2013), a agricultura é uma atividade econômica altamente dependente de
financiamento, tanto para o investimento em infraestrutura, quanto para a produção. A agropecuária moderna depende
de máquinas, equipamentos e insumos cada vez mais caros. Na produção industrial, normalmente, o período entre a
compra dos insumos e a venda do produto final é de somente alguns dias ou semanas. Por outro lado, mesmo nas culturas
anuais, o período entre o início da produção, com o preparo do solo, e a comercialização nunca é menor que quatro ou
cinco meses. Grande parte dos gastos dos produtores rurais concentra-se também nas etapas iniciais do ciclo de
produção, aumentando a necessidade e a dependência de recursos financeiros para a sua viabilização.
Nesse sentido, o crédito rural acaba sendo uma importante fonte de financiamento da produção agropecuária. A safra
2017/18 contou com R$ 188,4 bilhões para financiamentos aos produtores rurais e suas cooperativas, em suas atividades
de produção e de comercialização agropecuária, sendo R$ 150,25 bilhões para custeio, comercialização e
industrialização, e R$ 38,15 bilhões para investimentos (MAPA, 2017).
O Crédito Rural abrange recursos destinados a custeio, investimento ou comercialização. As suas regras, finalidades e
condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas normas
são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas
de crédito. O crédito rural foi, historicamente, o principal instrumento de política agrícola no Brasil. Com o esforço
governamental de industrialização, a agricultura teve que assumir o papel, entre outros, de fornecedora de recursos para
o país, por meio da exportação. O governo, então, criou um amplo sistema de crédito rural subsidiado que pudesse
viabilizar a compra de máquinas e equipamentos, além de insumos modernos, que garantissem a adoção de novas
tecnologias de produção (BELIK, 2015).
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), importante linha de crédito rural, foi criado
em 1995 pelo governo federal com o objetivo de prestar um atendimento diferenciado aos pequenos agricultores ,
aqueles cuja produção é resultado de sua própria força de trabalho ou da mão de obra familiar. O intuito desse programa
é o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo pequeno agricultor, também conhecido como agricultor familiar,
integrando-o à cadeia do agronegócio por meio da modernização do sistema produtivo. Dessa forma, seu produto passa
a contar com um valor agregado, o que, no final, proporcionará um aumento de renda a esse produtor (BUAINAIN, 2010).
Ainda conforme Buainain (2010), o PRONAF se destina ao financiamento, à implantação, ampliação ou modernização da
estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias
rurais próximas, visando à geração de renda e a melhora do uso da mão de obra familiar.
Contudo, deve-se ressaltar que os produtores agropecuários brasileiros carecem, em geral, de dirigentes com qualificação
profissional adequada e com orientação técnica condizente com a realidade produtiva. Nesse sentido, reveste-se de
importância a assistência técnica e extensão rural, com o reforço e a consolidação dos cursos técnicos na área de ciências
agrárias, principalmente nos médios centros urbanos, mais próximos das regiões produtoras. A baixa qualificação
profissional e técnica apresenta-se como fator de vulnerabilidade na capacidade de absorção de novos conhecimentos e
tecnologias pelos agentes produtivos. Parte do problema é dada pela elevada heterogeneidade nesse setor. Uma parcela
pequena dos produtores apresenta gestão eficiente, mas responde pela maior parte da produção nacional (BUAINAIN;
GARCIA, 2013).
Nesse contexto, o trabalho assume a hipótese de que a política agrícola brasileira é um importante instrumento para o
desenvolvimento regional, influenciando de forma mais significativa na promoção do desenvolvimento nas regiões mais
beneficiadas. Portanto, delineia-se como problema de pesquisa o seguinte questionamento: o crédito rural possui uma
relação significativa para explicar o desenvolvimento regional no estado do Mato Grosso do Sul?
Para tanto, o objetivo do presente estudo é analisar como o crédito rural tem influenciado o desenvolvimento regional e
produtivo na atividade rural para os produtores que dependem desse benefício. Mais especificamente, buscou-se: avaliar
o comportamento do crédito rural ofertado em 2005, 2010 e 2012; Verificar se o aumento no crédito rural está
beneficiando o desenvolvimento regional; Analisar se a política agrícola está contribuindo para formação de clusters de
desenvolvimento.
Para tanto, o trabalho esta organizado em mais quatro seções, além da introdução. Na segunda seção é apresentada uma
breve revisão de literatura. A terceira seção contempla a metodologia, com o método utilizado e a fonte dos dados. Os
resultados são apresentados e discutidos na quarta seção. Por fim, a quinta e última seção, traz as considerações finais.
2. REVISÃO DE LITERATURA
As políticas agrícolas no Brasil, tem sido um importante instrumento de mudanças no setor do agronegócio, através dos
créditos concedidos aos agricultores de pequeno e grande porte, torna possível o custeio de sua produção, melhorar sua
infraestrutura e se qualificar cada vez mais. O setor agropecuário, não apenas apresenta papel estratégico no
desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda, mas também pode contribuir para a segurança alimentar,
a redução da pobreza e da desigualdade no país.
Na análise econômica muitos estudos se dedicaram a avaliar as relações do crédito rural na economia brasileira, entre os
principais e mais relevantes para o presente estudo pode-se destacar: Silva (2006), Souza e Caume (2008), Ramos e
Martha Júnior (2010), Silva (2011), Santos e Braga (2013), Rodrigues (2013) e Garcias (2014).
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Silva (2006) analisou a lógica recente da distribuição dos recursos do PRONAF, feita pelas duas principais modalidades,
créditos e infraestrutura, com o intuito de verificar o perfil dos agricultores familiares e das localidades que tem recebido
recursos nas regiões Nordeste e Sul. Para tanto foi feito um estudo do enquadramento de agricultores familiares e
municípios que mais captam recursos dessas modalidades e, em seguida, com base no trabalho de Kageyama (2004),
calculado o índice de Desenvolvimento Rural para se analisarem as dimensões econômicas, de bem estar social,
populacionais e ambientais desses municípios. Por meio das análises estatísticas dos dados, averiguaram se mesmo com
a alteração recente da legislação, o PRONAF continua atrelado a lógica concentradora de recursos, definida pelas
exigências do sistema bancário; ou seja, se tem prevalecido a lógica concentradora de distribuição de recursos
semelhante as demais linhas de financiamento do Sistema Nacional de Credito Rural.
Souza e Caume (2008) estudaram a trajetória do crédito rural no Brasil e o seu específico direcionamento para a
agricultura familiar. Os autores analisaram as propostas iniciais que delinearam o projeto de extensão rural
implementado no país e sua articulação às várias modalidades de crédito rural, analisando o processo da “modernização
conservadora” da agropecuária, claramente vinculado à instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (1965), e
chegando até a década de 1990, com o surgimento de novas formas de financiamento da agropecuária brasileira, onde se
destaca a criação do PRONAF. Segundo os mesmos, essa trajetória de reconstrução histórica torna-se relevante na medida
em que se propõe a examinar a lógica subjacente às políticas de financiamento do setor agropecuário brasileiro e suas
implicações para a agricultura familiar, até a instituição do PRONAF.
Ramos e Martha Júnior (2010) verificaram a evolução da política de crédito rural brasileira com base em pesquisas de
cunho analítico-descritivo com o propósito de compilar informações dispersas na literatura, buscando discorrer sobre as
mudanças introduzidas no crédito rural oficial nas últimas décadas. As principais considerações foram: o esgotamento
das fontes de recursos oficiais de crédito rural; as tentativas de controle da inflação e ajuste fiscal impostos por planos
econômicos, especialmente na década de 1980 e primeira metade da década de 1990; a busca por novos mecanismos de
financiamento e fontes não inflacionárias; a inadimplência dos produtores; a emergência e inclusão de novos temas na
agenda da sociedade e do governo; em relação aos antecedentes e a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR),
a política de Crédito Rural pós SNCR e a evolução dos financiamentos à agropecuária.
Silva (2011) investigou a ação do PRONAF em um âmbito territorial visando verificar a existência de impactos
socioeconômicos dessa política nas economias dos municípios do território do Médio Jequitinhonha, utilizando o
instrumental estatístico de Dados em Painel para analisar os impactos dos créditos do PRONAF nas principais variáveis
econômicas dos municípios do território. Os resultados alcançados indicaram que o PRONAF vem contribuindo para o
desenvolvimento das economias locais, em especial naqueles municípios com grande demanda por estes créditos, que
servem como fonte de liquidez para a movimentação de suas atividades econômicas.
Santos e Braga (2013) mensuraram os impactos do crédito rural sobre a produtividade da terra e do trabalho nas grandes
regiões brasileiras. A abordagem metodológica se baseou em um modelo de restrição de crédito e no método do
propensity score. Para tanto, utilizaram microdados do Censo Agropecuário de 2006. Os resultados mostraram que o
crédito não foi efetivo para aumentar a produtividade dos fatores no setor agrícola, exceto para a região nordeste do
Brasil. Os resultados apontam para a necessidade de melhorias na política de crédito rural no Brasil.
Rodrigues (2013) analisou estudos sobre as operações de crédito do PRONAF, verificando se o crédito concedido tem
funcionado como mecanismo indutor do desenvolvimento no meio rural e analisando as mudanças ocorridas no campo
após sua criação. Suas considerações foram de que o PRONAF tem se firmado como política pública, com resultados
positivos na inserção bancária de agricultores familiares e assentados de reforma agrária em todo o país, porém, a
metodologia de sua concessão necessita de ajustes para obtenção de melhores resultados na aplicação e reembolso dos
créditos, especialmente no que diz respeito à execução dos contratos de financiamento.
Garcias (2014) avaliou o impacto da restrição do crédito rural sobre a produtividade da terra e a produtividade do
trabalho para os agricultores familiares dos municípios do Brasil, usando dados do Censo Agropecuário de 2016 para
estimar esse impacto. As hipóteses do impacto da restrição ao crédito sobre a produtividade da terra e do trabalho foram
calculadas a partir da comparação entre o grupo que recebeu crédito e o que não recebeu crédito, obtido através do
escore de propensão (propencity score matching). As estimativas do efeito médio de tratamento sobre os tratados, quando
apresentaram resultados estatisticamente significativos, evidenciaram os diferentes grupos formados dentro da
agricultura familiar. Os resultados mostraram que municípios com créditos tiveram maior produtividade da terra e do
trabalho (região Centro-Oeste,). Além disso, os efeitos da restrição ao crédito rural são diferentes para municípios mais
ou menos mercantilizados e, portanto, requerem políticas distintas.
3. METODOLOGIA
A metodologia proposta consiste em analisar os dados disponíveis acerca da política agrícola no Brasil e dos recursos
repassados para os agricultores através do crédito rural, além de avaliar indicadores econômicos ligados ao
desenvolvimento regional. Para isso, além de análises gráficas das séries disponíveis sobre os temas, será adotado o
ferramental metodológico da análise exploratória de dados espaciais (AEDE). A ideia consiste em analisar possíveis
heterogeneidades espaciais, utilizando a econometria espacial para verificar se uma variável de uma determinada
localidade influencia a mesma (ou outra) característica em uma localidade geograficamente próxima (vizinha).
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A diferença entre a econometria espacial e a econometria tradicional concentra-se na preocupação de se incorporar na
modelagem o padrão da interação socioeconômica entre os agentes num sistema, assim como as características da
estrutura desse sistema no espaço. Essas interações e as características estruturais - que podem ser instáveis no espaço
- geram efeitos espaciais em vários processos econômicos (ANSELIN, 2003; ANSELIN, 1998; ANSELIN e BERA, 1998).
A AEDE é uma coleção de técnicas para a análise estatística de informação geográfica com o intuito de descobrir padrões
espaciais nos dados e para sugerir hipóteses, mas impondo a menor estrutura possível. Ela também procura descrever
distribuições espaciais, identificar observações discrepantes no espaço, descobrir padrões de associação espacial e
sugerir clusters espaciais. Assim, o objetivo primordial é deixar os dados espaciais falarem por eles próprios (ALMEIDA,
2004).
3.1. Método: análise exploratória de dados espaciais (AEDE)
A análise exploratória de dados espaciais (AEDE), conforme Anselin (1995) é definida pela coleção de técnicas para
visualizar e descrever distribuições espaciais, identificar situações atípicas, descobrir padrões de associação,
agrupamento de valores semelhantes (cluster) e sugerir regimes espaciais ou outras formas de heterogeneidade espacial.
3.1.1. Matriz de pesos espaciais
O estudo de econometria espacial começa com a representação dos dados espaciais na forma matricial, conforme Silva,
Borges e Parré (2014), onde os vizinhos de cada localidade são relacionados por meio da matriz de pesos espaciais W44.
Assim, para cada ponto no espaço, estabelece-se um conjunto de vizinhança que interage com ele. Um dos métodos para
elaborar as informações ao longo do espaço é a aplicação do critério de proximidade (vizinhança), que mostra a posição
de uma unidade em relação as outras no espaço. No que se refere a dependência espacial, presume-se que regiões
vizinhas apresentam um grau maior de dependência do que as demais.
Segundo Almeida (2004), é preciso adotar um conceito de fronteira geográfica, para determinar vizinhança ou
contiguidade, que pode causar erros de medidas por ser executado através de observação de um mapa. Considerando
esses erros de medidas, e em comparação ao movimento de peças de xadrez, a condição de contiguidade é chamada de
rainha quando, além das fronteiras com extensão diferente de zero, possam ser considerados os vértices (nós), na
observação de um mapa, como contíguos. Caso apenas fronteiras físicas com extensão diferente de zero entre as regiões
forem levadas em conta, a condição de contiguidade é vista como torre. Representada na Figura 1:
Torre

Rainha

Figura 1: Matrizes de peso espacial
Fonte: Adaptado de Almeida (2004).

Independentemente das duas convenções, torre e rainha, serem muito usadas na literatura, para Almeida (2004) elas
apresentam uma desigualdade, porque não é garantida uma conectividade balanceada, já que existe regiões com grande
área e muitos vizinhos, e também regiões com pouca área e poucos vizinhos. Para evitar esse empecilho, utiliza-se uma
matriz de k vizinhos mais próximos. Refere-se a matriz binária de contiguidade da qual a convenção de vizinhança é
baseada na distância geográfica Almeida (2004). A matriz k é escrita da seguinte maneira:
𝑊𝑖𝑗 = 1, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑
𝑊𝑖𝑗 = 0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑑
Onde d é um valor de distância crítico.
3.1.2. Autocorrelação espacial global (I de Moran)
O estudo da AEDE inicia-se verificando a aleatoriedade dos dados espaciais, significando que os valores do atributo numa
região não dependem desse atributo nas regiões vizinhas (COLLE et al., 2017).
De acordo com Rocha e Parré (2009), apud Colle et al. (2017), a autocorrelação espacial pode ser calculada pela estatística
I de Moran, através da qual se obtém a indicação formal do grau de associação linear entre os vetores de valores
observados no tempo t (zt) e a média ponderada dos valores da vizinhança, ou dos lags espaciais (Wzt). Os valores de I
maiores (ou menores) do que o valor esperado 𝐸(𝐼) = −1/(𝑛 − 1) demonstram a existência de autocorrelação positiva
(ou negativa).
A matriz de pesos espaciais é uma matriz quadrada (n x m) que contém os pesos espaciais de cada unidade sobre a outra. Assim, o elemento Wij indica
o peso espacial que a unidade j exerce sobre a unidade i. Quando a matriz W é construída, independente do critério usado, ela é tratada como um fator
exógeno. (HOECKEL; CASAGRANDE; SANTOS, 2019).
44
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De forma geral, o índice de Moran presta-se a um teste cuja hipótese nula é de independência espacial e neste caso o valor
seria zero. Uma vez calculado, é importante estabelecer sua validade estatística (COLLE et al., 2017).
A interpretação dessa estatística, conforme apontado por Almeida (2005) pode ser feita considerando que a
autocorrelação espacial positiva revela a existência de uma similaridade entre os valores do atributo estudado e a
localização espacial deste. A autocorrelação espacial negativa revela, por sua vez, que existe uma dissimilaridade entre
os valores do atributo considerado a sua localização espacial.
A estatística I de Moran algebricamente é dada por:
𝐼𝑖 =

𝑛 ∑𝑖 ∑𝑗 𝑊𝑖𝑗 𝑍𝑖 𝑍𝑗
𝑆𝑂

(1)

2
∑𝑛
𝑖=1 𝑍𝑖

em que n é o número de unidades espaciais, yi é a variável de interesse, wij é o peso espacial para o par de unidades
espaciais i e j, medindo o grau de interação entre elas.
A estatística de I de Moran é um coeficiente de associação linear do tipo produto cruzado, padronizado por dois termos.
O primeiro termo refere-se à variância dos dados de interesse [ƹ (yi – y)2], ao passo que o segundo fornece a ideia da
configuração espacial dos dados n/ƹ ƹ Wij. Note ainda que a somatória dupla significa que todos os elementos da matriz
de pesos espaciais W devem ser somados, denotando a densidade dessa matriz. Assim, a estatística I de Moran é baseada
nas somas de produtos cruzados de yi para regiões vizinhas, segundo um critério de vizinhança dado pela matriz de pesos
espaciais W.
A normalidade das linhas da matriz de pesos espaciais45, ou seja, quando os elementos de cada linha somam 1, altera a
expressão (1) para a seguinte forma:
𝑍 ′ 𝑊𝑍

𝐼𝑖 =

(2)

𝑍′𝑍

3.1.3. Autocorrelação espacial local
Conforme Colle et al. (2017) o problema com o coeficiente de autocorrelação espacial global é que ele pode ocultar
padrões locais de autocorrelação espacial. A estatística espacial local foi desenvolvida com o objetivo de qualificar o grau
de associação espacial que cada localização do conjunto amostral está submetida em função de um modelo de vizinhança
preestabelecida, denominada de Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA).
Segundo Anselin (1995), existe uma proporcionalidade direta entre os valores da autocorrelação global e os valores das
autocorrelações locais. Ele demonstra que as LISAs permitem a decomposição dos indicadores globais em contribuições
individuais, indicando porções territoriais de não estacionariedade e identificando aglomerados (clusters) significativos
de valores semelhantes em torno de determinadas localizações. Sugere um novo indicador que tem a capacidade de
observar os padrões locais de associação linear que é estatisticamente significativo.
A estatística I de Moran local pode ser obtida pela seguinte formula:
𝐼𝑖 =

(𝑦𝑖 − 𝑦̅) ∑𝑛
̅)
𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 (𝑦𝑗 −𝑦

(3)

∑𝑛
̅)
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦
𝑛

Onde: 𝐼𝑖 > 0 indica Clusters de valores similares, ou seja, altos e baixos e I < 0 indica Clusters de valores distintos
(exemplo, uma com valores altos, cercado por uma vizinhança de valores baixos). O mapa de Clusters LISA combina a
informação do diagrama de dispersão de Moran e a informação do mapa de significância das medidas de associação local
𝐼𝑖 . Tal mapa ilustra a classificação em quatro categorias de associação espacial, estatisticamente significativas.
O modelo LISA fornece um indício do grau de concentração dos valores semelhantes em torno de uma observação,
caracterizando os clusters espaciais, mais significativos. Tais clusters são divididos em quatro tipos de associação espacial,
sendo: Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA). Os grupos AA e BB mostram a existência de
autocorrelação espacial positiva, já os grupos AB e BA indicam a presença de autocorrelação espacial negativa (ALMEIDA,
2012).
3.2. Dados
Para realizar a análise proposta no presente estudo, foi utilizado os dados do PIB per capita (PIBpc) em R$, oriundo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como indicador de desenvolvimento regional, para os anos de 2005,
2010 e 2012. Para a variável crédito agrícola utilizou-se os dados do Crédito Rural (em R$) provenientes do Banco Central
do Brasil (BACEN), para os anos de 2005, 2010 e 2012. Adicionalmente, para avaliar a importância da agricultura e
pecuá1ria para os municípios de MS, utilizou-se os dados do IBGE do Valor Adicionado Bruto da Agropecuária
(VABAGRO) para criar um indicador do percentual correspondente desse setor na formação do Valor Adicionado Bruto
Total (VABT) dos municípios para o ano de 2016, ou seja, o percentual do VABT que corresponde ao VABAGRO para cada

Para mais informações metodológicas a cerca de como a matriz de pesos espaciais é representada algebricamente: ver Almeida (2012) e Hoeckel,
Casagrande e Santos (2019).
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município, dando um indicativo da importância/dependência da agropecuária para os municípios. Esse indicador,
doravante, será chamado de IVAB16.
O Shapefile utilizado, com os dados georeferenciados dos municípios é oriundo do IPEA. Para realizar as estimações e
construções de mapas (formação de clusters), foi utilizado o software estatístico Geoda.
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Com a finalidade de realizar a análise de cluster, foi necessário evidenciar a existência de um padrão espacial nos dados,
assim estimou-se o Índice de Moram Global que mostra a autocorrelação espacial, com diferentes matrizes de pesos
espaciais e com objetivo de detectar a que possui melhor ajuste com o padrão espacial, se existir (Tabela 1 e Tabela 2).
Quadro 1. Índice de Moran Global Univariado (Autocorrelação)
Matriz/
Variável
K1
K3
K5
Torre
Rainha

PIBpc2005
0,134
(0,038)
0,054
(0,072)
0,046
(0,038)
0,031*
(0,023)
0,046
(0,053)

PIBpc2010
0,208*
(0,001)
0,087
(0,008)
0,076
(0,004)
0,018
(0,034)
0,084
(0,002)

PIBpc2012
0,296*
(0,001)
0,126
(0,010)
0,130
(0,002)
0,023
(0,066)
0,121
(0,004)

CR2005
0,049
(0,287)
0,102
(0,098)
0,156*
(0,016)
-0,057
(0,136)
0,109
(0,063)

CR2010
0,156
(0,093)
0,201
(0,013)
0,167*
(0,009)
-0,077
(0,062)
0,187
(0,010)

CR2012
0,100
(0,192)
0,190
(0,018)
0,184*
(0,007)
-0,104
(0,012)
0,161
(0,019)

IVAB16
0,374*
(0,003)
0,023
(0,316)
-0,012
(0,455)
-0,011
(0,495)
0,098
(0,060)

Nota: Valores da probabilidade entre parênteses (p-value). *Coeficientes com maior significância estatística.
Fonte: Resultados da pesquisa.

Conforme a Tabela 1 (Índice de Moran Global Univariado) e a Tabela 2 (Índice de Moran Global Bivariado), grande parte
das matrizes mostrou autocorrelação espacial (I de Moran) positiva e significativa, apontando a existência de um padrão
espacial nos dados. Dessa forma, para estimação do indicar LISA, são utilizadas as matrizes com melhor ajuste em relação
aos dados, ou seja, a matriz em que o coeficiente I de Moran (univariado e bivariado) apresentou maior significância
estatística46.
Quadro 2: Índice de Moran Global Bivariado (Autocorrelação)
Matriz/
Variável
K1
K3
K5
Torre
Rainha

PIBpc e CR - 2005
0,156*
(0,083)
0,072
(0,142)
0,072
(0,096)
-0,030
(0,151)
0,041
(0,193)

PIBpc e CR - 2010
0,216
(0,032)
0,117
(0,063)
0,130*
(0,018)
0,044
(0,074)
0,086
(0,066)

PIBpc e CR - 2012
0,174
(0,063)
0,108
(0,064)
0,117*
(0,018)
0,029
(0,150)
0,074
(0,083)

Nota: Valores da probabilidade entre parênteses (p-value). *Coeficientes com maior significância estatística.
Fonte: Resultados da pesquisa.

Inicialmente, apresenta-se os mapas da distribuição espacial do PIBpc, mostrando sua evolução nos anos de 2005, 2010
e 2012. Usando os quatro quartis para relacionar os municípios conforme os níveis de distribuição, que será observado
nas Figuras (2 a 4). A fim de auxiliar no estudo da distribuição espacial dos municípios se empregará as regiões de MS47,
a saber: Campo Grande, Grande Dourados, Bolsão, Cone Sul, Pantanal, Leste, Norte, Sudoeste e Sul-Fronteira.
Como é visto na Figura 2, os municípios que apresentaram os maiores níveis de PIBpc em 2005 são 19, e estão divididos
entre as regiões: Sul-Fronteira (Aral Moreira e Laguna Carapã); Grande Dourados (Caarapó, Maracaju e Rio Brilhante);
Campo Grande (Sidrôlandia, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo); Leste (Nova Andradina e Bataguassu); Bolsão
(Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Selvíria, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul); e Norte (Costa Rica, Alcinópolis e
Sonora).
Já os municípios que possuem o pior desenvolvimento regional estão divididos entre as regiões: Cone Sul (Japorã e
Itaquírai); Sul-Fronteira (Paranhos, Coronel Sapucaia e Antonio João); Grande Dourados (Vicentina, Glória de Dourados
e Deodápolis); Leste (Novo Horizonte do Sul); Sudoeste (Bela Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Nioaque); Pantanal
(Anastácio, Aquidauana, Miranda e Ladário) e Campo Grande (Dois Irmãos do Buriti) e Norte (Rio Negro).
Conforme apresentado na Figura 3, para o PIBpc de 2010, grande parte dos municípios que apresentaram maior nível de
desenvolvimento regional continuaram os mesmos, pode-se citar os cinco novos municípios que entraram para esse
46
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No presente estudo são apresentados apenas os mapas (Indicador LISA) bivariados, com exceção da variável IVAB16.
A distribuição e os municípios que formam cada região pode ser observada no Apêndice (Figura 10).
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grupo de acordo com as regiões: Grande Dourados (Jatei); Leste (Angélica e Taquarussu); Bolsão (Aparecida do Taboado)
e Norte (São Gabriel do Oeste). O mesmo ocorre com os níveis mais baixos de PIBpc, sendo os municípios que agora fazem
parte desse grupo conforme as regiões: Sul-Fronteira (Amambai, Sete Quedas e Tacuru); Grande Dourados (Douradina e
Fátima do Sul); Norte (Rio Negro).
Na Figura 4, para o PIBpc de 2012, também não houve muitas mudanças, sendo que os municípios que tiveram um PIBpc
alto continuam em sua maioria os mesmos, mudando apenas os seguintes: Dourados (região da Grande Dourados) e
Bandeirantes (região de Campo Grande) (Bandeirantes), que ainda não haviam aparecido na lista de municípios que
possuem melhor desenvolvimento.
Pode-se notar que durante os anos de 2005, 2010 e 2012 não houve grandes mudanças nos municípios que compõe os
grupos de maior (melhor) e menor (pior) desenvolvimento, cabendo ressaltar a região de Bolsão (positivamente), com
maior número de municípios no grupo de melhor desenvolvimento, e as regiões do Pantanal e Sudoeste (negativamente),
como maior número de municípios no grupo de pior desenvolvimento. Vale destacar a mudança nos níveis dos quartis,
com aumento no limite inferior e superior nos anos de 2010 e 2012 quando comparados ao ano de 2005, indicando que
houve uma evolução nos níveis de PIBpc dos municípios de MS no período estudado, ou seja, avanços no desenvolvimento
regional.

Figura 2: Distribuição espacial PIBpc 2005

Figura 3: Distribuição espacial PIBpc 2010

Figura 4: Distribuição espacial PIBpc 2012

Figura 5: Distribuição espacial IVAB 2016

Fonte: Resultados da pesquisa.

Para o IVAB2016 (Figura 5), que é o indicador usado para medir o percentual correspondente do Valor Adicionado Bruto
da Agropecuária nas regiões do Mato Grosso do Sul no ano de 2016, fornecendo um indicativo da importância da
agropecuária para os municípios, as regiões que apresentaram um maior índice de valor adicionado foram: Leste e Campo
Grande com quatro municípios cada uma, seguida por Bolsão com três municípios, Sudoeste, Norte e Sul-Fronteira com
dois municípios cada um. Os municípios que obtiveram um menor valor adicionado estão divididos entre as regiões:
Bolsão com cinco municípios, Pantanal com quatro municípios, Cone Sul, Grande Dourados, Leste e Sudoeste com dois
municípios. Cabe destaque, a região do Pantanal estar entre as regiões com menor importância do setor agropecuário
comparativamente, como era esperado, dado que essa região possui áreas significativas de preservação ambiental.
A seguir, é apresentado o LISA bivariado para o PIBpc e o Crédito Rural nos anos 2005, 2010 e 2012, além do LISA
univariado para o IVAB16. Como pode-se observar na Figura 6, o cluster AA é composto pelo município de Ribas do Rio
Pardo. Logo, Ribas do Rio Pardo possuia em 2005 alto nível de desenvolvimento (PIBpc) e alto nível de CR concedido ao
município. O cluster BB é constituído pelos seguintes municípios: Iguatemi (Cone Sul), Taquarussu e Ivinhema (Leste),
Corguinho (Campo Grande), Rio Verde de Mato Grosso (Norte) e Corumbá (Pantanal). Os municípios pertencentes a esse
cluster possuíam, em 2005, baixos níveis de PIBpc e também baixos níveis de CR, sedo os mesmos rodeados por
municípios com as mesmas características.
O cluster BA é formado por dois municípios que são Itaporã e Douradina (Grande Dourados). Tais municípios possuem
baixo PIBpc e alto nível de CR (Figura 5), indicando que a política agrícola de maior concessão de crédito para esses
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municípios busca elevar o desenvolvimento dos mesmos, dado que comparado a seus municípios vizinho possuem menor
PIBpc (Figura 2). O cluster AB é composto pelos municípios de Jateí (Grande Dourados) e São Gabriel do Oeste (Sudoeste),
indicando que tais municípios possuem altos níveis de PIBpc e baixo nível de concessão de CR.
Conforme a Figura 7, o LISA de 2010 indica que o cluster AA é formado por dois municípios, Laguna Carapã (Sul-fronteira)
e Rio Brilhante (Grande Dourados). Esses municípios apresentam altas taxas de desenvolvimento e de crédito rural,
sendo rodeados por municípios que também possuem altas taxas de concessão de crédido rural. O cluster BB, em que os
municípios possuem baixo nível desenvolvimento e baixa concessão de crédito rural, assim como os seus vizinhos, é
composto por oito municípios, a saber: Sete Quedas (Sul-fronteira), Fátima do Sul, Gloria de Dourados e Deodápolis
(Grande Dourados), Ivinhema (Leste), Bonito (Sudoeste), Aquidauana (Pantanal) e Rochedo (Campo Grande). O cluster
BA é constituído por sete municípios, Ponta Porã e Antonio João (Sul-fronteira), Itaporã e Douradina (Grande Dourados),
Sidrolândia e Campo Grande (Campo Grande) e Cassilândia (Bolsão). Tais municípios apresentam baixo nível
desenvolvimento e alta concessão de crédito rural e são cercados por municípios com as mesmas características.
Comparando o ano de 2010 com 2012 (Figura 8), o LISA mostrou poucas mudanças nas aglomerações significativas,
tendo que apenas Rio Brilhante deixou de fazer parte do cluster AA. No cluster BB dois novos municípios entraram,
Tacuru (Sul-fronteira) e Naviraí (Cone Sul), enquanto no cluster BA não houve mudanças. Já o cluster AB, não apresentou
nenhum município significativo nos anos de 2010 e 2012 (Figuras 7 e 8).

Figura 6: Indicador LISABivariate 2005

Figura 7: Indicador LISABivariate 2010

Figura 8: Indicador LISABivariate 2012

Figura 9: Indicador LISA para a IVAB16

Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Vermelho (Alto-Alto); Azul (Baixo-Baixo); Azul-Claro (Baixo-Alto); Rosa (Alto-Baixo).

Na Figura 9 é apresentado o LISA para o IVAB16. Essa variável nos fornece a importância na agropecuária na constituição
do PIB dos municípios. Assim, o cluster AA que é composto por três municípios que são Bandeirantes (Campo Grande),
Brasilândia (Bolsão) e Novo Horizonte do Sul (Leste), possuem um alto nível de importância do setor agropecuário e são
cercados por municípios que também tem alto nível de dependência do setor agropecuário. Do lado oposto, os municípios
que possuem menor dependência do setor agropecuário, cluster BB, assim como seus vizinhos, é formado pelos
municípios de Selvíria (Bolsão) e Corumbá (Pantanal). O cluster BA é constituído pelo município de Naviraí (Cone Sul),
que possui baixa dependência do setro agropecuário, enquanto para seu vizinho (Novo Horizonte do Sul), o setor
agropecuário é muito importante. O cluster AB, que indica que a agropecuária tem alta importância para os municípios,
porém baixa dependência para seus vizinhos, é formado por Itaporã (Grande Dourados), Anaurilândia (Leste) e Ribas do
Rio Pardo (Campo Grande).
Pode-se observar que ao longo do período analisado houve uma evolução no número de municípios com baixo
desenvolvimento econômico que receberam altos valores de crédito rural, cluster BA, composto por municípios das
regiões Sul-fronteira (Antônio João e Ponta Porã), Grande Dourados (Itaporã), Campo Grande (Sidrolândia e Campo
Grande) e Bolsão (Cassilândia), indicando uma possível política de beneficiamento de regiões que precisam avançar no
desenvolvimento via maior concessão de crédito rural.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente estudo buscou analisar como o crédito rural influencia o desenvolvimento regional e produtivo na atividade
rural para os produtores que dependem desse benefício. Para isso, avalia-se o comportamento do crédito rural ofertado
em 2005, 2010 e 2012, identificando se o aumento no crédito rural beneficiou o desenvolvimento regional dos municípios
de Mato Grosso do Sul, utilizando o ferramental metodológico da AEDE.
Os dados analisados apresentaram um padrão espacial, em que grande parte das matrizes de vizinhança estimadas
mostraram a existência de autocorrelação espacial positiva e significativa entre o crédito rural e o indicador de
desenvolvimento regional. Pode-se notar que durante os anos de 2005, 2010 e 2012 não houve grandes mudanças nos
municípios que compuseram os grupos de maior (melhor) e menor (pior) desenvolvimento regional, cabendo ressaltar
a região de Bolsão (positivamente), com maior número de municípios no grupo de melhor desenvolvimento, e as regiões
do Pantanal e Sudoeste (negativamente), como maior número de municípios no grupo de pior desenvolvimento. Mesmo
assim, foi possível verificar uma mudança nos níveis dos quartis, com aumento no limite inferior e superior nos anos de
2010 e 2012 quando comparados ao ano de 2005, indicando um processo de desenvolvimento (aumento no nível de
renda per capta média) dos municípios de MS no período estudado.
Os resultados do indicador LISA bivariado, evidenciaram que ao longo dos anos analisados houve uma evolução no
número de municípios com baixo desenvolvimento econômico, com certo grau de dependencia do setor agropecuário,
que receberam altos valores de concessão de crédito rural, indicando uma possível política agrícola de beneficiamento
de regiões que precisavam avançar no desenvolvimento via maior concessão de crédito rural, evidenciado pela formação
de clusters significativos, podendo-se destacar, nesse sentido, municípios da região Sul-fronteira, Grande Dourados,
Campo Grande e Bolsão, conforme visto.
Por fim, cabe salientar a importância da realização de estudos complementares em que se avalie a magnitude da relação
de influência do crédito rural no desenvolvimento regional, utilizando a modelagem da econometria espacial, assim como
outras variáveis com a finalidade de identificar possíveis fatores que auxiliem no processo de desenvolvimento dos
municípios de MS, podendo dessa forma dar ainda mais subsídios para a formulação de políticas públicas robustas.
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115 THEORY AND HISTORY IN REGIONAL SCIENCE
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Abstract: The paper addresses the question of how open should and city-region be? The approach is rooted in the
literature on Spatial Interaction Models enlarged to integrate a productive space conceptualized as interconnected
channels which size can change instead of a space if inert links. The argument begins with the formulation of an open
spatial interaction model with two channels: Cardo for the internal interaction and Decumanus for the external
connection both constrained by energy, environmental, technological and economic restrictions. Results indicate that the
optimal openness depends on relative structural centrality of the city-region, or the length of Cardo and Decumanus, on
the environmental capacity of the channels and on the multiplier effect of external connections.
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SUSTAINABILITY IN PORTUGAL
Bethânia Suano*; Filipe Rocha; Sara Pires
Universidade de Aveiro

besuano@hotmail.com*; josefsrocha@ua.pt; sarapires@ua.pt
Abstract: According to the United Nations, nowadays cities occupy approximately 2% of the total land of the Earth,
although they correspond to over 55% of the world population, 60% of the global energy consumption, 70% of the global
waste production, 70% of global greenhouse gas emission and consume almost 80% of all food produced in the world.
These numbers justify the concern on how cities can balance the tremendous environmental pressures with social and
economic dynamics. The project “Ecological Footprint and biocapacity of Portuguese Municipalities”, developed in
Portuguese cities, aimed to better understand and assess the pressures, in absolute and relative terms, that residents
exert on natural resources of their territories and how this can contribute to frame better public policies towards
sustainability. Mostly, results show unsustainable consumption patterns that are not met by the biocapacity or natural
capital of municipal territories, requiring strong political changes to successfully transpose and implement several of the
Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nations Agenda 2030 at the municipal level. The protection,
valorization, and promotion of the natural capital (NC) are critical elements to build an integrated, disruptive, and
transformative local policy. As such, this paper aims to propose an integrated natural capital national policy based on a
policy instrument to be implemented in municipalities, in order to foster a coordinated and coherent national approach
to natural capital enforcement. It first provides an overview of international strategic actions and instruments for the
protection, valorization, and promotion of the natural capital and it then focus on the Portuguese context. It explores, in
a multidisciplinary approach, the window of opportunity to expand the implementation of the Municipal Fund for
Environmental and Urban land use Sustainability (FMSAU ). This fund was created in national law, although very few
municipalities have implemented it so far and the ones that did it give little relevance to the Environmental Sustainability
dimension. In addition to the bibliographic review necessary to contextualize the importance of the theme, research was
carried out on official websites of the municipalities, organizing the data collected to understand the degree of
implementation of the FMSAU in each of the Portuguese cities and to what extent they are targeted for an environmental
sustainability policy. The paper then explores the opportunity to expand the implementation of the FMSAU, by presenting
a pilot project to support a national framework for a coordinated natural capital policy in the country with the focus on
cities and local territories.
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117 PEREGRINAÇÕES: CARREIRAS, CARREIROS E ATALHOS DA
LAPA, SERNANCELHE
Ana Nunes

Santuário da Lapa; Aluna nº 40517, da UTAD, no Doutoramento de Desenvolvimento sociedades e
territórios, (D&ST)
anambnunes165@gmail.com
Resumo: Na terra o homem é um perpétuo peregrino; palavras das emblemáticas das pessoas que ainda resistem no
interior das “Terras do Demo”, Lapa, concelho de Sernancelhe. Desde o século XV que existem relatos que varias estradas
e caminhos iam dar à Lapa e ao seu santuário, que se situa no alto da Serra da Lapa, na freguesia de Quintela, concelho de
Sernancelhe. A Lapa, no presente é uma aldeia santuário, que já foi vila, que num estudo de 2009/2010, contabilizou
cerca de 20.000 visitas ao interior da capela que complementa o santuário, sendo o santuário composto
patrimonialmente, pela a capela referenciada, pelo colégio Jesuitico , pelo seu terreiro, pelourinho, e Museu e miradouros
(quatro) com caraterísticas únicas impares. Perante o momento pandémico que vivemos atualmente fomos confrontados
com um caso relevante que pensamos ser um excelente tema de investigação.: A Lapa detém caminhos próprios,
devidamente organizados e sinalizados, (a data cronológica do início desses caminhos no momento ainda
desconhecemos, mas poderão ser anteriores ao sec. XVI), por edículas, que orientam os peregrinos até à Lapa (aos
miradouros que se situam implementados nos pontos cardeais do lugar)
Alguns desses caminhos entrelaçavam-se com outros, mais o mais comum seria para Santiago de Compostela, detendo
em bastantes locais de caminho o mesmo percurso. Este caminho acabará por se transformar em algumas rotas
apreciáveis e concorridas por questões religiosas, mas também comerciais, os almocreves também já as iam usando
muito para circulação deles e das suas mercadorias. Devido ás intemperes climáticas próprias de montanha e às más vias,
peregrinos não tinham sorte, tendo de passar por muitas provações e obstáculos como o mau estado das estradas.
Infelizmente os romanos, conforme vestígios deixados por eles no terreno, fizeram estradas para soldados e para
comunicação de um mundo que se pensa à época ser urbano e seguro mas enganosamente perene. Os peregrinos,
cavaleiros ou almocreves evitavam com frequência as estradas romanas quando estas subsistiam. É fácil encontrar
registos de falecimentos de peregrinos ou mercadores, nos registos dos livros paroquiais nas terras de precedência
destes romeiros, assim como cruzes espalhadas pelas serras, ao longo dos caminhos, rústicos, mas essenciais para eles.
São esses caminhos na atualidade que ainda levam tanto os nativos, como gentes precedentes de outros distritos ao
campo, à missa, à agua, aos povoados mais próximos, e até ao lugares mais distantes. Também eram grandes os
possuidores das armadilhas e perigos para quem era de fora e não os conhecia. Perto à localidade da Lapa/Sernancelhe
ainda é conhecido um desses locais. Uma pequena gruta em pedra, próxima da carreira por onde circulavam, circulam
ainda os romeiros, mas que esta devidamente oculta pela farta vegetação. Neste momento, devido ao descuido e
manutenção desses caminhos, encontra-se menos resguardado.
A via marítima era mais fácil, mas para a atingirem a parte central e sul, tinham que atravessar o território para chegar à
via marítima. O Santuário da Lapa, detém uma edícula interessante, virada para nascente, onde detém uma edícula com
a concha, cujo o ligamento das “ondas” tem o símbolo de uma “quilha” de um barco rabelo. Seria aqui que carimbando a
Compostela lhe facultavam possivelmente as instruções necessárias para que pudessem fazer a travessia no Douro.
As situações de insegurança, fora progressivamente aumentando para os comerciantes e peregrinos que transitavam por
estes carreiros até a locais mais distantes. As guerras e conflitos Hispânicos, cada dia se acentuavam mais, e assim as
entidades religiosas de Portugal decidiram desviar as mesmas peregrinações para Santuários Nacionais, a maior parte
de caraterísticas marianos, no sentido de esta ser a maior devoção Portuguesa e à qual o peregrino na atualidade procura.
Assim no século XVII reforçam-se os caminhos (Carreiras) para a Lapa, avivam- se já edículas existentes de indicador do
caminho, já existentes, em cruzes e cruzeiros espalhados por todo o território e colocam-se outras edículas ,mais
atualizadas, de reconhecimento do seu caminho, em cruzeiros levantados para o efeito, como por exemplo o cruzeiro dos
Terramotos em Lamego, de onde consta de um lado a indicação do caminho que leva a Santiago do outro lado uma
imagem de pedra também esculpida de Nª Srª da Lapa. Com a pandemia que na atualidade nos debatemos do COVID 19,
fomos tomando consciência que estas carreiras, carreiros, atalhos, estão a ser novamente utilizados pelos mais velhos,
para poderem chegar à Lapa, pelos mesmos motivos económicos/religiosos. Pensamos dar alguma relevância a este tema,
podendo encontrar neste estudo a possibilidade de encontrar mais um complemento para a economia de um território
tão característico, cuja a baixa densidade se vai revelando mais acentuada.
O nosso projeto é estudar, organizar e reabilitar estes carreiros, assim como proteger o património, colocando-o
novamente ao serviço de todos.
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AVAILABLE TO ENGAGE IN INTENSIVE LONG-TERM LEARNING
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Abstract: The European Union has established in the last 20 years the innovation as the backbone of economic growth
and competitiveness. Different innovation types (e.g., technological vs. non-technological) and modes (e.g., open,
collaborative) are currently acknowledged and promoted by policy-mixes associated with the implementation of
successive growth agendas (e.g., Lisbon Agenda, Agenda 2020, Green Deal). The 2050 global societal challenges include
the need to duplicate food production, with the challenge of doing it without jeopardizing the ecosystems and the
biodiversity. The EU response has been to invest in new policy-mixes to boost innovation in agriculture as a manner to
strengthen its sustainability. However, farmer’s response is quite heterogeneous. Policy failures and gaps have
considerable responsibility, although the extensive heterogeneity of regional farming structures across Europe poses an
important defy. This paper brings in empirical evidence gathered by the H2020 AgriLink project (www.agrilink2020.eu)
on the (not) uptake of different innovations by farmers in different regions of Portugal. The research question is to
understand to what extent farmers are able and are available to engage in intensive long-term learning processes
demanded by the innovation? Hence, data gathered comprised: a) farms resources, productive orientation, and business
models; b) farmer’s knowledge and information networks, including farming advisory support systems; c) the innovation
process initiated with the awareness stage, eventually followed by the assessment and implementation. Interviewed
farmers were selected through snowball sampling, including innovation adopters, non-adopters, and droppers. Three
types of innovation were selected, considering its importance to respond sustainability challenges of respective regions.
The selected innovations correspond to societal demands for sustainability transitions of European agriculture. These
include greening farming practices (“ecologisation”), eco-efficiency through smart farming (digitalization), and getting
farmers closer to consumers (shorten food supply chains). Our results show that support systems, namely knowledge
and information networks, and advisory support systems, matter. Farm structures and the respective business model
matter as well. However, a bottleneck is a need for incentives and support to smooth farmer’s learning curves. Most
farmers are not available to invest in these demanding learning processes. That often takes them to uptake innovation
passively when that is possible (e.g., intelligent farming supported by good-fitted advisory services) and if advantageous
without a great cognitive effort (e.g., benefiting from agri-environmental payments). These results highlight the need for
designing innovation incentives focused on conveying learning skills and interactive learning processes (e.g., peer-topeer learning networks).
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology
under the project UIDB/04011/2020.
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Abstract: The research motivating this paper aimed to gather an in-depth understanding of the place-based innovation
transition pathways of 10 innovative SMEs led by entrepreneurial individuals in two Portuguese LDR. The paper's goals
are twofold. The first goal is to depict, using the MLP framework, particular place-based innovation transition pathways
innovative SMEs led by entrepreneurial individuals in LDR. The second goal is to expand that learning to the broader
regional context, contributing to design sustainability-driven innovation policies. Place-based innovation policies that
could push broader unlock of path-dependency of “average”, less innovative, SMEs in LDR. Our work is based on primary
and secondary data of agrifood and tourism entrepreneurs in Douro and Trás-os-Montes region, Portugal. We used the
following data sources: interviews (primary); websites and Facebook of the firms (secondary); media coverage
(secondary). Using multiple sources of evidence helped in triangulating the data and improved the accuracy of the
thematic analysis. The interviews with the entrepreneurs were carried during March-April of 2020. These interviews
lasted between one and two hours, and were open-ended. Finally, since some of these innovations had received press
coverage, we also examined newspaper and journal articles covering both the innovator and the innovation.
The ten case studies show that there is a great diversity of options in terms of innovation patterns and dynamics, although
these are not always obvious. A longitudinal look and a holistic approach to each case is necessary to understand what
explains their success, sustainability and resilience.
Common landscapes are leadership and the ability of the promoters and partners, sometimes family members, to
mobilise in-house knowledge (as a result of their experience and training). The most qualified, with more experience and
greater collaborative dynamics sustain more transformative projects, associated with disruptive innovation, focused on
long-term sustainability. Intergenerational continuity and the family inspire innovative business models based on
collaborative innovation.
Transversal to the 10 SMEs is the importance of "place, region, specificity and/or specific resources". The capitalisation
of territorial assets in the ecological transition is already evident in some of the cases through the focus on: the "low
intervention product" paradigm - natural; sustainability (ecological and social) that underpins the matrix of the business
model and differentiates the products; brand (e.g., Douro) and certification (e.g., DOC, Global GAP, food and
environmental safety - ISO standards); strategy for anticipating healthy eating trends.
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology
under the project UIDB/04011/2020.
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Abstract: The tourism sector is showing relevant transformations in the ongoing COVID-19 period. Urban Tourism is
also being affected and the need for more sustainable tourism planning is mandatory. No much is known in 2021 about
the major changes in the perceptions and behaviors of tourists. Also, the intermittent lockdown rules imposed in, several
countries, tend to difficult the analysis of the new scenario. This paper analyses the perceptions and behaviors of tourists
before and during COVID-19 in the municipality of Porto. A quantitative approach was selected, with the application of a
questionnaire to 417 tourists, collected in the summers of 2019 and of 2020. Besides descriptive statistics, it was made
an analysis of explanatory factors. The main results show that the use of public space and the way tourist visits are
handled changed a lot. In the first place, the concentration of visiting time (shorter visit than usual). Secondly, the visit
was limited spatially. Finally, decreased the capacity to attract standard tourists from certain countries. It is derived from
lockdown rules imposed. In general terms, the perception of risk is greater as a function of the distance between the
booking period and the trip and the distance-time (geographic origin of respondents) when traveling to enjoy the trip or
tour package to the Porto destination. The results obtained must be considered subjective, although the reaction of
tourists in relation to COVID-19 is shown. In this context, the results point to a change in tourist travel patterns, placing
a series of new challenges on the tourist agenda that must be answered.
Keywords: Urban Tourism; COVID-19; New Challenges; Tourist Perception; Urban Sustainable Development; Porto.
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Abstract: The intention to adopt a sustainable certification of Amazonian fish farming was studied in the Model of Goaldirected Behavior framework, confirming that this theory is relevant to explain the processes involved in the deliberative
action to adopt sustainable fish farming practices. Furthermore, the model was extended to accommodate contextual
regional factors associated to the community of Amazonian fish farmers and the various networks they may be involved
in, particularly in the state of Rondonia. A structured questionnaire was designed to measure the 12 latent variables
involved in the model. The answers were collected face-to-face from 264 farmers between July and December 2019. The
model was assessed by PLS-SEM, showing that predictors explain 64% of the variance of the intention to adopt the
certification. Besides, blindfolding confirmed a strong degree of predictive relevance. The results suggest that access to
extension services is an important factor to increase the feasibility of adoption, that is, to transform a desire into a readier
state of will. Social norms from the farmers’ community also have an important role generating desire, in fact much more
important than attitudes. This suggests that the regional ecosystem, reflected in the way farmers integrate community
values and involve in networks, is an element to consider in studying the adoption of sustainable farming practices.
Keywords: Aquaculture, Goal-directed Behavior, Networks, Social norms, Sustainable farming
1. INTRODUCTION
The adoption of innovations by organizational decision-makers has been extensively studied in the framework of the
reasoned action approach (Fishbein and Ajzen, 2009). Still, this kind of studies is scarce in the domain of sustainable
farming practices (Foguesatto et al., 2020). The reasoned action approach was developed from the simple idea that a
decision-maker would engage in an action if its outcome is expected to be positive. Although not formally modeled, the
notion of anticipation is implicit in the approach from the beginning – for instance, the farmer would consider adopting
an innovative sustainable practice after believing and/or feeling that it would bring positive and/or avoid negative
outcomes. This outcome expectancy is the basis to determine the individual’s attitude toward the act (Fishbein and Ajzen,
2009), that is, a positive or negative evaluation of adopting the innovation. After some decades observing a weak
correlation between attitude and behavior, researchers included additional predictors in the reasoned action models,
namely: a perceived social pressure to engage in or avoid the behavior, usually called subjective norm; and a perception
of facilitators and inhibitors of the behavior, usually called perceived behavioral control. Favorable perceptions of
attitude, norms, and controls develop a readiness to perform the behavior, called intention (Fishbein and Ajzen, 2009).
However, considering the adoption of an innovation as deliberative action, implying that the decision-maker actively
gathers and processes information oriented by goals, the model needs to explicitly integrate a motivational trigger, which
is the role played by desire (Bagozzi, 2006; Perugini and Conner, 2000). The model of goal-directed behavior (MGB)
additionally considers affective expectancies beyond the attitude, distinguishing between anticipatory emotions
currently experienced due to the prospect of adopting the innovation, and anticipated emotions expected to be
experienced after the adoption (Baumgartner et al., 2008). The MGB is depicted over the circle in Figure 1, showing that
attitude, subjective norm, perceived control and future-oriented emotions predict desire, which, in turn, lead to intention.
There is an additional direct effect from perceived control over intention, since these judgements of facilitating and
inhibiting conditions mark the difference between desire and intention (Perugini and Bagozzi, 2004).
The present study applies the MGB to explain the variance in fish farmers’ intention to adopt a certification of sustainable
production of Amazonian fish. Furthermore, the influence of the contextual factors from the Amazonian innovation
ecosystem on the demand side (Autio and Thomas, 2013) of the certification is considered by extending the MGB to
include antecedents of norms and control, besides the antecedents of attitude, which are common in modeling the theory
of planned behavior (TPB). The contextual factors are thus represented by (see Figure 1): the concept of social norm,
resulting from attachment to the farmers’ community into the perception of how well the innovators are regarded by the
community; the influence of material resources and of networks (extension services, farmers’ associations, and digital
communities of practice) on the feasibility of adoption. Extensions related to perceived norms and control were previous
employed to model adoption of sustainable farming practices, in the TPB framework (Zeweld et al., 2017). Finally, the
antecedents of attitude are outcome expectancies related to improved output and environmental risk reduction.
The expected contributions from this study are thus twofold: first, by applying the MGB, assessing how attitude, norms,
emotions, and control influence the adoption of sustainable certification; second, by extending the MGB, evaluate the
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influence of the regional ecosystem, namely through the importance of the community of farmers and the role of the
various networks where they may be involved.
2. METHODOLOGY
A structured questionnaire was designed to measure the 12 latent variables presented in Figure 1. Measures of the core
model were taken from the literature on the reasoned action approach (Fishbein and Ajzen, 2009) and the MGB
(Baumgartner et al., 2008; Perugini and Bagozzi, 2004; Perugini and Conner, 2000) and adapted to the adoption of the
certification. Measures of the extensions were developed by the authors based on visiting and interviewing about 20
farmers and on the published results from an analysis of a Rondonian digital community of practice (Santos et al., 2021).
The answers were collected face-to-face from 264 farmers between July and December 2019. The team of six
interviewers made a total of 11 field trips, with a mean duration of three days, and travelling between 500 and 1250 Km
in each trip, departing from the city of Porto Velho, Rondonia. Respondents were first contacted in farmers’ events at four
different Rondonian cities, where routes were defined and appointments made.
The model was assessed by partial least squares structural equations modelling (Ringle et al., 2015). After confirming
the validity and reliability of the measurement model, the significance of the path coefficients was obtained by
bootstrapping in 5000 samples. The same software (Ringle et al., 2015) was used to execute an importance –performance
analysis on the resources influencing the feasibility of the adoption.
3. RESULTS
The main results of the MGB and its extension are presented in Figure 1. The predictors explain 64% of the variance of
the intention to adopt the certification. The estimated Q2 for the intention is .473, which is considered a strong degree of
predictive relevance. From all the hypothesized relationships, only one (the effect of the expected risk reduction on the
attitude to adopt) is non-significant. Among all the predictors in the core model, the perceived control has the greatest
effect, as it exerts a direct influence on intention, beyond desire. The effect of attitude is very weak, much smaller than
the influence of subjective norm and anticipatory emotions. Regarding the extended model, the social norm has a
considerable effect over the subjective norm; the network resources are an important predictor of perceived control; and
the expected improvement in the output is a relevant predictor of attitude to adopt.

Figure 1: The extended model of goal-directed behavior (direct effects).
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Figure 2 shows that the importance of network resources to predict intention is mainly due to the effect of access to
extension services, which is perceived by fish farmers as the most critical factor regarding the feasibility of adopting the
certification. By reinforcing farmers’ self-confidence in the adhesion to certified production, public investment in
extension services provision is thus an effective way to secure fish production with smaller environmental effects and
may be a key element to turn the regional fish farming ecosystem more prone to green transitions. An interesting finding
regarding network resources is the position of digital communities as high performance, but low importance,
corroborating Santos et al. (2021), who argue that an Amazonian WhatsApp community, although disseminating some
knowledge regarding green innovations, has not yet played a significant role in assuring the development of volitions or
plans of green transition.

Figure 2: Performance of resources and their relative importance to predict intention
4. CONCLUSION AND IMPLICATIONS
The intention to adopt a sustainable certification of Amazonian fish farming was studied in the MGB framework,
confirming that this theory is relevant to explain the processes involved in the deliberative action to adopt sustainable
fish farming practices. Furthermore, the model was extended to accommodate contextual regional factors associated to
the community of Amazonian fish farmers, particularly in the state of Rondonia. The results suggest that access to
extension services is an important factor to increase the feasibility of adoption, that is, to transform a possible desire into
a readier state of will. Social norms from the farmers’ community also have an important role generating desire, in fact
much more important than attitudes. This suggests that the regional ecosystem, reflected in the way farmers integrate
community values and involve in networks, is an element to consider in studying the adoption of sustainable farming
practices.
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Resumo: Em 2016, por meio de um plebiscito, a maioria dos eleitores votou pela saída do Reino Unido da União Europeia
(UE): o BREXIT. Neste contexto de (des)globalização, o Reino Unido irá tratar diretamente com a UE, assinando um
acordo de livre comércio. O objetivo deste estudo é analisar o processo de ruptura de relações comerciais, identificando
seus possíveis impactos na produção doméstica, no comércio e no bem-estar entre os envolvidos diretamente e seus
principais parceiros comerciais. A metodologia adotada é o modelo de equilíbrio geral computável, mediante uso da base
de dados Global Trade Analysis Project (GTAP), versão 10, e utilizou-se a classificação de produtos por grau de
intensidade tecnológica, segundo os critérios da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Os resultados revelaram que o Reino Unido e a EU seriam prejudicados com a ruptura, ocorrendo uma redução no volume
de bens transacionados e uma diminuição do bem-estar.
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Abstract: Composite indices are useful tools for communicating complex phenomena and providing data for political
decision making. Globalization indices allow for the effects of this phenomenon to be captured at the regional level, and
they must be not only well constructed from a practical point of view but also have theoretical foundations, otherwise,
we take the risk of simplifying the phenomena. Therefore, we contribute to the literature by theoretically substantiating
the dimensions and sub-dimensions of globalization at the regional level. Hence, this paper aims to answer the following
research question: “What are the theoretical foundations for the dimensions and sub-dimensions of globalization at the
regional level and how can we measure this same phenomenon for the Portuguese NUTS III?”
To answer this question, we carried out a critical analysis of the literature to sustain the dimensions and sub-dimensions
on a regional basis, complemented by a statistical analysis in which the Principal Component Analysis is used to assign
the weights to the sub-dimensions for the years 2016 to 2018. To our knowledge, this is a pioneer work that proposes a
globalization index to be computed at a regional level.
Based on the globalization indices at the national level, the dimensions and sub-dimensions used to measure the
phenomenon were substantiated at the regional level and an empirical application was made for Portugal at NUTS III
level. It was possible to calculate the index for the years 2016 to 2018 and rank the regions relative to the globalization
index in various dimensions: economic, socio-technological, and political. Despite regional heterogeneity in terms of
globalization, through a cluster analysis, it was possible to obtain four types of regions, relatively homogenous, according
to the different types of international exposures that they have concerning the dimensions of globalization.
Keywords: Globalization, Regions, Globalization measure, Principal Component Analysis.
JEL Codes: C38, F15, F60, R10
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Abstract: The following paper presents the work in progress related with the “Creative Art, Design and Materials
Thinking” research area, currently under development under the RUN-EU Regional University Network consortium.
RUN-EU is an established network of like-minded and regionally focused Higher Education Institutions committed to
societal transformation in their regions in the context of both new and emerging regional and global challenges, but in
particular sustainable regional development. There are eight Higher Education Institutions engaged from Portugal,
Ireland, The Netherlands, Hungary, Finland and Austria. Integrated in this European consortium, the “Creative Art, Design
and Materials Thinking” research area, as part of one of the current working packages under activity, acknowledges
creative collaboration as a must, particularly when it comes to solving complex social issues. To this end, it is necessary
to find new ways to gain access to knowledge and to connect disciplines that do not normally work alongside one another
in Future Design Factory’s, Circular Design Labs and Master Art and Design Driven Innovations. It aims at devising
strategies that evolve towards the design culture as an active agent in the construction of policies, strategies and
territorial models based on creativity and innovation. Research and innovation activities will help to remain as lever and
at the forefront, maintaining strong links with the industry and regional stakeholders.
Keywords: Design, European University, Higher Education
1. CONTEXT
RUN-EU Regional University Network consortium is an established network of like-minded and regionally focused HEIs
committed to societal transformation in their regions in the context of both new and emerging regional and global
challenges but in particular sustainable regional development. It is organized by eight Universities and Polytechnics from
six different European countries, where the partners have a regional as opposed to a city focus and also have a proven
track record in the delivery of future and advanced skills activities in teaching, learning, research and engagement
relevant to future societal challenges.
To achieve this collective mission, RUN-EU focus on the delivery of collaborative, future and advanced skills-based
teaching, learning, research and engagement activities across the network, supported through the development of three
core projects:
-

FASA – Future and Advanced Skills Academies, consisting of innovative inter-university and interregional approaches
to higher education;
EIH – European Innovation Hubs, which will stimulate and create joint interregional research, innovation and regional
stakeholder engagement projects and activities;
EMIC – European Mobility Innovation Centre, which will build and share expertise in innovative physical and virtual
mobility initiatives and will assess the quality of new mobility activities.

RUN-EU is organized in work-packages, structured, and directly connected towards the implementation and successdriven of its projects.
2. TOWARDS SUSTAINABLE INTER-REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION PROJECTS
The RUN-EU partners are fully committed to effecting transformational change. The long term vision places research,
innovation and engagement, innovative teaching, learning at the center of the alliance activities and plots a course to
implement the shared, integrated and long-term joint strategy of the ‘European Universities’. Policymakers and funding
agencies have emphasized the importance of research that has societal and economic impact.
Using a Challenge-based approach, RUN-EU is designing European future-looking RDI teams of researchers, research
students, academic staff, businesses, regional and social partners to address societal challenges in a multidisciplinary
approach thus delivering innovative solutions adaptable to different regions in Europe.
Specifically, under the organization of the RUN-EU Discovery Program aims at increasing international collaborative RDI
activities among RUN-EU members, thus strengthening the current individual and joint RDI capabilities and also creating
joint future-looking international RDI teams addressing real challenges, related to major societal challenges. It aims also
at promoting social and industrial innovation for regions, including investment in key technologies and activities and the

464

provision of better RDI support to small businesses and public entities, ensuring that technological and social innovations
are transformed into viable products and activities, built upon partnerships with industry and governments.
The ambition is a long-term vision to build a research ecosystem towards sustainable inter-regional research and
innovation projects.
3. “CREATIVE ART, DESIGN AND MATERIALS THINKING”
One research expertise area focuses on “Creative Art, Design and Materials Thinking”. The EU represents a unique diverse
way of combining economic growth with societally impactful development. This model is constantly evolving to deal with
the societal challenges as they emerge. Horizon Europe Cluster 2, Culture, Creativity and Inclusive Society aims to foster
greater understanding of a culturally and socially rich Europe. Specifically identified within this cluster is ‘a need for
research and innovation that increases our knowledge about the current developments of European societies and that
directly develops solutions for the future’. Further cluster 2 states that in order to develop new solutions driven by
innovative new thinking in addressing existing and emerging societal challenges the ‘cultural and creative sectors should
be integrated in research and innovation processes’. New ‘inter-disciplinary, inclusive, cross-sectorial, cross-national’
teams should be developed to elaborate new innovative theories and blueprints should combine the social sciences and
the humanities with the sciences and technological discipline areas in multi-disciplinary research an innovation team. It
is therefore necessary to find new ways to gain access to knowledge and to connect disciplines that do not normally work
alongside one another. RUN-EU is aware that single organizations cannot develop all the knowledge necessary to take
major steps forward. Collaboration is a must, particularly when it comes to solving complex social issues. To this end, it
is necessary to find new ways to gain access to knowledge and to connect disciplines that do not normally work alongside
one another in Future Design Factory’s, Circular Design Labs and Master Design Driven Innovations.
Within this Research Areaof the RUN-EU discovery program we aim to directly address these assertions. We aim to codevelop applied research and creative activity ways of transferring knowledge between scientific and technological
disciplines of different origins through art and design methodologies. The heuristic potential of creativity in the
relationship between technology and art will be a central theme within this research area 1 team’s mission to develop
applied research activities, experimental development and knowledge transfer in the domains of design, materials,
creative arts and culture. The audit has identified research capacity that will bring together a complete and multifaceted
team of researchers, with experience in various fields such as product design, environmental design, interaction,
multimedia, communication, eco-design, participatory co-design and social engagement. This will include design for a
good digital life where research focuses on user experience and design for emotions and employs design thinking in
research projects and product development including the application of design thinking for the wearable intelligent to
integrate new and intelligent textile, sensors, actuators and software. Similarly gaming technology and VR/AR design
thinking which is rapidly on the rise in companies and social organizations to create sustainable impact has been
identified in the audit as a specialist research knowledge base within the consortium. ‘Serious gaming is serious business’.
Within this area the audit identified human-computer interaction, informatics, and machine learning capability with a
focus on modelling and codifying human perceptual systems for applied design frameworks aiming to apply these
frameworks to creative-arts applications and technologies, impacting the inherent synergies between the creative arts
and computing/informatics.
The design of objects, processes, relations, and situations seeks to open up new ways of thinking and acting sustainably
with cognizance to global carbon dioxide mitigation challenges central to the horizon Europe research and innovation
program. Sustainable materials design, resource wisdom and sustainability are critical to design and product property.
Minimizing the use of fossil raw materials, for instance in optimized additive manufacturing designs and utilization of
side stream materials with added value will allow truly ecological design of products. Also, the additional design
properties, such as color palette created from bio-based colorants will bring new aesthetics to interior design. Similarly,
digital simulations research will focus on the finite element simulations of complex structures under various
environmental loads. The durability of the modern (small or large) artwork to resist the environmental loads is essential
in art design, and digital simulations can be performed to check the strength of the structures and additive manufactured
design works in early phase. These crosscutting environmentally conscious research capabilities and interest areas
identified within the audit will also become research active pillars within this research area.
4. FINAL REMARK
This paper presented an European Higher Education network that is setting its first activities and decision-making
processes. It is interesting to observe creativity and design culture as part of its vision and rationale, being an active
agent in the construction and engagement of higher education, regional industry and development stakeholders. It is a
global territory that is called upon to contribute to new and more complex challenges.
Through its challenges, it will act as a lever towards multiple local-level narratives that will emerge and inform
knowledge to this network.
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Resumo: As estratégias coletivas entre organizações e pessoas constituem uma das principais formas de participação
efetiva dos atores sociais na geração de inovações e, consequentemente, nas mudanças do mundo empresarial. Nesta
abordagem subjetiva-se como:
Objetivo: é através de uma revisão sistemática de literatura, trazer à tona os estudos sobre estratégias de mudanças nas
pequenas empresas;
Metodologia: Uma extensa da revisão sistemática de literatura foi a metodologia usada nesta pesquisa considerando os
dados de 1990 até outubro de 2020. A plataforma utilizada para extração de dados eletrónicos foi Web of Science (ISI).
Para fins de pesquisa preliminar, utilizou-se a seguinte expressão: "strategic change” AND Firm: topic. Nesta pesquisa
resultou 693 artigos publicados em diferentes áreas de pesquisa. Posteriormente delimitou-se por tipo de documento
(Article e Review), idioma (Engish), área de pesquisa (business Economics), obedecendo o critério de exclusão, 33 artigos
foram aptos e que serviram como base da pesquisa.
Resultados: Os autores foram unânimes ao afirmar os fatores determinantes na estão base na estratégia de mudança
nas pequenas empresas, como, responsabilidade dos gestores do topo, a política de sucessão, a estrutura organizativa da
empresa, o ambiente macro e micro por onde está inserida, o capital intelectual, e características da própria empresa
Conclusões: As estratégias de mudanças nas pequenas empresas não fosse no âmbito da estratégia empresarial de uma
forma geral, ela deve ser feita em consonância com a dinâmica do mercado.
Palavras-Chave: Estratégia; Mudança; Pequenas Empresas e Revisão Sistemática de Literatura
1. INTRODUÇÃO
O contexto atual de negócios é caracterizado por uma competição e que exige que as empresas façam ajustes internos
para lidar com as mudanças no ambiente externo. A mudança estratégica é um fenômeno organizacional importante que
descreve as mudanças nos padrões gerais de alocação de recursos de uma empresa em várias dimensões estratégicas
principalmente em publicidade, gastos em pesquisa e desenvolvimento, novos equipamentos e instalações a fim de
compactuar as estruturas de despesas (Tang & Liu, 2016).
A mudança estratégica em qualquer dimensão da empresa, está intimamente ligada à chance de sobrevivência ou
fracasso, pois, a adaptação em ambientes competitivos, tecnológicos e sociais em constante mudança é um grande
desafio para todas as empresas a fim de atingir o seu estado de maturidade e que lhe favorece a estabilidade (Park, 2007).
Contudo, quanto maior a magnitude da mudança estratégica de uma empresa, mais significativa será sua rutura com as
estratégias anteriores (Carnahan, Agarwal, & Campbell, 2010). Isso exige esforço extra por parte da empresa na gestão
de riscos (Carpenter, 2000).
Dada a importância da mudança estratégica nas empresas, os processos complexos envolvidos e a incerteza dos
resultados, os estudiosos da gestão, há muito que se interessam em explorar seus antecedentes (Schepker, Kim, Patel,
Thatcher, & Campion, 2017).
A “lente cognitiva” da mudança estratégica afirma que o início da mudança estratégica é determinado pelo cálculo
subjetivo dos CEOs de seus ambientes (Fondas & Wiersema, 1997; Barron, Chulkov, & Waddell, 2011).
Sliwka & Sliwka, (2007) também argumenta que os executivos fazem escolhas estratégicas com base em suas perceções
personalizadas de suas situações. Os CEOs são os gerentes de mais alto nível e possuem o maior poder em suas
organizações, portanto, podem influenciar significativamente a magnitude da mudança estratégica (Biagio, 2016).
Barron et al., (2011) até retrataram os CEOs como “arquitetos, assimiladores e facilitadores da mudança estratégica. Uma
pesquisa anterior examinando como os CEOs moldam a mudança estratégica descobriu que a demografia do CEO, como
a idade, promoveu a mudança estratégica(Bednar, Boivie, & Prince, 2013). Acordos de remuneração do CEO, como a
remuneração de longo prazo do CEO, também pode se refletir na mudança estratégica. Tang & Liu, (2016), descobriu que
CEOs que desenvolveram estruturas apropriadas e comunicaram uma visão clara e positiva para o futuro foram capazes
de mobilizar mais recursos. Juntos, esses estudos implicam que os CEOs provavelmente desempenham um papel crítico
na determinação da magnitude da empresa (Kirtley & O’Mahony, 2020; Guan, Gao, Tan, Sun, & Shi, 2021).
Objetivo desta pesquisa é, através de uma revisão sistemática de literatura, trazer à tona os estudos sobre estratégias de
mudanças nas pequenas empresas. A pesquisa esta articulada em seis secções distintas, para além da introdução, faz a
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menção do desenho metodológico, resultados, conclusões, linhas e futuras pesquisas e por fim as referências
bibliográficas.
2. REFERECIAR TEÓRICO
Uma avaliação dos gerentes de “topo” ' o desempenho não é uma tarefa fácil. Todos os aspetos relativos aos gestores
envolvem julgamentos qualitativos e quantitativos, portanto, decisões caracterizadas pela incerteza e imprevisibilidade
(Matlay & Fletcher, 2000). Além disso, a avaliação dos gerentes de “topo” o seu desempenho, requere consideração de
outras medidas (Brunninge, Nordqvist, & Wiklund, 2007).
Para Tang & Liu, (2016) muitas pesquisas estendem suas abordagens a partir das premissas básicas da teoria do escalão
superior, procurando explicar a relação entre o gestores do “topo” características demográficas e desempenho da
empresa.
Pesquisas da Teoria dos Escalões Superiores e da Teoria da Dependência de Recursos concordam com a grande influência
que o ambiente tem sobre uma organização ( Marshall, Fenton, Marshall, & Sutton, 2007; Anderson et al., 2009).
Essa dependência ambiental da empresa se reflete na escolha de certas características do TMT, bem como no
comportamento estratégico da empresa adotado, conforme observado por (Feng, 2012).
Em linha com os argumentos anteriores (Bednar et al., 2013) manifestaram que a diversidade industrial da TMT é
influenciada pela complexidade ambiental em que uma empresa opera. Além disso (Roundy, Dai, Bayer, & Byun, 2016),
argumentaram que o comportamento organizacional e o desempenho são limitados pelo contexto da indústria. Assim, a
indústria aparece como um importante fator ambiental de nível macro que pode influenciar na diversidade da indústria
(Roundy et al., 2016).
A teoria dos escalões superiores da empresa, afirma que as escolhas estratégicas de uma organização e os resultados no
seu desempenho refletem unicamente das características dos seus executivos (Brunninge et al., 2007).
Neste sentido, a teoria de alta administração (TMTs) reconhecem que executivos seniores raramente trabalham sozinhos,
e que as características e ações coletivas, podem afetar os resultados organizacionais (Jiang, Wang, Chu, & Zheng, 2019).
Para complementar a pesquisa sobre mudanças estratégicas nas empresas, nossa análise explora um grande e conjunto
de dados representativos que nos permite identificar melhor as especificidades.
Portanto os membros TMT capacidade de implementar o melhor desempenho organizacional e mudanças estratégicas é
uma questão de resultado fundamental da governança corporativa e, portanto, da prática em gestão das pequenas
empresas. Assim, como nota Zajac, Kraatz, & Bresser, (2000) ) estes “conselhos desempenham um papel importante em
ajudar as empresas para transpor as responsabilidades e os desafios que enfrentam.. Apesar dessa relevância, poucos
estudos examinaram como a estrutura de governança mais ampla da empresa afeta o desempenho da empresa e a
mudança estratégica (Simons, 1994; Sliwka & Sliwka, 2007; Carnahan et al., 2010).
Neste sentido Brunninge et al., (2007) reconhecem que executivos seniores raramente trabalham sozinhos, e que as
características e ações coletivas, podem afetar os resultados organizacionais. Jiang et al., (2019) para complementar a
pesquisa sobre mudanças estratégicas nas empresas, sugeriu que a capacidade de implementar o melhor desempenho
organizacional e mudanças estratégicas é uma questão de resultado fundamental da governança corporativa.
Nota Hertog, Iterson, & Mari, (2010) estes conselhos desempenham um papel importante em ajudar as empresas em
estágio inicial para transpor as responsabilidades e os desafios que enfrentam.
Portanto, a mudança nas pequenas empresas não foge o conceito da teoria de alto escalão, de recursos e entre outros.
3. DESENHO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO
A metodologia usada nesta pesquisa, esta relacionada com uma extensa revisão sistemática da literatura de artigos
publicados em revistas científicas nos anos 1996 a outubro 2020 na base de dados eletrónico Web of Science (ISI).
Portanto, no que se refere esta temática, é imprescindível que sejam mencionadas todas as etapas de pesquisa, para este
possa ser replicável por outros investigadores, comunidade académica e todos os interessados. Sendo este, a metodologia
utilizada para a realização desta revisão sistemática encontra-se detalhada nas subsecções seguintes:
3.1 Recolha de Dados
Para fins de pesquisa preliminar, utilizou-se a seguinte expressão: "strategic change” AND Firm: topic. Nesta pesquisa
resultou 693 artigos publicados em diferentes áreas de pesquisa. Posteriormente delimitou-se por tipo de documento
(Article e Review), idioma (Engish), área de pesquisa (business Economics), considerando anos de referência 1990 a
outubro de 2020 come se vê no gráfico abaixo.
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Gráfico 1: Evolução das publicações por Ano
Fonte: Elaboração Própria

No gráfico acima, notou-se uma evolução significativa quanto ao número de publicações a partir do ano 1998 totalizando
12 documentos. É pertinente salientar que 2017 e 2020 se destaca com maior índice de documentos publicados
perfazendo uma soma de 140 artigos.
A Figura abaixo ilustra o mapa de publicações por País / Região

Figura 1: Publicações por País / Região
Fonte: Elabporação própria

Relativamente a composição da evolução das publicações por países ou regiões, é notável que os países do modelo anglosaxônico predomina a lista, com maior destaque o Estados e Reino Unido Unidos com 300 e 82 publicações,
posteriormente aqueles do Modelo Continental, República Popular da China e Canada com 71 e 47, fecha o círculo nas
publicações a Austrália com 6 publicações.
3.2 Seleção dos Estudos
A restrição do período em causa está associada desde a realização das primeiras publicações no âmbito da área de
estudos. Para a seleção dos artigos, levou-se em consideração alguns critérios liberais dos quais, a publicação em inglês
e com a presença de pelo menos um dos termos de pesquisa acima referenciados seja no título, resumo ou palavraschave. Os artigos que não obedeceram esses critérios foram excluídos da pesquisa. A pesquisa foi festa na plataforma
Web of Science no dia 04 de novembro de 2020, com a exclusão prévia resultaram 596 referências. Todos os estudos e o
objeto desta análise mais detalhada obedeceram ao seguinte critério de exclusão e inclusão vide figura abaixo:
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Publicações identificadas na base de dados: Web
of science (n = 693)

Publicações excluídas ao refinar a categoria
Business Economics, Ideoma, Article e review:(n=
97)

Publicações selecionadas (n = 596)

Publicações excluídas ao refinar quanto ao
tipo de documento não compatível: (n= 563)

Publicações incluídas do estudo (n = 33)

Figura 2: Seleção dos estudos incluídos na pesquisa
Para uma análise exaustiva, procedeu-se um exame prévia de cada artigo a partir dos resumos focado sobretudo no
objetivo da pesquisa, os resultados conseguidos, e palavras-chave entre outro. Portanto a maioria dos artigos foram
elaborados por mais de um autor. Dos 33 artigos analisados, o maior peso contou-se nos Países como os Estados Unidos
(USA) com 300 e seguida o Reino Unido com 82 documentos respetivamente.
4. RESULTADO E DISCUSSÃO
Na seção de resultados e discussões, segue as publicações por revista, publicações por ano, distribuição dos estudos por
países, propósitos de tipo de estudos, métodos utilizados, resultados e conclusões, finalizando com linhas futuras de
pesquisa.
4.1 Publicações por Revista
O gráfico abaixo ilustra o título das revistas selecionadas conforme os critérios predefinidos neste estudo.
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Gráfico 2: Concentração das publicações por revista
Os resultados da figura acima mencionada, demostra que a maior parte das publicações estão concentradas numa única
revista Strategic Management Journal com quatro (5) publicações, segue as restantes revistas, Strategic Chang com dois
(4) artigos publicados respetivamente. É de salientar que a concentração da maior frequência dos artigos em estudo na
revista Strategic Management Journal, nos leva entender a prevalência das palavas- chave usada neste estudo. Esse fato
é ressaltado, visto a natureza desse estudo estar voltado na vertente estratégica de mudança empresarial. No gráfico
abaixo, segue as demostrações de publicações dos 33 artigos selecionados este estudo.
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4.2 Comportamento das Publicações por Ano
O gráfico abaixo demostra o andamento das publicações dos 33 artigos selecionados
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Gráfico 3: Número de publicações por ano
Na leitura do gráfico acima apresentado, é possível perceber uma evolução das publicações sobre a temática em estudo
a partir do ano de 2010 e nos seguintes anos, 2015 e 2016 elevando uma cumulação de 13 documentos
Com ensejo de oferecer de uma forma detalhada informações relativamente a localização em que os estudos foram
desenvolvidos e, com intuito, demonstrar por meio dessa pequena amostra, os países que vêm sendo foco de estudos que
envolvem direta ou indiretamente a temática.
Tabela 1: Mapeamento dos estudos por países
LOCALIZAÇÃO
Américas
Europa
Médio Oriente
Ásia, Pacífico e Oceânia
África

PAÍS NO ÂMBITO DE ESTUDO
Estados Unidos de América
Suécia, Reino Unido, Geórgia, Irlanda, Suíça, Alemanha, Espanha e Estônia.
Reino da Arábia Saudita
Malásia, Paquistão, Países asiáticos (Japão, China, Nova Zelândia, Austrália, Áustria).
África do Sul e Ghana

A tabela cima exposta, é possível perceber as localidades onde mais foram encontrados estudos que envolvem a temática
dos determinantes do crescimento das pequenas e médias empresas. Também, é bom perceber que alguns estes estudos
foram desenvolvidos no continente africano e, mais timidamente no Oriente Médio, a Europa se destaca com maior ritmo
de pesquisas no âmbito da matéria em análise.
4.3 Métodos Utilizados Nos Estudos
É possível salientar que as técnicas de pesquisa mais utilizadas nos estudos vem a ser demostrado, sendo um fator que
se torna importante neste estudo, refere-se aos métodos que vêm sendo utilizados nas pesquisas, assim, são apresentados

Número de artigos
Quantitativo : Bancos de dados Affarsdata
Quantitativo : Bancos de dados Co-Bank (2015)
Quantitativo : Bancos de dados Mediocredito
Quantitativo : Bancos de dados CPIBLL
Quantitativo : Bancos de dados AIDA
Quatitativo:Pesquisa Web, banco de dados on-line…
Quatitativo: Inquérito estruturado, estudos…
Quatitativo: Bases de dados Coface Poland
Quatitativo: Bases de dados SABI e NACE
Quantitativo: Entrevista semi estrutura,…
Quantitativo: Estudo de campo, entrevista semi…
Qualitativo: Entrevista semi estuturada,entrevista…
Qualitativo: Estudo de caso múltiplo, inquérito on-line
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Gráfico 4: Metodologias utilizadas nos estudos
O gráfico acima referenciado, pode-se perceber que, por serem de natureza empírica, na maioria dos estudos foram
utilizadas técnicas de coleta de dados variadas. Na leitura dos artigos, percebeu-se que a técnica mais utilizada foi a do
questionário, seguida por formulários on-line, entrevistas e, por fim, o método observacional.
Na tabela a seguir, espelha o objetivo de estudo, os determinantes de crescimento bem como a mostra utilizada em cada
artigo selecionado.
Tabela 2: Síntese dos artigos selecionados
TÍTULO DO ARTIGO
Framework
of
integrated
strategic change management.

OBJETIVO DE ESTUDO
Determinar a estrutura integrativa na
estratégia de mudança

A
Multi-Level
Analytical
Framework of Firm Strategic
Change.
Adapting
to
unfamiliar
environmental events: A look at
the evolution of interpretation
and its role in strategic change
An Empirical Study on Staggered
Tenure of President and General
Manager, Strategic Change and
Firm Performance
Antecedents of convergence and
divergence
in
strategic
positioning: The effects of
performance and aspiration on
the direction of strategic change
Attributive change in top
management teams as a driver of
strategic change

Revisar a pesquisa existente sobre
estrutura de mudança estratégia nas
empresas
Estudar o comportamento dos
gestores ao longo do tempo enquanto
eles lidar com eventos ambientais e
familiares
Estudar como os gestores de topo
usam sistemas de controle formais
como alavancas de mudança e
renovação estratégica
Investiga os drivers de convergência
e divergência no posicionamento
estratégico em termos de recursos

Bottom-up learning, strategic
flexibility and strategic change

Investigar
como
a
aprendizagem
de baixo
para
cima afeta a velocidade e a magnitude
da mudança estratégica e se essas
relações
dependem
da flexibilidade estratégica

Burr Under the Saddle: How
Media
Coverage
Influences
Strategic Change
Business Strategy Management:
The Importance of Employees
During
Implementation
of
Strategic Changes

Examinar o efeito da cobertura da
Média na extensão da mudança
estratégica.
Compreender o papel na gestão
estratégica, especialmente na fase de
implementação, e identificar os
principais aspetos da sua importância

CEO international experience:
Effects on strategic change and
firm performance

Estudar o desempenho estratégica na
mudança da empresa

CEO succession, strategic change,
and post-succession performance:
A meta-analysis

Analisar a sucessão dos CEOs ao
longo e curto prazo e sua influência na
mudança estratégica da empresa.

Changing of the guard: The
influence of CEO socialization on
strategic change

Estudar a teoria da socialização para
descrever porque alguns executivoschefes as sucessões levam a uma
mudança na direção estratégica de
uma empresa e outras não
Investiga como os mecanismos de
governança afetam a capacidade das
pequenas e médias empresas (PMEs)
para
introduzir
mudanças
estratégicas.
Examinar as realocações dos ativos da
empresa no equilíbrio da estrutura de
governança que favorece o CEO se é a
condição necessária para planejar e
iniciar movimentos estratégicos.

Corporate
governance
and
strategic change in SMEs: The
effects of ownership, board
composition and top management
teams
Corporate governance structure
and strategic change: evidence
from major acquisitions

Examina o papel da sucessão de
membros da equipe de alta
administração (TMT) na quebra da
inércia organizacional.
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PRINCIPAIS RESULTADOS
A estrutura integrativa da empresa é
determinada por conjunto de fenómeno
com ela circundam.
Especificamente, a estratégia é baseada em
vários fatores, como de nível ambiental,
organizacional e individual.
Os
comportamentos
dos
gestores
modificam o ambiente familiar ao longo do
tempo

MOSTRA
X

A análise dos dados sugere que os sistemas
de controle são alavancas importantes
usadas para gerir as mudanças evolutivas e
revolucionárias.
Existe uma relação negativa entre o
desempenho da empresa em relação aos
níveis de aspiração e convergênciadivergência estratégica.

10
Gerentes

A sucessão de executivos não desencadear
mudanças estratégicas, a menos que a
sucessão implique mudanças nos valores e
interesses de executivos incorporados em
suas características demográficas.
A flexibilidade dos recursos enfraquece a
relação positiva entre aprendizagem de
baixo para cima e a velocidade da mudança
estratégica ao mesmo tempo que fortalece o
impacto da aprendizagem de baixo para
cima sobre a magnitude da mudança
estratégica.
A influência da Média na mudança
estratégica podem influenciar a tomada de
decisão dos executivos.
Estratégias
revolucionárias
ou
evolucionárias as mudanças não podem ser
escolhidas. A gestão estratégica deve ser
sempre uma combinação que se adapte a
um determinado tamanho, estrutura e
cultura corporativa da empresa
Mudança estratégica e desempenho da
empresa, melhorando o conhecimento
internacional e as competências gerais dos
executivos afetam positivamente na sua
mudança.
A
sucessão
do
CEO
influencia
negativamente o desempenho da empresa a
curto prazo e não ao longo prazo, os seus
efeitos, são adversos.
Esta perspetiva vai além da distinção entre
a origem de um sucessor como um insider
organizacional ou outsider usado em
pesquisas anteriores para explicar a
implicação estratégica da sucessão do CEO
Fatores
motivacionais
intrínsecos,
aspiração, constituem o fator de sucesso na
mudança

36
Empresas
japoneses

Testou-se que a proposição de que as
empresas que fazem grandes aquisições
estratégicas exibirão uma estrutura de
governança que é diferente em uma série de
elementos de governança das empresas que
fazem outros decisões de aquisição.

7
CEOs

27
Empresas
X

315
Empresas públicas

213
Empresas chinesas

250
Empresas
31
Empresas
industriais

387
Gestores

60
CEOs
x

800
PMEs

Does HRM really matter in
bringing about strategic change?
Comparative action research in
ten European steel firms
Empirical Research on the Impact
of Organization Learning to
Strategic Change

Discutir a contribuição da gestão de
recursos humanos para grandes
transformações
nas
empresas
siderúrgicas.
Estudar a relação entre a organização,
aprendizagem e mudança estratégica
nas empresas

Empirical
study
on
the
relationship
between
entrepreneurial cognitions and
strategic change momentum The
moderating
effect
of
organizational
knowledge
structures
Executive
Succession
And
Strategic Change In Japan

Examinar
a
relação
entre
empreendedorismo cognições e SCM,
bem como os efeitos moderadores das
estruturas
de
conhecimento
organizacional por com base na teoria
institucional e na visão baseada em
recursos.
Examina a ligação entre sucessão de
executivos e mudança estratégica no
Japão, um contexto para uma
governança corporativa baseada no
mercado relativamente fraca e falta de
independência do conselho.

How does an intra-family
succession effect strategic change
and performance in China's family
firms?

Estudar os efeitos da sucessão de
liderança intrafamiliar na mudança
estratégica da empresa e no
desempenho familiar das empresas de
capital aberto.
Entender como a promoção do CEO e
o foco na prevenção afetam
diferencialmente a magnitude da
mudança estratégica realizado por
uma empresa.
Examinar a mudança de liderança
associada na estratégia corporativa na
organização da empresa.
Estudar a influencia na mudança
estratégica no desempenho nas
transportadoras aéreas dos EUA.

How Does CEO Regulatory Focus
Matter? The Impacts of CEO
Promotion and Prevention Focus
on Firm Strategic Change
Intellectual capital reporting,
leadership and strategic change
Knowledge capability, strategic
change, and firm performance The moderating role of the
environment
Managerial
turnover
strategic change

and

Modeling the dynamics of
strategic fit: A normative
approach to strategic change

Motivated to change? TMT
regulatory focus and strategic
change
New member in the boardroom
and subsequent strategic change
in the product-market scope of the
firm
Performance
and
strategic
changes of SMEs in the Korean
electronic parts industry: a
dynamic
strategic
group
approach

Investigar
a
importância
da
rotatividade dos gestores na mudança
estratégica da empresa.
Testar a dinâmica de ajuste
estratégico e de contingência
baseados em recursos
de teoria
organizacional
Apresentar o conceito de foco
regulatório da equipe de alta
administração (TMT) para explicar as
diferenças
na
motivação
dos
executivos.
Explorar as ligações entre a nomeação
de um novo membro do conselho de
administração e a seguinte mudança
estratégica no escopo de produtomercado da empresa.
Examinar empiricamente os padrões
e consequências de desempenho de
estratégias mudanças de pequenas e
médias empresas (PMEs).

Relationship of firm size, initial
diversification,
and
internationalization
with
strategic change
The role played by job and nonjob-related TMT diversity traits on
firm performance and strategic
change

Estudar a relação do tamanho da
empresa, diversificação inicial, e
Internacionalização com Mudança
Estratégica
Desenvolver um modelo integrativo
de diversidade, levando a teoria do
alto escalão

Top Management Team SurfaceLevel Diversity, Strategic Change,
and
Long-Term
Firm

Estudar a conexão entre mudança
estratégica e rotatividade dos
gestores ao longo prazo.
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O aumento das competências nos recursos
humanos proporciona maior agilidade na
tomada de decisões estratégicas de
empresa.
O aprendizado, mostra que o aspeto
organizativo tem um impacto positivo e
significativo na mudança estratégica na
estratégia da empresa.
Os resultados empíricos, indicam que duas
dimensões das cognições de disposição,
influência positivamente no conhecimento.
Conhecimentos tácito aumenta a relação
positiva na capacidade empreendedora.

10
Empresas
siderúrgicas
europeias
32
Gestores

Uma maior probabilidade de mudança
estratégica após a sucessão executiva não
rotineira, com a extensão de mudança não
afetada o desempenho da empresa.
Sucessão de rotina no caso de um poderoso
anterior presidente leva a menos mudanças
estratégicas pós-sucessão.
Com a base nas diferenças sucessão dos
gestores, entre fundadores e sucessores,
notou-se que a relação é positivamente.

793
Empresas

Aplicando a perspetiva de interação pessoasituação, o estudo teoriza como essas
relações são moderadas pelo desempenho
anterior da empresa e dinamismo
ambiental.
A composição e divulgações nos relatórios
anuais afeta positivamente na estratégia da
empresa.
Apoiam que a influência da capacidade de
conhecimento existente na mudança
estratégica, bem como o efeito moderador
do ambiente na relação, mudança,
estratégica no desempenho da empresa
No ponto de vista estratégica os
proprietários preferem manter os gestores
de alta habilidade.
Os ajustes estratégicos dinâmicos da
direção e a magnitude das mudanças
estratégicas
podem
ser
previstos
logicamente com base em diferenças em
forças ambientais específicas e recursos
organizacionais.
Teoriza-se que existe uma relação positiva
(negativa) entre promoção (prevenção)
focado em TMTs e mudança estratégica.

1.318
Observações

Indicam que existe uma associação
significativa entre a nomeação de um novo
membro do conselho, embora os níveis de
significância variem entre os modelos
compostos.
Deteriorou-se
gradualmente
na
lucratividade no final 1990. Posteriormente,
um número substancial de PME (25% das
empresas da amostra em média) tentou
mudar suas configurações estratégicas com
consequências de desempenho diferentes.
Existe uma relação significativa entre o
tamanho da empresa e a sua estratégia de
internacionalização e mudanças.

16.941
Empresas
comerciais
Estônia

Notou-se uma relação inversa entre o
desempenho organizacional anterior e a
mudança estratégica, além disso, o papel do
mediador de desempenho, influencia a
relação de mudança estratégica de
composição de diversidade TMT.
É mostrado que pode muito bem ser ideal
em alguns casos demitir gestores de altos
enquanto alguém menos talentoso pode ser
mantido no cargo quando uma mudança

147
Empresas
Multinacionais
Espanha

229
Empresas

448
Empresas familiares
chinesas

Relatório anual de
1979-2010
Principais
transportadoras
aéreas dos EUA de
1972 a 1995.
X
4.000
Instituições
Crédito

de

47
Gestores

em

102
PMEs coreanas de
peças eletrônica

555
PMEs cotadas na
bolsa de valores USA

17
Gestores

em

Performance: A Mediated Model
Investigation
Top management team turnover,
CEO succession type, and strategic
change
The dynamics of collective
leadership and strategic change in
pluralistic organizations

Examina casos de sucessão de
contendor, seguidor, estranho e o
papel-chave das saídas de não CEO em
mudança estratégica em uma
empresa.
Desenvolver uma teoria de processo
de mudança estratégica em ambientes
pluralistas nas empresas.

estratégica precisa ser aplicada ao longo
prazo.
Os resultados apoiam uma integração da
perspetiva dos escalões superiores e do
poder visão da teoria da circulação da
rotatividade
da
equipe
de
alta
administração.
A criação de um grupo de liderança coletiva
em que os membros desempenham papéis
complementares parece crítica para
alcançar mudanças. Contudo, a liderança
coletiva é frágil, os líderes da organização e
ambiente que precisam ser mobilizados
para permitir a mudança

2.664
Empresas de capital
aberto
45
Gestores
hospitalares

4.4 Resultados
Uma análise minuciosa feita nos artigos selecionados, as abordagens convergem ao tratar o assunto sobre a mudança
estratégica nas pequenas empresas. Com base as análises feitas, é possível perceber que as pequenas empresas, são
heterogéneas e de caráter misto. Portanto, estratégia é baseada em vários fatores, como aquele de nível ambiental,
organizacional e individual (Tang & Liu, 2016)
Para Barr & Lant, (1998), sintetizam que os comportamentos dos gestores modificam o ambiente ao longo do tempo.
Embora, Simons, (1994) , sugere que os sistemas de controle à disposição dos gestores são alavancas importantes usadas
para gerir as mudanças evolutivas e revolucionárias. Park, (2007), na sua abordagem, realça que, existe uma relação
negativa entre o desempenho da empresa em relação aos níveis de aspiração e convergência-divergência estratégica.
Yokota & Mitsuhashi, (2008) sugerem que sucessão de executivos pode influenciar nas mudanças estratégicas, a menos
que a sucessão implique mudanças nos valores e interesses de executivos. Yaqun, Meng, & Zelong, (2017), as mudanças
nas pequenas empresas devem ser fortalecida ao longo do tempo.
Para Bednar et al., (2013), julgam que influência da Média na mudança estratégica podem influenciar a tomada de
decisão dos executivos. Schepker et al., (2017), o conhecimento internacional e as competências gerais dos executivos
tem um efeito significativo na mudança nas pequenas empresas. Fondas & Wiersema,( 1997), reforçam a ideia que os
CEOs de alta escalão, têm um pendor significativo na mudança organizacional.
Brunninge et al., (2007) a composição correta dos CEOs, constituí o fator fundamental no sucesso da empresa. Samuel,
(2017), fatores motivacionais intrínsecos, aspirações, constituem o fator crítico de sucesso na mudança. Feng, (2012) o
aumento das competências nos recursos humanos, é um foco para a mudança.
Carnahan et al., (2010) demostra que aspeto organizativo tem um impacto positivo e significativo na mudança estratégica
na estratégia da empresa. Zhao, Carney, Zhang, & Carney, (2020), consideraram que as diferenças nas sucessão dos
gestores, entre fundadores e sucessores, notou-se que a relação é positivamente. Jiang et al., (2019), políticas de sucessão,
Road & Kingdom, (2016), capital intelectual como foco na mudança, Sliwka & Sliwka, (2007), Estratégia como foco de
mudança, Roundy et al., (2016) efeitos da motivação, Süsi & Lukason, (2020) entrada dos novos membros no conselho
da administração, Kim & Ha, (2013), dinâmica da mudança do grupo de trabalho, Dass, (1994) a diversificação como
estratégia de mudança. Barron et al., (2011), responsabilidades dos gestores do “topo”(Ven & Prenevost, (2001),
dinâmica da organização. Por fim Kirtley & O’Mahony, (2020) focalizam a importâncias decisões tomadas para mudanças
estratégicas da empresa.
5. CONCLUSÕES, PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA PESQUISA E LINHAS FUTRAS PARA NOVOS ESTUDOS
O levantamento da bibliografia realizada neste estudo tem como objetivo trazer uma revisão sistemática de literatura
sobre a estratégia de mudança nas pequenas empresas. O enquadramento a respeito da pesquisa, visa proporcionar um
conhecimento adicional no âmbito empresarial dos estudos publicados nos últimos 24 anos com intuito de estudar a
mudança estratégica nas pequenas empresas de uma forma global. Um dos pontos importantes que vale ser destacado,
foi o direcionamento das respostas obtidas após todo o procedimento de filtragem que culminou em 33 artigos com
convergência de temas voltados para estudos relacionado a estratégia de mudança nas empresas.
Como pode ser observado na análise dos resultados, no que tange aos estudos analisados, existe uma convergência na
abordagem do tema. Autores que evocam os determinantes para mudança, como, responsabilidade dos gestores do topo,
a política de sucessão, a estrutura organizativa da empresa, o ambiente macro e micro, o capital intelectual e, entre outros.
Outro ponto que cabe ser ressaltado refere a definição da mudança estratégica, foram mais unanime que considerar que
não existe um momento próprio para se efetuar mudanças, ela deve ser acompanhada da dinâmica do mercado.
Por outro, esse estudo foi feito com algumas limitações, a principal limitação foi ter utilizado somente a base de dados da
Web of Science (ISI), o que acaba por reduzir e limitar os resultados advindos dos filtros utilizados. Entretanto, justificase esta limitação por tratar-se de um estudo embrionário e que serve para estimular outras pesquisas que envolvam na
área empresarial, em específico, as questões que afetam questão da mudança no mundo empresarial. Para estudos
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futuros sugere-se a inclusão de outras bases de dados tais como Scopus, Science Direct, entre outras, que trarão um grande
impacto nos resultados e retratarão uma realidade global envolvendo os temas em questão.
Os autores de uma forma geral, alertam que possa incluir variáveis qualitativas, nada mais que pensar as características
da própria empresa, o contexto macro e micro por onde está inserido a empresa, o grau de desenvolvimento das
instituições por País ou continente e, entre outros.
Na bordagem para futura pesquisas é consensual, que se faça um estudo longitudinal, ou de comparação com diversos
modelos. Estudo longitudinal e comparativo em diversos Países poderá ser realizado para revelar as diferenças e
semelhanças na melhoria das pequenas empresas em mudanças. Pesquisas mais abrangente e profunda incluindo a
questão das variáveis especifica em cada contexto que promovem mudanças nas empresas.
Por último, destaca-se que esse estudo trata somente de uma provocação inicial que envolvam revisões sistemáticas em
temas que se encontram em lacunas no seu sentido mais amplo, instigando assim, o aprofundamento de mais temáticas
relacionados nesta área de saber.
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126 FOOD CULTURE, TRADITIONAL CUISINE AND CHANGE: A
CASE STUDY OF THE MINHO REGION OF PORTUGAL
Carlos Fernandes*; Susana Rachão; Alexandre S. Guedes

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)
cfernandes@estg.ipvc.pt*; susanarachao@estg.ipvc.pt; aguedes@utad.pt
Abstract: Hughes (1995) suggests that there is a 'notion of a natural relationship between a region's land, its climatic
conditions and the character of food it produces. It is this geographical diversity which provides for the regional
distinctiveness in culinary traditions and the evolution of a characteristic heritage'. Food patterns and customs develop
deep cultural meanings that make some cultures more open to change than others. Food habits of a [region] are quite
evidently the product of the [region´s] present environment and past history. Those food patterns and customs have
become meaningful to a [region] are carefully held and not quickly changed. Resistance to a series of suggested dietary
changes may be traced to fear of losing the food in its “culturally oriented significance (Lowensberg et al, 1979).
Furthermore, food traditions provide interesting case studies for understanding the relationship between poverty,
culture, and power. Food is a basic feature of power (Arnold, 1988), as hunger is the absolute sign of the powerless
(Maclagan, 1994; Couniham, 1999). Political elite uses hunger and poverty as strategies to maintain their power by
keeping the poor hungry (Camporesi, 1989).
To understand Minho´s food culture, one must understand food not only as an economic commodity but also as a cultural
and social good (Riches, 2003). The meals people eat and their consumption patterns indicate that the image people give
or avoid giving to others are a product of the material and political conditions of their existence (Bourdieu, 1984),
particularly food poverty and food scarcity during authoritarian political regimes. Still today, Minho is characterised by
family farming of subsistence nature; outdated, unspecialized and uncompetitive. Self-produced products and the homecooked meals served by families make up the traditional kitchen of Minho. One of the big strengths of Minho is that it has
maintained its traditions so that others now see these ‘poor’ foods as something special – something that they have lost,
something to cherish. According to Richards & Fernandes (2021), Minho´s food providers place significant emphasis on
the meal experience and less emphasis on the provenance of the ingredients. The tendency is to compete based on cost
and not necessarily on the quality and origin of the ingredients.
The aim of this paper is to explore how Minho can overcome its resistance to change in food traditions. Having local
producers sell their quality locally produced primary products to the region´s food providers and promote sustainable
food along the whole value chain. This research is based on field observations and unstructured ethnographic interviews.
Results suggest that the link between local food production and food providers is not being sufficiently explored for
creating added value, the main challenge is in connecting the traditional focus on sociability with changing consumer
demand and trends towards more sustainable gastronomy and capacity-building for food establishments to innovate
their operations.
Key words: Region, food, culinary, traditions, gastronomy, sustainability
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128 DETERMINANTES DA DESPESA TURÍSTICA E IMPACTO
ECONÓMICOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA
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Resumo: O objetivo desta comunicação é o de identificar iniciativas conducentes a maior volume de despesa turística e
consequentes impactos económicos ao nível local. A identificação das variáveis chave explicativas da despesa turística
baseia-se numa amostra de 3200 participantes numa série de eventos ao nível regional. Os resultados obtidos permitiram
identificar uma série de sinergias que podem ser desenvolvidas no sentido de otimizar o volume de despesa, alargando
as fronteiras dos eventos para as tradições culturais e económicas que decorrem simultaneamente noutros pontos do
espaço. Os resultados indicam ainda a necessidade de ter em conta as necessidades especiais de um segmento específico,
a saber o mercado sénior. Em termos de abordagem econométrica, este estudo baseia-se no LASSO (least absolute
shrinkage and selection operator; also Lasso or LASSO, método que permite tanto a análise de regressão como a seleção
de variáveis, numa prespectiva que incrementa o grau de precisão em termos de previsão.
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Resumo: Embora os SIDS (Small Independent Developing States) dependam criticamente do setor do Turismo para
efeitos de desenvolvimento e geração de emprego e entrada de divisas, a sobre dependência do setor do turismo
encontra-se sujeita a pressão crescente ditada pelo aumento do número de desastres naturais com impactos
significativos. Nesta comunicação discorre-se sobre o caso da RAM, e sobre o impacto marginal mas significativo das
condições climatéricas sobre a operacionalidade do aeroporto e sobre o impacto em termos da procura. Com base numa
amostra de cerca de 950 turistas é possível oferecer uma estimativa das potenciais perdas em termos de geração de
receitas e emprego. Os resultados indicam claramente a necessidade de pensar estrategicamente sobre iniciativas e
medidas que permitam limitar os impactos negativos de condições climatéricas negativas.
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Resumo. A pandemia COVID-19 trouxe um vasto conjunto de consequências a nível social, económico, político e até
mesmo biomédico, à escala mundial. Em termos populacionais/demográficos, é consensual que a população idosa foi o
grupo mais afetado por esta crise de saúde pública, devido ao agravamento das vulnerabilidades (sociais, imunitárias e
psicomotoras) que vivenciam diariamente. De modo a responder à complexidade de fragilidades gerontológicas, foram
tecidas abordagens internacionais, nacionais, regionais e até locais, com base em lógicas place-based e/ou place-neutral.
Numa primeira instância, é possível constatar que tais respostas se assemelharam entre si, nomeadamente no que toca à
prevenção do risco de contágio e à monitorização de comorbilidades. No entanto, quando edificadas numa escala regional
e/ou local foi possível averiguar uma panóplia de respostas distintas, territorialmente mais conscientes e consumadas
através de um maior envolvimento público. Pressupomos, no presente artigo, que tal variação se encontra dependente
de três fatores: a) das características endógenas de cada território; b) da cultura cívica inerente à população residente;
c) das políticas de providencialismo público incidentes nas vulnerabilidades supracitadas. De modo a analisar tal
pressuposto, foi construído um modelo analítico através de uma revisão de literatura, que permitiu compreender de que
modo as tendências de respostas participativas na terceira idade se reconfiguraram perante a atual emergência
pandémica COVID-19, em países dotados de modelos de Estado-providência distintos.
Palavras-chave: Respostas na Terceira Idade; Estado-providência; Participação Pública; COVID-19
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